


SK£AD ZARZ¥DU STOWARZYSZENIA
S¥DECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

1. Prezes Zarz¹du: Wies³awa Borczyk
2. Wiceprezes Zarz¹du: Zbigniew Piekarski
3. Skarbnik: Bogumi³a Oleksy
4. Sekretarz: El¿bieta Pyszczak
5. Cz³onek: Barbara Szczepanek
6. Cz³onek: Wojciech Kudyba
7. Cz³onek: Ewa Wiœniowska
8. Cz³onek: Ma³gorzata Bajorek
9. Cz³onek: Ewa Pasadyn

SK£AD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Przewodnicz¹ca: Alina Krzywdziñska
2. Cz³onek: Zyta Biliñska
3. Cz³onek: Wies³awa Misterka

PATRONAT ORGANIZACYJNY 

Prezydent Miasta Nowego S¹cza
Starosta Nowos¹decki
Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego
Klub Przyjació³ Ziemi S¹deckiej

PATRONAT NAUKOWY

Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Nowym S¹czu
Wy¿sza Szko³a Biznesu National-Louis University w Nowym S¹czu

SK£AD RADY PROGRAMOWO - NAUKOWEJ
S¥DECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

1.   Jan Golonka
      Starosta Nowos¹decki,
2.   Józef Antoni Wiktor
      Prezydent Miasta Nowego S¹cza,
3.   prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
      Uniwersytet Jagielloñski, Kraków - Przewodnicz¹cy Rady,
4.   prof. dr hab. Andrzej Ba³anda
      Rektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej, Nowy S¹cz,
5.   prof. zw. dr hab. Boles³aw Faron
      Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej, Kraków,
6.   prof. dr hab. Tadeusz Popiela
      Collegium Medicum UJ, Kraków,
7.   prof. dr hab. Wojciech Froehlich
      Pracownia Procesów Fluwialnych Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 

Polskiej Akademii Nauk,
8.   ks. pra³at dr Waldemar Durda
      Prepozyt Kapitu³y Kolegiackiej, Nowy S¹cz,
9.   dr Bleair Kolasa
      Prorektor Wy¿szej Szko³y Biznesu National - Louis University, Nowy S¹cz,
10. Antoni Malczak
      Dyrektor Ma³opolskiego Centrum Kultury „Sokó³” w Nowym S¹czu,
11. lek. med. Tadeusz Fr¹czek
      Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia i Uzdrowisk,
      Rady Powiatu Nowos¹deckiego, Krynica-Zdrój,
12. lek. med. Ewa Svejda - Hutnikiewicz
      Naczelny lekarz Uzdrowiska Krynica - Zdrój,
13. lek. med. Irena Wieczorek
      Specjalista w Poradni Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych NZOZ, Nowy S¹cz,
14. Zbigniew Czepelak
      Dyrektor Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym S¹czu,
15. Roman Kluska 
      Prezes Zarz¹du Ma³opolsko - Podkarpackiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Obszarów   

Wiejskich, Nowy S¹cz,
16. Zofia Pieczkowska - Wiceprezydent Miasta Nowego S¹cza

KONSULTANT NAUKOWY SUTW

dr Zdzis³awa Zac³ona - Prorektor Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu

N zo c¹w Sy 
N zo c¹w Sy 

W Y¯SZA S ZKO £A B I ZN ESU
N A T I O N A L - L O U I S     U N I V E R S I T Y

MIASTO
NOWY S¥CZ

POWIAT
NOWOS¥DECKI

WOJEWÓDZTWO
MA£OPOLSKIE

UNIWERSYTET 
JAGIELLOÑSKI

PAÑSTWOWA WY¯SZA
SZKO£A ZAWODOWA

W NOWYM S¥CZU

WY¯SZA SZKO£A 
BIZNESU - NLU

W NOWYM S¥CZU



Szanowni Pañstwo,
Drodzy S³uchacze S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Oddajemy do Waszych r¹k pierwszy egzemplarz Biuletynu S¹deckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zawiera informacje i materia³y 
edukacyjne z zakresu realizowanych w ubieg³ym roku akademickim 
programów edukacyjnych pn. „Upowszechnianie zasad zdrowego stylu ¿ycia” 
oraz „Prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjno-informacyjnej w zakresie 
pierwszej pomocy przedlekarskiej”. Programy te by³y dofinansowane przez 
Powiat Nowos¹decki.

Opiekê naukow¹ nad przebiegiem wymienionych programów sprawowa³a Pañstwowa 
Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Nowym S¹czu. Wyk³adowcami byli znani specjaliœci nauk medycznych z 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego, Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w 
Nowym S¹czu oraz Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach, a tak¿e specjaliœci Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Œniadeckiego oraz przychodni specjalistycznych w Nowym S¹czu.

Wyk³ady audytoryjne przeznaczone dla wszystkich S³uchaczy mia³y charakter ogólny, zaœ 
wyk³ady specjalistyczne oraz zajêcia seminaryjne, Spartakiada Ratownictwa Przedmedycznego,  
by³y skierowane do S³uchaczy Sekcji Medycznej i Profilaktyki Zdrowia.

W Biuletynie zamieszczamy równie¿ oprócz artyku³ów merytorycznych informacje, refleksje 
i opinie S³uchaczy oraz zdjêcia wykonane podczas zajêæ. 

Ze wzglêdu na objêtoœæ Biuletynu zespó³ redakcyjny musia³ dokonaæ wyboru materia³ów, co 
mamy nadziejê bêdzie przez Pañstwa przyjête z wyrozumia³oœci¹.

Serdecznie dziêkujemy Wszystkim Osobom, Instytucjom i Organizacjom, które przyczyni³y 
siê do zrealizowania naszych programów edukacyjnych, umo¿liwienia nam zdobycia wiedzy, 
umiejêtnoœci, rozwijania naszych zainteresowañ oraz mi³ego spêdzenia czasu w S¹deckim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w roku akademickim 2004/2005.

mgr Wies³awa Borczyk

Prezes Zarz¹du

S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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przyzwyczajaniu siê danego 
patogenu do stosowania leku. 
Jest to zjawisko adaptacji 
mikroorganizmu do dzia³ania 
leków antybakteryjnych. Ten 
ostatni fakt wykluczy³ lub 
powa¿nie ograniczy³ stosowanie antybiotyków i to 
zarówno syntetycznych, jak te¿ otrzymywanych z bakterii 
lub  p leœn i .  Typowym przyk³adem adaptac j i  
mikroorganizmów s¹ coraz czêœciej spotykane zaka¿enia 
gronkowcowe, które sprawi³y z tego tytu³u du¿o k³opotów 
medycynie praktycznej. W³aœnie wspomniane wy¿ej 
dzia³ania zmusi³y konwencjonalne lecznictwo do korekty 
maj¹cej na celu ograniczenia w stosowaniu leku 
syntetycznego. Bardzo powa¿nie praktykowane 
uwarunkowania w tym przedmiocie zmusi³y lekarzy do 
ponownego zastosowania leków produkowanych na bazie 
surowców roœlinnych i zwierzêcych. Tym razem 
wykorzystane s¹ organizmy ni¿sze w postaci pleœni i 
bakterii, jak te¿ biopreparaty otrzymane z produktów 
pszczelich.

Korzystanie przez cz³owieka z produktów 
pszczelich nie tylko w formie artyku³ów ¿ywnoœciowych, 
ale przede wszystkim jako leków stosowanych w ró¿nego 
rodzaju dolegliwoœciach jest zjawiskiem znanym i 
udokumentowanym od wielu stuleci. Jedno z najstarszych 
malowide³ skalnych w Cuevas de la Arena w Walencji 
odkryte w roku 1919 przedstawia otwór w skale, wokó³ 
którego lataj¹ pszczo³y oraz dwóch mê¿czyzn 
wspinaj¹cych siê po linie, najprawdopodobniej celem 
wybrania miodu z tego prymitywnego ula. Pszczo³y by³y 
czêstym motywem malowide³ spotykanych w grobowcach, 
na trumnach i wazach. W staro¿ytnym Egipcie by³y 
symbolem godnoœci królewskiej. Spotykano je czêsto jako 
motyw fresków przedstawiaj¹cych wynagrodzenie za 
dzia³alnoœæ. W staro¿ytnym Rzymie i Grecji sztuka 
pszczelarstwa by³a ju¿ powszechnie znana, o czym pisze 
miêdzy innymi Wergiliusz, który sam bêd¹c pszczelarzem 
szeroko rozpisywa³ siê na ten temat i to zarówno w swej 
twórczoœci poetyckiej, jak i w formie praktycznych rad i 
wskazówek. Interesuj¹ce, ¿e jedyn¹ spraw¹, której 
zupe³nie nie uda³o siê zrozumieæ staro¿ytnym by³ problem 
rozmna¿ania siê pszczó³. Powszechnie wierzono wówczas, 
¿e Ÿród³em ¿ycia tych owadów s¹ kwiaty oliwek, jednak 
najbardziej znana i rozpowszechniona legenda mówi³a, ¿e 
pszczo³y rodz¹ siê ze zw³ok wo³u. Pszczo³y uwa¿ane by³y 
zawsze za proroków pogody, w efekcie miód by³ jednym z 
podstawowych akcesoriów obrzêdowych zwi¹zanych z 
narodzinami, lecz tak¿e i ze œmierci¹.

Asyryjczycy i Egipcjanie grzebali swoich 
zmar³ych w wosku i miodzie, co by³o najprawdopodobniej 
najwczeœniejszym wykorzystaniem antybakteryjnych 
w³aœciwoœci produktów wydzielanych przez pszczo³y.

Zapoznaj¹c siê z hodowl¹ i obserwuj¹c styl ¿ycia 
pszczó³ okazuje siê, ¿e w³aœciwie ka¿dy wytworzony 
produkt tej wspaniale zorganizowanej spo³ecznoœci 
posiada w³asnoœci biotyczne i od¿ywcze.
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³owa kluczowe: apiterapia, apitoksynoterapia, 
lecznicze produkty pszczele (miód, mleczko Spszczele, kit pszczeli, pierzga, py³ek kwiatowy, jad 

pszczeli), w³aœciwoœci profilaktyczne, w³aœciwoœci 
lecznicze, w³aœciwoœci biotyczne, w³aœciwoœci 
detoksykacyjne, w³aœciwoœci od¿ywcze, mechanizmy 
dzia³ania.

WSTÊP

 rozwoju historycznym profilaktyki i lecznictwa 
rozró¿niamy trzy g³ówne okresy. Pierwszy z Wnich trwa³ od czasów bardzo dawnych do 

pocz¹tków XIX wieku. W tym okresie wszystko to, co 
dzisiaj okreœlamy chemioterapi¹ opiera³o siê na lekach 
pochodzenia naturalnego, otrzymanych z surowców 
roœlinnych i zwierzêcych. Drugi okres opiera³ siê prawie 
wy³¹cznie na terapii lekiem syntetycznym na bazie 
substancji nieorganicznych. Okres ten charakteryzowa³ siê 
pocz¹tkowo fascynacj¹ dla tego rodzaju leków stopniowo 
jednak schodz¹c z powrotem do leku naturalnego, daj¹c w 
ten sposób pocz¹tek trzeciemu okresowi. Obecny powrót 
do stosowania leku naturalnego posiada ju¿ naukowe 
podstawy i warunkuje go postêp i rozwój technik 
eksperymentalnych oraz badañ farmakologicznych i 
klinicznych. Ten nag³y trend do leku naturalnego jest 
swego rodzaju prekursorem powszechnego zwrotu w nauce 
œwiatowej, w nowym kierunku, jakim jest biotechnologia, a 
wiêc zastosowanie biochemii, mikrobiologii, in¿ynierii 
genetycznej w celu technologicznego wykorzystania 
zdolnoœci drobnoustrojów, kultur tkankowych lub czêœci z 
nich do produkcji miêdzy innymi leków i ¿ywnoœci. 
Poprzez procesy fermentacyjne, ¿ywe komórki lub 
mikroorganizmy pe³ni¹ funkcjê ma³ych reaktorów 
przekszta³caj¹cych surowe produkty. Ju¿ obecnie na tej 
drodze otrzymuje siê antybiotyki, steroidy, witaminy, 
enzymy, rozpuszczalniki i kwasy organiczne, ponadto 
ulepsza siê i przetwarza ¿ywnoœæ. Ten system rozwoju 
zaw³adn¹³ prawie wszystkimi ga³êziami gospodarki. Nie 
omin¹³ te¿ wiêc tak wa¿nych dla cz³owieka dziedzin jakimi 
s¹ produkcja ¿ywnoœci oraz profilaktyka i lecznictwo. 
Przyczyn¹ takiego zjawiska by³o wyst¹pienie wielu 
negatywnych ubocznych odczynów przy zastosowaniu 
leków syntetycznych w postaci dzia³ania teratogennego, 
mutagennego i kancerogennego. Wp³ynê³o te¿ na to w 
miarê dok³adne poznanie procesów biotransformacji tych  
substancji w organizmie oraz farmakokinetyzmu tych 
zwi¹zków. Równie¿ w dzia³aniu wielu leków 
syntetycznych z d³ugoletni¹ dobr¹ tradycj¹ w zakresie 
skutków terapeutycznych nastêpuje jak gdyby za³amanie 
siê korzystnych odczynów. Zaobserwowanie takiego 
zjawiska doprowadza do wycofania danego specyfiku lub 
nawet ca³ej grupy z obowi¹zuj¹cych lekospisów. Przy 
omawianiu leku syntetycznego nale¿y te¿ wspomnieæ o 

prof. dr hab. n. farm. Artur Stojko

APITERAPIA – JEJ STAN OBECNY 
I NADZIEJE NA PRZYSZ£OŒÆ
Katedra i Zak³ad Higieny, Bioanalizy i Badania Œrodowiska
Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach

BIULETYN wydano w ramach realizacji dwóch programów edukacyjnych

finansowanych przez Powiat Nowos¹decki, pn.:

„Upowszechnianie zasad zdrowego stylu ¿ycia”,

„Prowadzenie dzia³alnoœci edukacyjno-informacyjnej w zakresie 

pierwszej pomocy przedlekarskiej”.
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rozró¿niamy trzy g³ówne okresy. Pierwszy z Wnich trwa³ od czasów bardzo dawnych do 

pocz¹tków XIX wieku. W tym okresie wszystko to, co 
dzisiaj okreœlamy chemioterapi¹ opiera³o siê na lekach 
pochodzenia naturalnego, otrzymanych z surowców 
roœlinnych i zwierzêcych. Drugi okres opiera³ siê prawie 
wy³¹cznie na terapii lekiem syntetycznym na bazie 
substancji nieorganicznych. Okres ten charakteryzowa³ siê 
pocz¹tkowo fascynacj¹ dla tego rodzaju leków stopniowo 
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do stosowania leku naturalnego posiada ju¿ naukowe 
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PRODUKTY PSZCZELE STOSOWANE W 
APITERAPII

becnie, gdy w sposób naukowy przeprowadzono 
identyfikacjê chemiczn¹ wielu produktów Opszczelich, natomiast ich w³aœciwoœci biotyczne i 

o d ¿ y w c z e  u d o k u m e n t o w a n o  o b s e r w a c j a m i  
doœwiadczalnymi i klinicznymi powsta³a nowa dziedzina 
lecznictwa, któr¹ okreœlono mianem apiterapii.

Przedstawia ona osobn¹ now¹ ga³¹Ÿ, która roœnie od 
kilku lat na drzewie sposobów leczenia i nie jest niczym 
innym jak naturaln¹ metod¹ terapii przebiegaj¹c¹ 
równolegle w stosunku do oficjalnych sposobów leczenia 
opartych na preparatach syntetycznych. W rzeczywistoœci 
obie metody uzupe³niaj¹ siê i daj¹ przez to lekarzowi 
wiêksze mo¿liwoœci, gdy¿ pozwalaj¹ na wybranie przez 
niego lepszego i najbardziej skutecznego leczenia dla danej 
osoby w przypadku okreœlonej choroby. Termin apiterapia 
by³ bardzo d³ugo zastrze¿ony dla leczenia schorzeñ 
reumatycznych jadem pszczelim. Obecnie ta dziedzina 
lecznictwa nosi nazwê apitoksynoterapii, natomiast 
wykorzystanie pozosta³ych produktów pszczelich w 
lecznictwie okreœla siê mianem w³aœciwej apiterapii i pod 
tym pojêciem rozumiemy leczenie chorób produktami 
zebranymi, zmienionymi lub wydzielanymi przez 
pszczo³y.

Do produktów tych zaliczamy:

- py³ek kwiatowy (obnó¿a) – produkt zebrany przez 
pszczo³y;

- propolis, miód nektarowy, odmianowy, pierzgê –  
produkty zebrane i zmienione przez pszczo³y;

- mleczko pszczele, jad pszczeli, wosk – produkty 
wydzielane przez pszczo³y.

Najwa¿niejsz¹ wartoœci¹ produktów pszczelich jest 
ich oddzia³ywanie biotyczne i to w stosunku do ca³ego 
organizmu cz³owieka. Na tej podstawie wielu autorów 
wlicza tê dziedzinê wiedzy do medycyny zapobiegawczej 
maj¹c na uwadze argument, ¿e preparaty te przeciwdzia³aj¹ 
powstawaniu choroby, czyli zapobiegaj¹ jej wystêpowaniu.

Poniewa¿ oprócz w³asnoœci biotycznych produkty 
rodziny pszczelej posiadaj¹ równoczeœnie wartoœci 
od¿ywcze, dzielimy je na trzy podstawowe grupy:

- œrodki od¿ywcze – lekarstwa;

- lekarstwa – œrodki od¿ywcze;

- lekarstwa.

Tabela nr 1 przedstawia szczegó³ow¹ klasyfikacje 
produktów pszczelich pod wzglêdem wartoœci od¿ywczych 
i leczniczych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e 

produkty ula stosowane w apiterapii – za wyj¹tkiem jadu 
pszczelego – nie wymagaj¹ w stosowaniu œcis³ej kontroli 
lekarskiej, gdy¿ pozbawione s¹ ubocznych dzia³añ 
toksycznych, nawet w przypadku wielokrotnego 
przedawkowania.

S K £ A D  C H E M I C Z N Y  P R O D U K T Ó W  
PSZCZELICH  STOSOWANYCH  W  APITERAPII

dentyfikacja chemiczna produktów pszczelich jest 
przedmiotem zainteresowañ wielu oœrodków Ibadawczych, gdy¿ stanowi¹ one bogate Ÿród³o 

substancji i zwi¹zków chemicznych w dalszym ci¹gu nie w 
pe³ni poznanych.

Obecny stan wiedzy w tym przedmiocie 
wykazuje, ¿e w zale¿noœci od rodzaju produktu w 
wiêkszym lub mniejszym stopniu posiadaj¹ one w swym 
sk³adzie wszystko to, co jest niezbêdne do utrzymania 
aktywnej równowagi biochemicznej ustroju cz³owieka, 
zapewniaj¹cej jego wydolnoœæ fizyczn¹ i umys³ow¹ przy 
równoczesnym zachowaniu prawid³owej odpornoœci do 
patogenów i toksyn. 

Produkty pszczele posiadaj¹ w swym sk³adzie:

- miód: 70% wêglowodanów w postaci cukrów 
prostych (glukozê i fruktozê), kwasy organiczne, 
f lawony ( ru tynê  i  inhib inê) ,  enzymy 
i m o b i l i z o w a n e  ( l a k t o z ê ,  i n w e r t a z ê ,  
glikoamylazê), elektrolity, biopierwiastki oraz 
niewielk¹ iloœæ witamin;

- propol i s :  f l awonoidy ,  seskwi te rpeny,  
biopierwiastki, kwasy organiczne, steroidy, 
aminokwasy i witaminy;

- py³ek i pierzga: pe³ny zestaw aminokwasów endo 
i egzogennych, cukry proste, biopierwiastki, 
enzymy, hormony roœlinne, kwasy organiczne, 
bogaty zestaw witamin rozpuszczalnych w 
wodzie i t³uszczach, fosfolipidy;

- mleczko pszczele: bia³ka, wêglowodany, 
t³uszcze, witaminy, hormony, biopierwiastki, 
enzymy, fosfolipidy;

- jad pszczeli: proteiny, wêglowodany, hormony 
roœlinne i zwierzêce, enzymy, biopierwiastki.

Problem identyfikacji chemicznej szczególnie w 
sferze enzymatycznej i hormonalnej jest obecnie ci¹gle 
uaktualniany poprzez wyizolowywanie i oznaczanie coraz 
to nowych zwi¹zków z tej grupy substancji.

W£ASNOŒCI BIOTYCZNE PRODUKTÓW 
PSZCZELICH

rodukty rodziny pszczelej, jak wynika z ich sk³adu 
chemicznego posiadaj¹ wielorakie funkcje Pbiotyczne, które nabieraj¹ znaczenia, gdy dotycz¹ 

standaryzowanych ekstraktów. W Tabeli nr 2 
przedstawiono w oparciu o aktualne doniesienia 
opublikowane w literaturze krajowej i obcej aktywnoœæ 
oddzia³ywania biotycznego produktów zebranych, 
zmienionych lub wydzielanych przez pszczo³ê.

Bardzo ciekawe i godne uwagi jest porównanie 
aktywnoœci biotycznej produktów pszczelich z ich 
aktywnoœci¹ terapeutyczn¹.

Z przedstawionych danych wynika, ¿e jedynie w 
przypadku miodu obie te funkcje s¹ identyczne, natomiast 
w przypadku pozosta³ych produktów skutecznoœæ 
terapeutyczna jest bardziej zaznaczona w porównaniu z 
aktywnoœci¹ i spektrum oddzia³ywania. Tabela nr 3 
przedstawia w sposób porównawczy opisan¹ klasyfikacjê.

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW PSZCZELICH 
W  PROFILAKTYCE  I  LECZNICTWIE 

1. PROPOLIS  (kit pszczeli)

amo s³owo „propolis” jest pochodzenia greckiego i 
oznacza dos³ownie „przedmurze” miasta. S³usznoœæ Sstosowania tej nazwy dla omawianego produktu 

pszczelego wynika st¹d, ¿e pszczo³y buduj¹ niekiedy 

barierê propolisow¹ w otworze wejœciowym. Bariera ta 
usytuowana jest w taki sposób, ¿e wszyscy mieszkañcy ula 
musz¹ przez ni¹ przejœæ w drodze z i do ula. Propolis jest 
materia³em budulcowym, bêd¹cym w pewnym sensie 
odpowiednikiem cementu w budowlach wznoszonych 
przez ludzi. Stanowi spoiwo s³u¿¹ce do przytwierdzenia 
plastra do œcian ramek, jak te¿ naprawy wszelkich 
uszkodzeñ w strukturze ula. Surowcem, którego pszczo³y 
u¿ywaj¹ do wytworzenia propolisu jest ¿ywica znajduj¹ca 
siê w szparach kory drzew liœciastych i iglastych oraz na 
p¹czkach topoli i brzozy.

Stan badañ nad chemiczn¹ struktur¹ propolisu jest 
daleko zaawansowany, a liczbê odkrytych zwi¹zków 
ocenia siê na ponad 95% wszystkich zawartych w nim 
substancji. W analizie budowy chemicznej i sk³adu 
iloœciowego zwi¹zków chemicznych wchodz¹cych w sk³ad 
propolisów pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³ stwierdza siê 
podobieñstwo. We wszystkich bowiem wystêpuj¹ te same 
grupy zwi¹zków warunkuj¹cych okreœlon¹ aktywnoœæ, 
którymi s¹ seskwiterpeny, kwasy aromatyczne i 
flawonoidy. Antybakteryjna aktywnoœæ propolisu jest 
zatem najprawdopodobniej wypadkow¹ synergistycznego 
dzia³ania flawonoidów, kwasów aromatycznych i 
seskwiterpenów, a tak¿e œladowych iloœci innych 
zwi¹zków, spoœród których zidentyfikowano olejek 
aromatyczny o ciê¿arze 284. Mechanizm dzia³ania 
propolisu na drobnoustroje jest mocno z³o¿ony i nie da siê 
na drodze prostej analogii odnieœæ do mechanizmu 
dzia³ania któregoœ z antybiotyków.

Bakteriologiczne badania stwierdzaj¹ce silne 
antydrobnoustrojowe w³aœciwoœci propolisu znalaz³y 

Rodzaj produktu

Tabela nr 1

Klasyfikacja produktów pszczelich stosowanych w apiterapii pod wzglêdem wartoœci od¿ywczych i biotycznych.

W³aœciwoœci

od¿ywcze biotyczne

Py³ek kwiatowy

Miód

Mleczko pszczele

Propolis

Jad pszczeli

+ + +

+ + +

 + +

0

0

+ + +

+ +

 + +

+ + +

+ + +

Antybakteryjna

Cytostatyczna

Regeneracyjna

Lipostabilna

Stymuluj¹ca metabolizm uk³adowy

Detoksykacyjna

Stymuluj¹ca uk³ad immunologiczny

Znieczulaj¹ca

Tabela nr 2
Funkcje biotyczne produktów pszczelich.

Funkcje biotyczne Miód Propolis Mleczko pszczele Jad pszczeli Py³ek kwiatowy

+ + 

+

+ +

 + +

+ + +

+ +

+ +

-----

+ + + bardzo aktywny; + + aktywny; + s³abo aktywny

+ + + 

+ +

+ + +

  +

+ + +

+

+ + +

+ +

+  + 

+ 

+

+ 

+ +

+ +

+  

-----

+ 

+ 

-----

+ 

-----

-----

+ +

-----

+ 

+ 

+ 

+ + +

+ + +

+ + + 

+ + +

-----

Tabela nr 3
Klasyfikacja porównawcza produktów stosowanych w apiterapii ze wzglêdu na rozleg³oœæ pola ich aktywnoœci 

i skutecznoœci terapeutycznej w ramach wa¿niejszych zastosowañ.

+ + + +

+ + +

+ +

+ +

+

Propolis

Py³ek kwiatowy

Mleczko pszczele

Miód

Jad pszczeli

+ + + + bardzo znaczna; + + +  znaczna; + + œrednia; + ograniczona

Rodzaj produktu Rozleg³oœæ aktywnoœci Skutecznoœæ terapeutyczna

+ + + +

+ + + +

+ + +

+ +

+ +
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1. PROPOLIS  (kit pszczeli)

amo s³owo „propolis” jest pochodzenia greckiego i 
oznacza dos³ownie „przedmurze” miasta. S³usznoœæ Sstosowania tej nazwy dla omawianego produktu 

pszczelego wynika st¹d, ¿e pszczo³y buduj¹ niekiedy 

barierê propolisow¹ w otworze wejœciowym. Bariera ta 
usytuowana jest w taki sposób, ¿e wszyscy mieszkañcy ula 
musz¹ przez ni¹ przejœæ w drodze z i do ula. Propolis jest 
materia³em budulcowym, bêd¹cym w pewnym sensie 
odpowiednikiem cementu w budowlach wznoszonych 
przez ludzi. Stanowi spoiwo s³u¿¹ce do przytwierdzenia 
plastra do œcian ramek, jak te¿ naprawy wszelkich 
uszkodzeñ w strukturze ula. Surowcem, którego pszczo³y 
u¿ywaj¹ do wytworzenia propolisu jest ¿ywica znajduj¹ca 
siê w szparach kory drzew liœciastych i iglastych oraz na 
p¹czkach topoli i brzozy.

Stan badañ nad chemiczn¹ struktur¹ propolisu jest 
daleko zaawansowany, a liczbê odkrytych zwi¹zków 
ocenia siê na ponad 95% wszystkich zawartych w nim 
substancji. W analizie budowy chemicznej i sk³adu 
iloœciowego zwi¹zków chemicznych wchodz¹cych w sk³ad 
propolisów pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³ stwierdza siê 
podobieñstwo. We wszystkich bowiem wystêpuj¹ te same 
grupy zwi¹zków warunkuj¹cych okreœlon¹ aktywnoœæ, 
którymi s¹ seskwiterpeny, kwasy aromatyczne i 
flawonoidy. Antybakteryjna aktywnoœæ propolisu jest 
zatem najprawdopodobniej wypadkow¹ synergistycznego 
dzia³ania flawonoidów, kwasów aromatycznych i 
seskwiterpenów, a tak¿e œladowych iloœci innych 
zwi¹zków, spoœród których zidentyfikowano olejek 
aromatyczny o ciê¿arze 284. Mechanizm dzia³ania 
propolisu na drobnoustroje jest mocno z³o¿ony i nie da siê 
na drodze prostej analogii odnieœæ do mechanizmu 
dzia³ania któregoœ z antybiotyków.

Bakteriologiczne badania stwierdzaj¹ce silne 
antydrobnoustrojowe w³aœciwoœci propolisu znalaz³y 

Rodzaj produktu

Tabela nr 1

Klasyfikacja produktów pszczelich stosowanych w apiterapii pod wzglêdem wartoœci od¿ywczych i biotycznych.

W³aœciwoœci

od¿ywcze biotyczne

Py³ek kwiatowy

Miód

Mleczko pszczele

Propolis

Jad pszczeli

+ + +

+ + +

 + +

0

0

+ + +

+ +

 + +

+ + +

+ + +

Antybakteryjna

Cytostatyczna

Regeneracyjna

Lipostabilna

Stymuluj¹ca metabolizm uk³adowy

Detoksykacyjna

Stymuluj¹ca uk³ad immunologiczny

Znieczulaj¹ca

Tabela nr 2
Funkcje biotyczne produktów pszczelich.

Funkcje biotyczne Miód Propolis Mleczko pszczele Jad pszczeli Py³ek kwiatowy

+ + 

+

+ +

 + +

+ + +

+ +

+ +

-----

+ + + bardzo aktywny; + + aktywny; + s³abo aktywny

+ + + 

+ +

+ + +

  +

+ + +

+

+ + +

+ +

+  + 

+ 

+

+ 

+ +

+ +

+  

-----

+ 

+ 

-----

+ 

-----

-----

+ +

-----

+ 

+ 

+ 

+ + +

+ + +

+ + + 

+ + +

-----

Tabela nr 3
Klasyfikacja porównawcza produktów stosowanych w apiterapii ze wzglêdu na rozleg³oœæ pola ich aktywnoœci 

i skutecznoœci terapeutycznej w ramach wa¿niejszych zastosowañ.

+ + + +

+ + +

+ +

+ +

+

Propolis

Py³ek kwiatowy

Mleczko pszczele

Miód

Jad pszczeli

+ + + + bardzo znaczna; + + +  znaczna; + + œrednia; + ograniczona

Rodzaj produktu Rozleg³oœæ aktywnoœci Skutecznoœæ terapeutyczna

+ + + +

+ + + +

+ + +

+ +

+ +
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pe³ne potwierdzenie w obserwacjach prowadzonych 
podczas  k l in icznego  s tosowania  p repara tów 
propolisowych u ludzi i zwierz¹t.

I tak przydatnoœæ preparatów zawieraj¹cych 
p r o p o l i s  s t w i e r d z o n o  w  s z e r e g u  s c h o r z e ñ  
dermatologicznych takich jak: ropne zapalenia skóry o 
bakteryjnej i grzybiczej etiologii, w czyraczycach, 
egzemach wreszcie w owrzodzeniach troficznych podudzia 
i odle¿ynach.

Te dwie ostatnie grupy schorzeñ ze wzglêdu na ich 
etiologiê (zaburzenia w trofice tkanki) nie mieszcz¹ siê co 
prawda œciœle w ramach schorzeñ dermatologicznych, 
jednak klasyfikacja tych przypadków miêdzy innymi ze 
wzglêdu na zwykle obserwowane wtórne zaka¿enia tkanki, 
nastrêcza pewnych trudnoœci jako typowe schorzenie dla 
kilku ró¿nych specjalnoœci. 

Zastanawiaj¹co dobre wyniki leczenia 
preparatami propolisowymi uzyskano w innych 
specjalnoœciach medycyny, a tak¿e w weterynarii. W 
ginekologii przy zapaleniach pochwy i szyjki macicy o 
ró¿nej etiologii uzyskano znamiennie lepszy wynik w 
zestawieniu z wynikami metod rutynowych. W ortopedii 
zastosowano plomby kostne w przypadkach ropnych 
zapaleñ koœci, w wyniku czego uzyskano wygaszenie 
procesu ropnego, a nastêpnie odbudowê tkanki kostnej. 
Preparaty propolisowe wykaza³y sw¹ wysok¹ wartoœæ w 
leczeniu ró¿nego typu zaka¿eñ oraz ubytków tkanek ró¿nej 
etiologii. Takie wyniki prezentowane by³y w laryngologii, 
ortopedii, ginekologii, dermatologii oraz stomatologii.

Bardzo szerokie zastosowanie ekstraktów 
propolisowych obserwuje siê w stomatologii: w 
komplikacjach poekstrakcyjnych, tzw. suchego zêbodo³u, a 
tak¿e w leczeniu b³on œ luzowych i  dzi¹se³  
(paradontopatiach).

Miejscowe stosowanie od dawna ma miejsce w 
medycynie weterynaryjnej w profilaktyce zabiegów 
chirurgicznych oraz w leczeniu zaka¿onych ran, a tak¿e 
wszelkiego rodzaju procesów zapalnych i ropnych. 
Przejœciem do uk³adowego zastosowania ekstraktów 
propolisu by³o wprowadzenie go w formie inhalacji u 
chorych z przewlek³ym zapaleniem oskrzeli, uzyskano 
wy¿szy procent wyleczeñ w porównaniu z metodami 
leczniczymi stosowanymi rutynowo.

Równie¿ znamiennie wy¿szy by³ procent 
leczonych propolisem w grupie chorych, których 
zakwalifikowano do grupy okreœlonej jako „polepszenie”. 
Uk³adowe stosowanie ekstraktów propolisu opisano 
wreszcie w profilaktyce grypy, co doprowadzi³o do 
uderzaj¹cego zmniejszenia liczby zachorowañ u 
traktowanych osób w geriatrii.

W ostatniej grupie wyniki leczenia oparto na 
testach psychologicznych, ju¿ po krótkim stosowaniu 
wykaza³y znaczn¹ poprawê ogólnej sprawnoœci korowej 
leczonych chorych. We wszystkich przypadkach 
uzyskiwano bardzo dobre wyniki przewy¿szaj¹ce lub co 
najmniej równorzêdne w stosunku do wyników, jakie 
dawa³y inne preparaty lub inne metody terapeutyczne. 
Zastanawiaj¹cy i wart szczególnego podkreœlenia jest fakt, 
¿e w ¿adnym przypadku nie obserwowano pogorszenia po 
zastosowaniu propolisu, je¿eli wykluczono uprzednio 
przypadki uczuleñ. Te zdarzaj¹ siê stosunkowo rzadko i 
stanowi¹ oko³o 0,25% - 0,8% wszystkich leczonych 
przypadków. Uczulenie na propolis (typu wczesnego lub 
póŸnego) towarzyszy zwykle nadwra¿liwoœci na inne 

produkty pszczele, ostrym dermatozom przebiegaj¹cym z 
ogóln¹ zmian¹ odczynowoœci skóry oraz ogólnej 
sk³onnoœci osobistej polegaj¹cej na zmienionej uk³adowej 
reaktywnoœci (wspó³istniej¹ce inne schorzenia atypowe).

Mechanizm terapeutycznego dzia ³ania  
preparatów propolisowych (szczególnie w leczeniu 
owrzodzeñ troficznych, paradontopatii i w geriatrii) nie da 
siê wyjaœniæ wy³¹cznie jego antybakteryjnym dzia³aniem.

Uzyskiwane w tych schorzeniach spektakularne 
wyniki leczenia nasuwaj¹ wniosek, ¿e oprócz dzia³ania 
antydrobnoustrojowego, propolis wywiera dzia³anie 
regeneracyjne na uszkodzone tkanki. To spostrze¿enie, a 
tak¿e szereg innych nasunê³o przypuszczenie, ¿e ekstrakty 
propolisu wywieraj¹ prawdopodobnie stymuluj¹ce 
dzia³anie na metabolizm komórkowy, co w przypadkach 
uszkodzeñ tkanek wyra¿a³oby siê nasilon¹ regeneracj¹, zaœ 
w przypadku zaawansowanych procesów starczych 
Oœrodkowego Uk³adu Nerwowego (OUN), odnow¹ 
upoœledzonych funkcji. 

Niektóre dane uzyskane w trakcie badañ sk³adu i 
struktury chemicznej propolisu uzasadniaj¹ takie 
przypuszczenie: hydrolizaty propolisu daj¹ silnie dodatni¹ 
reakcjê Liebermana Burchardta, co œwiadczy o obecnoœci 
zwi¹zków chemicznych z grupy steroli, sterydów, kwasów 
terpenowych i trójterpenów, a wiêc zwi¹zków o wyj¹tkowo 
silnej reaktywnoœci biologicznej. Nale¿¹ tu bowiem 
hormony, których si³a biologicznego dzia³ania mo¿e siê 
niekiedy manifestowaæ mimo œladowych iloœci, a tak¿e 
trójterpeny, których znaczenie dla metabolizmu jest coraz 
lepiej poznawane i coraz bardziej eksponowane.

Niewykluczone równie¿, ¿e zsumowaæ siê mo¿e 
dzia³anie innych zwi¹zków, np. flawonów. Mechanizm ich 
antybakteryjnego dzia³ania wynika prawdopodobnie z ich 
chelatuj¹cych w³aœciwoœci (przechwytywanie jonów 
metali), co zaburza regularny mechanizm dzia³ania 
niektórych enzymów kompetencyjnych.

Uwa¿a siê równie¿, ¿e flawonoidy mog¹ 
oddzia³ywaæ tak¿e bezpoœrednio na œcianê naczyñ 
w³osowatych. Zwi¹zki tej grupy bior¹ udzia³ w procesach 
oksydo–redukcyjnych jako noœnik wodoru, wp³ywaj¹c w 
ten sposób na metabolizm komórek. Porównuj¹c 
obserwacje innych oœrodków z wynikami w³asnych badañ 
mo¿na z poczuciem pe³nej odpowiedzialnoœci stwierdziæ, 
¿e propolis jest bardzo ciekawym zwi¹zkiem, który mimo, 
¿e jest znany jeszcze z czasów staro¿ytnych spe³nia obecnie 
postulat nowoœci. Jest to substancja o z³o¿onym sk³adzie 
chemicznym, która stanowi Ÿród³o kilku co najmniej 
biopreparatów o ró¿nych w³aœciwoœciach. Mimo jednak 
niepe³nej identyfikacji chemicznej zas³uguje ju¿ na tym 
etapie na wprowadzenie do oficjalnych lekospisów.

2. MIÓD PSZCZELI

ednym z najcenniejszych produktów œwiata 
zwierzêcego, które cz³owiek wykorzystuje dla swej Jbiologicznej egzystencji jest miód pszczeli. Definicje 

miodu opracowane przez wielu autorów oceniaj¹ ten 
biopreparat w ró¿ny sposób. Jedni twierdz¹, ¿e jest to po 
prostu wydalina pszczo³y, inni natomiast sk³aniaj¹ siê do 
sformu³owania, ¿e jest to wydzielina. Nale¿y podkreœliæ, ¿e 
w³aœnie ta druga grupa autorów ma racjê, gdy¿ miód jest 
produktem wytwarzanym przez pszczo³y z nektaru i spadzi. 
Powy¿sze okreœlenie jest podstawow¹ definicj¹ tego 
cennego leku i produktu i wyklucza z pojêcia miód 
jak iekolwiek  subs ty tu ty  lub  inne  namias tk i  
wyprodukowane przez pszczo³y w oparciu o sacharozê, 

cukier buraczany, cukier trzcinowy lub soki owocowe 
wzbogacone wy¿ej wymienionymi cukrami. Obecnie miód 
nale¿y oceniæ jako substancjê zawieraj¹c¹ w swym 
sk³adzie zwi¹zki organiczne i nieorganiczne rozpuszczone 
w wodzie. Przy czym pod³o¿e wodne nie mo¿e przekraczaæ 
20% ogólnej zawartoœci. W sensie fizycznym miód jest 
gêst¹, ci¹gliw¹ ciecz¹ o ró¿nej barwie, swoistym zapachu i 
s³odkim smaku. Jest stosunkowo ma³o odporny na 
temperatury dodatnie, a szczególnie jego czêœæ 

Oenzymatyczna, która ju¿ w temperaturze 50 C inaktywuje 
siê i zatraca swoje w³asnoœci biotyczne. G³ówn¹ jednak 
oprócz wêglowodanów, witamin i mikroelementów si³¹ 
biotyczn¹ miodu s¹ enzymy. Pod tym pojêciem rozumiemy 
swoiste bia³ko, w tym wypadku produkowane przez 
pszczo³y bia³ko zwierzêce.

Rola tych zwi¹zków jest olbrzymia, gdy¿ oprócz 
aktywowania reakcji biochemicznych mog¹ pe³niæ rolê 
detoksykatorów, czyli substancji neutralizuj¹cych lub 
wi¹¿¹cych toksyny wprowadzone w obrêb organizmu. 
Enzymy przyczyniaj¹ siê te¿ lub bior¹ bezpoœrednio udzia³ 
w metabolizmie, czyli przemianie materii. Do 
najwa¿niejszych enzymów zawartych w miodzie 
zaliczamy alfa i beta amylazê, katalazê, fosfatazê kwaœn¹, 
beta fruktofuranozydozê zwan¹ dawniej inwertaz¹ lub 
sacharaz¹ oraz reduktazê tetrazolow¹: atepeazê, nadto 
maltazê i melecytazê. 

Do bardzo cennych sk³adników z punktu widzenia 
jego dzia³ania terapeutycznego s¹ zawarte w miodzie 
mikroelementy w iloœci oko³o 28 pierwiastków, z których 
najwa¿niejsze to ¿elazo, magnez, mangan, kobalt.

Najbardziej znan¹ w³aœciwoœci¹ miodu oprócz 
wartoœci od¿ywczej jest jego dzia³anie antybiotyczne znane 
od najdawniejszych czasów, a obecnie coraz czêœciej 
podkreœlane w oparciu o obserwacje doœwiadczalne i 
kliniczne.

Na podstawie tych badañ miêdzy innymi prowadzonych w 
Bu³garii, Rumunii, Niemczech i Rosji uznano, ¿e miód jest 
œrodkiem leczniczym o wielorakim dzia³aniu, 
zas³uguj¹cym na wprowadzenie do codziennej praktyki 
lekarskiej. W oparciu o doniesienia z literatury obcej i 
krajowej mo¿na stwierdziæ, ¿e miód posiada 
oddzia³ywanie biotyczne i nale¿y go zaliczyæ do zwi¹zków 
terapeutycznych. Spoœród dzia³añ biotycznych na pierwsze 
miejsce wybija siê jego koryguj¹cy wp³yw na metabolizm 
komórkowy i uk³adowy. Dalej wylicza siê jego 
oddzia³ywanie antybakteryjne i to zarówno na bakterie 
Gram + jak i Gram -.

Trzeci¹ w³asnoœci¹ biotyczn¹ jest jego dzia³anie 
detoksykuj¹ce, czyli ¿e dzia³a jako zwi¹zek neutralizuj¹cy 
niektóre toksyny i ich pochodne znajduj¹ce siê w 
krwioobiegu.

Równie wa¿n¹ funkcj¹ miodu jest jego 
oddzia³ywanie na uk³ad immunologiczny cz³owieka, gdzie 
w sposób zdecydowany wp³ywa na odpornoœæ organizmu 
podnosz¹c jego si³y obronne w stosunku do patogenów 
chorobowych, jak i niektórych toksyn pochodz¹cych z 
zanieczyszczeñ chemicznych œrodowiska.

Przeciwbakteryjne dzia³anie miodu by³o znane od 
dawna, natomiast od roku 1938 zosta³o wielokrotnie 
potwierdzone w formie doœwiadczalnej i klinicznej. Nale¿y 
przypuszczaæ, ¿e mechanizm przeciwbakteryjnego 
dzia³ania miodu polega na zsumowaniu tego rodzaju 
dzia³añ poszczególnych sk³adników uprzednio 
wymienionych.

Mechanizm ten jest zatem z³o¿ony i polega miêdzy innymi 
na dzia³aniu synergistycznym poszczególnych zwi¹zków, a 
wiêc s tanowi niejako wypadkow¹ odczynów 
farmakodynamicznych tych substancji. Mo¿na jednak 
przypuszczaæ, ¿e ten pozornie paradoksalny efekt 
leczniczy jest uwarunkowany zmienion¹ aktywnoœci¹ 
tkanki leczonej preparatami miodowymi, gdy¿ towarzyszy 
temu procesowi miejscowa odpornoœæ komórkowa. Cech¹ 
jednak najwa¿niejsz¹, któr¹ posiada miód w porównaniu z 
innymi lekami przeciwbakteryjnymi to mo¿liwoœæ 
zastosowania go w profilaktyce.

Podstawowymi jednak zwi¹zkami w sk³adzie 
chemicznym miodu s¹ cukry proste (glukoza, fruktoza) 
wystêpuj¹ce w postaci roztworów nasyconych. 
Wch³anianie miodu w przewodzie pokarmowym odbywa 
siê w górnej jego czêœci z pominiêciem procesów 
poœrednich (trawiennych), gdy¿ zawarte cukry s¹ w pe³ni 
przyswajalne. 

Dziêki du¿ej zawartoœci glukozy i fruktozy, niezbêdnych w 
procesach detoksykacyjnych, miód stanowi w tym 
przypadku nie tylko œrodek od¿ywczy, ale jest 
biopreparatem maj¹cym du¿e znaczenie w profilaktyce 
ekologicznej chroni¹c organizm cz³owieka przed zgubnym 
dzia³aniem toksyn pochodz¹cych z zanieczyszczeñ 
chemicznych œrodowiska.

Dziêki zwi¹zkom toksyn lub innych wybranych grup 
sk³adowych zmniejsza miêdzy innymi dzia³anie toksyczne 
alkoholu, nikotyny, a nawet takich u¿ywek jak mocna kawa 
czy herbata.

W Niemczech i W³oszech wykorzystano opisany 
farmakodynamizm miodu stosuj¹c przy wielu 
schorzeniach 20 - 40% roztwory podawane do¿ylnie po 
uprzednim oczyszczeniu z substancji bia³kowych. W tym 
stanie rzeczy specjaln¹ rolê odgrywa spo¿ywanie miodu u 
ludzi nara¿onych z tytu³u wykonywanego zawodu lub 
zamieszkania na dzia³anie ska¿eñ chemicznych 
pochodzenia œrodowiskowego, a wiêc mieszkañców 
wielkoprzemys³owej aglomeracji. W g³ównej mierze 
chodzi o ludzi nara¿onych na ekspozycjê metalami 
ciê¿kimi, a szczególnie o³owiem. S¹ to pracownicy 
zatrudnieni przy wydobywaniu rud, w hutnictwie i 
rafineriach o³owiu, przy produkcji akumulatorów, przy 
z³omowaniu i spawaniu statków, przy produkcji etyliny i 
alkilowych zwi¹zków o³owiu. U ludzi tych nadto du¿e 
stê¿enie o³owiu we krwi powoduje obni¿enie poziomów 
jonów ¿elaza i magnezu. Miód natomiast zawiera w swym 
sk³adzie stosunkowo du¿e iloœci tych pierwiastków, np. 
odmiany póŸne zawieraj¹ w 100 g a¿ 1,45 mg ¿elaza i to w 
postaci ca³kowicie przyswajalnej przez organizm 
cz³owieka. Z tych wzglêdów obecnoœæ elementów niejako 
potêguje procesy detoksykacyjne spowodowane 
obecnoœci¹ cukrów prostych. Miód w swej postaci winien 
znaleŸæ zastosowanie jako od¿ywczy œrodek 
profilaktyczny, zabezpieczaj¹cy makroorganizmowi 
dowóz odpowiedniej porcji biopierwiastków. Odpowiedni 
bowiem dowóz biopierwiastków pozostaje nie tylko z tych 
wzglêdów spraw¹ poza jak¹kolwiek dyskusj¹. Znaczenie 
ich bowiem dla ca³ego szeregu funkcji jest zbyt znane by 
istnia³a potrzeba ich dyskutowania. Warto mo¿e jedynie 
zwróciæ uwagê na zale¿noœæ szeregu mechanizmów 
immunologicznych od obecnoœci biopierwiastków w 
miodzie. I tak, aktywatorami funkcji dope³niacza s¹ jony 
wapnia, magnezu, kobaltu, manganu. Dzia³anie 
properdyny ma miejsce w obecnoœci magnezu, kobaltu, 
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pe³ne potwierdzenie w obserwacjach prowadzonych 
podczas  k l in icznego  s tosowania  p repara tów 
propolisowych u ludzi i zwierz¹t.

I tak przydatnoœæ preparatów zawieraj¹cych 
p r o p o l i s  s t w i e r d z o n o  w  s z e r e g u  s c h o r z e ñ  
dermatologicznych takich jak: ropne zapalenia skóry o 
bakteryjnej i grzybiczej etiologii, w czyraczycach, 
egzemach wreszcie w owrzodzeniach troficznych podudzia 
i odle¿ynach.

Te dwie ostatnie grupy schorzeñ ze wzglêdu na ich 
etiologiê (zaburzenia w trofice tkanki) nie mieszcz¹ siê co 
prawda œciœle w ramach schorzeñ dermatologicznych, 
jednak klasyfikacja tych przypadków miêdzy innymi ze 
wzglêdu na zwykle obserwowane wtórne zaka¿enia tkanki, 
nastrêcza pewnych trudnoœci jako typowe schorzenie dla 
kilku ró¿nych specjalnoœci. 

Zastanawiaj¹co dobre wyniki leczenia 
preparatami propolisowymi uzyskano w innych 
specjalnoœciach medycyny, a tak¿e w weterynarii. W 
ginekologii przy zapaleniach pochwy i szyjki macicy o 
ró¿nej etiologii uzyskano znamiennie lepszy wynik w 
zestawieniu z wynikami metod rutynowych. W ortopedii 
zastosowano plomby kostne w przypadkach ropnych 
zapaleñ koœci, w wyniku czego uzyskano wygaszenie 
procesu ropnego, a nastêpnie odbudowê tkanki kostnej. 
Preparaty propolisowe wykaza³y sw¹ wysok¹ wartoœæ w 
leczeniu ró¿nego typu zaka¿eñ oraz ubytków tkanek ró¿nej 
etiologii. Takie wyniki prezentowane by³y w laryngologii, 
ortopedii, ginekologii, dermatologii oraz stomatologii.

Bardzo szerokie zastosowanie ekstraktów 
propolisowych obserwuje siê w stomatologii: w 
komplikacjach poekstrakcyjnych, tzw. suchego zêbodo³u, a 
tak¿e w leczeniu b³on œ luzowych i  dzi¹se³  
(paradontopatiach).

Miejscowe stosowanie od dawna ma miejsce w 
medycynie weterynaryjnej w profilaktyce zabiegów 
chirurgicznych oraz w leczeniu zaka¿onych ran, a tak¿e 
wszelkiego rodzaju procesów zapalnych i ropnych. 
Przejœciem do uk³adowego zastosowania ekstraktów 
propolisu by³o wprowadzenie go w formie inhalacji u 
chorych z przewlek³ym zapaleniem oskrzeli, uzyskano 
wy¿szy procent wyleczeñ w porównaniu z metodami 
leczniczymi stosowanymi rutynowo.

Równie¿ znamiennie wy¿szy by³ procent 
leczonych propolisem w grupie chorych, których 
zakwalifikowano do grupy okreœlonej jako „polepszenie”. 
Uk³adowe stosowanie ekstraktów propolisu opisano 
wreszcie w profilaktyce grypy, co doprowadzi³o do 
uderzaj¹cego zmniejszenia liczby zachorowañ u 
traktowanych osób w geriatrii.

W ostatniej grupie wyniki leczenia oparto na 
testach psychologicznych, ju¿ po krótkim stosowaniu 
wykaza³y znaczn¹ poprawê ogólnej sprawnoœci korowej 
leczonych chorych. We wszystkich przypadkach 
uzyskiwano bardzo dobre wyniki przewy¿szaj¹ce lub co 
najmniej równorzêdne w stosunku do wyników, jakie 
dawa³y inne preparaty lub inne metody terapeutyczne. 
Zastanawiaj¹cy i wart szczególnego podkreœlenia jest fakt, 
¿e w ¿adnym przypadku nie obserwowano pogorszenia po 
zastosowaniu propolisu, je¿eli wykluczono uprzednio 
przypadki uczuleñ. Te zdarzaj¹ siê stosunkowo rzadko i 
stanowi¹ oko³o 0,25% - 0,8% wszystkich leczonych 
przypadków. Uczulenie na propolis (typu wczesnego lub 
póŸnego) towarzyszy zwykle nadwra¿liwoœci na inne 

produkty pszczele, ostrym dermatozom przebiegaj¹cym z 
ogóln¹ zmian¹ odczynowoœci skóry oraz ogólnej 
sk³onnoœci osobistej polegaj¹cej na zmienionej uk³adowej 
reaktywnoœci (wspó³istniej¹ce inne schorzenia atypowe).

Mechanizm terapeutycznego dzia ³ania  
preparatów propolisowych (szczególnie w leczeniu 
owrzodzeñ troficznych, paradontopatii i w geriatrii) nie da 
siê wyjaœniæ wy³¹cznie jego antybakteryjnym dzia³aniem.

Uzyskiwane w tych schorzeniach spektakularne 
wyniki leczenia nasuwaj¹ wniosek, ¿e oprócz dzia³ania 
antydrobnoustrojowego, propolis wywiera dzia³anie 
regeneracyjne na uszkodzone tkanki. To spostrze¿enie, a 
tak¿e szereg innych nasunê³o przypuszczenie, ¿e ekstrakty 
propolisu wywieraj¹ prawdopodobnie stymuluj¹ce 
dzia³anie na metabolizm komórkowy, co w przypadkach 
uszkodzeñ tkanek wyra¿a³oby siê nasilon¹ regeneracj¹, zaœ 
w przypadku zaawansowanych procesów starczych 
Oœrodkowego Uk³adu Nerwowego (OUN), odnow¹ 
upoœledzonych funkcji. 

Niektóre dane uzyskane w trakcie badañ sk³adu i 
struktury chemicznej propolisu uzasadniaj¹ takie 
przypuszczenie: hydrolizaty propolisu daj¹ silnie dodatni¹ 
reakcjê Liebermana Burchardta, co œwiadczy o obecnoœci 
zwi¹zków chemicznych z grupy steroli, sterydów, kwasów 
terpenowych i trójterpenów, a wiêc zwi¹zków o wyj¹tkowo 
silnej reaktywnoœci biologicznej. Nale¿¹ tu bowiem 
hormony, których si³a biologicznego dzia³ania mo¿e siê 
niekiedy manifestowaæ mimo œladowych iloœci, a tak¿e 
trójterpeny, których znaczenie dla metabolizmu jest coraz 
lepiej poznawane i coraz bardziej eksponowane.

Niewykluczone równie¿, ¿e zsumowaæ siê mo¿e 
dzia³anie innych zwi¹zków, np. flawonów. Mechanizm ich 
antybakteryjnego dzia³ania wynika prawdopodobnie z ich 
chelatuj¹cych w³aœciwoœci (przechwytywanie jonów 
metali), co zaburza regularny mechanizm dzia³ania 
niektórych enzymów kompetencyjnych.

Uwa¿a siê równie¿, ¿e flawonoidy mog¹ 
oddzia³ywaæ tak¿e bezpoœrednio na œcianê naczyñ 
w³osowatych. Zwi¹zki tej grupy bior¹ udzia³ w procesach 
oksydo–redukcyjnych jako noœnik wodoru, wp³ywaj¹c w 
ten sposób na metabolizm komórek. Porównuj¹c 
obserwacje innych oœrodków z wynikami w³asnych badañ 
mo¿na z poczuciem pe³nej odpowiedzialnoœci stwierdziæ, 
¿e propolis jest bardzo ciekawym zwi¹zkiem, który mimo, 
¿e jest znany jeszcze z czasów staro¿ytnych spe³nia obecnie 
postulat nowoœci. Jest to substancja o z³o¿onym sk³adzie 
chemicznym, która stanowi Ÿród³o kilku co najmniej 
biopreparatów o ró¿nych w³aœciwoœciach. Mimo jednak 
niepe³nej identyfikacji chemicznej zas³uguje ju¿ na tym 
etapie na wprowadzenie do oficjalnych lekospisów.

2. MIÓD PSZCZELI

ednym z najcenniejszych produktów œwiata 
zwierzêcego, które cz³owiek wykorzystuje dla swej Jbiologicznej egzystencji jest miód pszczeli. Definicje 

miodu opracowane przez wielu autorów oceniaj¹ ten 
biopreparat w ró¿ny sposób. Jedni twierdz¹, ¿e jest to po 
prostu wydalina pszczo³y, inni natomiast sk³aniaj¹ siê do 
sformu³owania, ¿e jest to wydzielina. Nale¿y podkreœliæ, ¿e 
w³aœnie ta druga grupa autorów ma racjê, gdy¿ miód jest 
produktem wytwarzanym przez pszczo³y z nektaru i spadzi. 
Powy¿sze okreœlenie jest podstawow¹ definicj¹ tego 
cennego leku i produktu i wyklucza z pojêcia miód 
jak iekolwiek  subs ty tu ty  lub  inne  namias tk i  
wyprodukowane przez pszczo³y w oparciu o sacharozê, 

cukier buraczany, cukier trzcinowy lub soki owocowe 
wzbogacone wy¿ej wymienionymi cukrami. Obecnie miód 
nale¿y oceniæ jako substancjê zawieraj¹c¹ w swym 
sk³adzie zwi¹zki organiczne i nieorganiczne rozpuszczone 
w wodzie. Przy czym pod³o¿e wodne nie mo¿e przekraczaæ 
20% ogólnej zawartoœci. W sensie fizycznym miód jest 
gêst¹, ci¹gliw¹ ciecz¹ o ró¿nej barwie, swoistym zapachu i 
s³odkim smaku. Jest stosunkowo ma³o odporny na 
temperatury dodatnie, a szczególnie jego czêœæ 

Oenzymatyczna, która ju¿ w temperaturze 50 C inaktywuje 
siê i zatraca swoje w³asnoœci biotyczne. G³ówn¹ jednak 
oprócz wêglowodanów, witamin i mikroelementów si³¹ 
biotyczn¹ miodu s¹ enzymy. Pod tym pojêciem rozumiemy 
swoiste bia³ko, w tym wypadku produkowane przez 
pszczo³y bia³ko zwierzêce.

Rola tych zwi¹zków jest olbrzymia, gdy¿ oprócz 
aktywowania reakcji biochemicznych mog¹ pe³niæ rolê 
detoksykatorów, czyli substancji neutralizuj¹cych lub 
wi¹¿¹cych toksyny wprowadzone w obrêb organizmu. 
Enzymy przyczyniaj¹ siê te¿ lub bior¹ bezpoœrednio udzia³ 
w metabolizmie, czyli przemianie materii. Do 
najwa¿niejszych enzymów zawartych w miodzie 
zaliczamy alfa i beta amylazê, katalazê, fosfatazê kwaœn¹, 
beta fruktofuranozydozê zwan¹ dawniej inwertaz¹ lub 
sacharaz¹ oraz reduktazê tetrazolow¹: atepeazê, nadto 
maltazê i melecytazê. 

Do bardzo cennych sk³adników z punktu widzenia 
jego dzia³ania terapeutycznego s¹ zawarte w miodzie 
mikroelementy w iloœci oko³o 28 pierwiastków, z których 
najwa¿niejsze to ¿elazo, magnez, mangan, kobalt.

Najbardziej znan¹ w³aœciwoœci¹ miodu oprócz 
wartoœci od¿ywczej jest jego dzia³anie antybiotyczne znane 
od najdawniejszych czasów, a obecnie coraz czêœciej 
podkreœlane w oparciu o obserwacje doœwiadczalne i 
kliniczne.

Na podstawie tych badañ miêdzy innymi prowadzonych w 
Bu³garii, Rumunii, Niemczech i Rosji uznano, ¿e miód jest 
œrodkiem leczniczym o wielorakim dzia³aniu, 
zas³uguj¹cym na wprowadzenie do codziennej praktyki 
lekarskiej. W oparciu o doniesienia z literatury obcej i 
krajowej mo¿na stwierdziæ, ¿e miód posiada 
oddzia³ywanie biotyczne i nale¿y go zaliczyæ do zwi¹zków 
terapeutycznych. Spoœród dzia³añ biotycznych na pierwsze 
miejsce wybija siê jego koryguj¹cy wp³yw na metabolizm 
komórkowy i uk³adowy. Dalej wylicza siê jego 
oddzia³ywanie antybakteryjne i to zarówno na bakterie 
Gram + jak i Gram -.

Trzeci¹ w³asnoœci¹ biotyczn¹ jest jego dzia³anie 
detoksykuj¹ce, czyli ¿e dzia³a jako zwi¹zek neutralizuj¹cy 
niektóre toksyny i ich pochodne znajduj¹ce siê w 
krwioobiegu.

Równie wa¿n¹ funkcj¹ miodu jest jego 
oddzia³ywanie na uk³ad immunologiczny cz³owieka, gdzie 
w sposób zdecydowany wp³ywa na odpornoœæ organizmu 
podnosz¹c jego si³y obronne w stosunku do patogenów 
chorobowych, jak i niektórych toksyn pochodz¹cych z 
zanieczyszczeñ chemicznych œrodowiska.

Przeciwbakteryjne dzia³anie miodu by³o znane od 
dawna, natomiast od roku 1938 zosta³o wielokrotnie 
potwierdzone w formie doœwiadczalnej i klinicznej. Nale¿y 
przypuszczaæ, ¿e mechanizm przeciwbakteryjnego 
dzia³ania miodu polega na zsumowaniu tego rodzaju 
dzia³añ poszczególnych sk³adników uprzednio 
wymienionych.

Mechanizm ten jest zatem z³o¿ony i polega miêdzy innymi 
na dzia³aniu synergistycznym poszczególnych zwi¹zków, a 
wiêc s tanowi niejako wypadkow¹ odczynów 
farmakodynamicznych tych substancji. Mo¿na jednak 
przypuszczaæ, ¿e ten pozornie paradoksalny efekt 
leczniczy jest uwarunkowany zmienion¹ aktywnoœci¹ 
tkanki leczonej preparatami miodowymi, gdy¿ towarzyszy 
temu procesowi miejscowa odpornoœæ komórkowa. Cech¹ 
jednak najwa¿niejsz¹, któr¹ posiada miód w porównaniu z 
innymi lekami przeciwbakteryjnymi to mo¿liwoœæ 
zastosowania go w profilaktyce.

Podstawowymi jednak zwi¹zkami w sk³adzie 
chemicznym miodu s¹ cukry proste (glukoza, fruktoza) 
wystêpuj¹ce w postaci roztworów nasyconych. 
Wch³anianie miodu w przewodzie pokarmowym odbywa 
siê w górnej jego czêœci z pominiêciem procesów 
poœrednich (trawiennych), gdy¿ zawarte cukry s¹ w pe³ni 
przyswajalne. 

Dziêki du¿ej zawartoœci glukozy i fruktozy, niezbêdnych w 
procesach detoksykacyjnych, miód stanowi w tym 
przypadku nie tylko œrodek od¿ywczy, ale jest 
biopreparatem maj¹cym du¿e znaczenie w profilaktyce 
ekologicznej chroni¹c organizm cz³owieka przed zgubnym 
dzia³aniem toksyn pochodz¹cych z zanieczyszczeñ 
chemicznych œrodowiska.

Dziêki zwi¹zkom toksyn lub innych wybranych grup 
sk³adowych zmniejsza miêdzy innymi dzia³anie toksyczne 
alkoholu, nikotyny, a nawet takich u¿ywek jak mocna kawa 
czy herbata.

W Niemczech i W³oszech wykorzystano opisany 
farmakodynamizm miodu stosuj¹c przy wielu 
schorzeniach 20 - 40% roztwory podawane do¿ylnie po 
uprzednim oczyszczeniu z substancji bia³kowych. W tym 
stanie rzeczy specjaln¹ rolê odgrywa spo¿ywanie miodu u 
ludzi nara¿onych z tytu³u wykonywanego zawodu lub 
zamieszkania na dzia³anie ska¿eñ chemicznych 
pochodzenia œrodowiskowego, a wiêc mieszkañców 
wielkoprzemys³owej aglomeracji. W g³ównej mierze 
chodzi o ludzi nara¿onych na ekspozycjê metalami 
ciê¿kimi, a szczególnie o³owiem. S¹ to pracownicy 
zatrudnieni przy wydobywaniu rud, w hutnictwie i 
rafineriach o³owiu, przy produkcji akumulatorów, przy 
z³omowaniu i spawaniu statków, przy produkcji etyliny i 
alkilowych zwi¹zków o³owiu. U ludzi tych nadto du¿e 
stê¿enie o³owiu we krwi powoduje obni¿enie poziomów 
jonów ¿elaza i magnezu. Miód natomiast zawiera w swym 
sk³adzie stosunkowo du¿e iloœci tych pierwiastków, np. 
odmiany póŸne zawieraj¹ w 100 g a¿ 1,45 mg ¿elaza i to w 
postaci ca³kowicie przyswajalnej przez organizm 
cz³owieka. Z tych wzglêdów obecnoœæ elementów niejako 
potêguje procesy detoksykacyjne spowodowane 
obecnoœci¹ cukrów prostych. Miód w swej postaci winien 
znaleŸæ zastosowanie jako od¿ywczy œrodek 
profilaktyczny, zabezpieczaj¹cy makroorganizmowi 
dowóz odpowiedniej porcji biopierwiastków. Odpowiedni 
bowiem dowóz biopierwiastków pozostaje nie tylko z tych 
wzglêdów spraw¹ poza jak¹kolwiek dyskusj¹. Znaczenie 
ich bowiem dla ca³ego szeregu funkcji jest zbyt znane by 
istnia³a potrzeba ich dyskutowania. Warto mo¿e jedynie 
zwróciæ uwagê na zale¿noœæ szeregu mechanizmów 
immunologicznych od obecnoœci biopierwiastków w 
miodzie. I tak, aktywatorami funkcji dope³niacza s¹ jony 
wapnia, magnezu, kobaltu, manganu. Dzia³anie 
properdyny ma miejsce w obecnoœci magnezu, kobaltu, 
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manganu, betalizyny, dzia³a w obecnoœci chloru, a 
interferon w swej funkcji antywirusowej potrzebuje cynku i 
wapnia. Nadto wiadomo jest, ¿e przeciwcia³a dzia³aj¹ w 
œrodowisku zawieraj¹cym chlorek sodu, a tym samym 
zjawisko fagocytozy wymaga obecnoœci tego zwi¹zku. 
Równie¿ stymulacja metabolizmu komórkowego le¿y 
prawdopodobnie u podstaw obserwowanego zjawiska 
aktywacji uk³adu immunologicznego, wyra¿aj¹cej siê 
pobudzeniem aktywnoœci fagocytarnej, zwiêkszeniem 
poziomu immunoglobulin oraz syntezy przeciwcia³ pod 
w p ³ y w e m  m i o d u  p o d a w a n e g o  z w i e r z ê t o m  
doœwiadczalnym.

Miód mo¿e zachowaæ przez d³ugi okres czasu 
swoje w³asnoœci biotyczne pod warunkiem jednak, ¿e 
bêdzie przechowywany w pomieszczeniu suchym, 
czystym, pozbawionym silnych zapachów, w temperaturze 

o5 – 10 C oraz wilgotnoœci 65 – 75%. Podstawowym 
czynnikiem inaktywuj¹cym w³asnoœci lecznicze miodu jest 
czynnik termiczny niszcz¹cy czêœæ enzymatyczn¹ 
decyduj¹c¹ o jego dzia³aniu biotycznym.

W formie profilaktycznej miód winien byæ stosowany u 
dzieci, osób starszych, ozdrowieñców, ludzi ciê¿ko 
pracuj¹cych w dawkach:

- niemowlêta  – 7 g dziennie w dwóch dawkach;

- dzieci 4 – 16 lat - 10 – 40 g dziennie w dwóch 
dawkach;

- doroœli -  40  –  60 g dziennie w dwóch dawkach.

Profilaktycznie stosuje siê dolne granice, natomiast 
leczniczo górne limity podanych dawek.

Przeciwwskazañ w stosowaniu nie ma w zasadzie ¿adnych, 
gdy¿ nawet u chorych na cukrzycê mo¿e byæ stosowany 
pod kontrol¹ lekarzy w dawkach profilaktycznych, 
poniewa¿ wówczas zastêpuje ogólnie zalecan¹, ale 
stosunkowo trudno dostêpn¹ fruktozê.

3. PY£EK  KWIATOWY  I  PIERZGA

y³ek kwiatowy jest wielokomórkowym gametofitem 
kwiatów przenosz¹cym genom mêski do ¿eñskiego Pw p³ciowym rozmna¿aniu wszystkich wy¿szych 

roœlin. 

Poszczególne roœliny wytwarzaj¹ ró¿nego rodzaju py³ek o 
odmiennej budowie i w³asnoœciach. Jest on podstawowym 
Ÿród³em bia³ka dla pszczó³. Te pracowite owady w sposób 
specjalny przygotowuj¹ go do przechowywania w 
komórkach plastra jako doskona³¹ substancjê zapasow¹ 
pozostaj¹c¹ do dyspozycji danej rodziny. Owa postaæ py³ku 
nosi nazwê pierzgi. Jest to wiêc produkt, który powstaje na 
skutek dodania przez pszczo³ê do oczyszczonego py³ku 
wydzieliny gruczo³ów œlinowych oraz miodu. Tak 
spreparowany artyku³ jest bardziej wartoœciowy i w pe³ni 
przyswajalny nie tylko przez organizm pszczo³y, ale 
równie¿ i cz³owieka. Zarówno py³ek, jak i pierzga 
posiadaj¹ w swym sk³adzie 14% kwasów organicznych w 
tym kwas linolowy i arachidowy, oko³o 30% 
wêglowodanów, nadto witaminy, mikroelementy oraz 
pe³ny zestaw aminokwasów. Dziêki posiadaniu w swym 
sk³adzie wszystkich niezbêdnych aminokwasów py³ek, a 
szczególnie pierzga wartoœci¹ bia³kow¹ wielokrotnie 
przewy¿szaj¹ takie rezerwuary bia³ka zwierzêcego, jakimi 
s¹ miêsa wo³owe i wieprzowe. Dziêki wymienionemu 
powy¿ej sk³adowi produkty te cechuje okreœlone dzia³anie 
biotyczne.

Dotychczasowe wykorzystanie tych w³asnoœci w 
warunkach doœwiadczalnych i klinicznych mia³o miejsce w 
leczeniu wielu schorzeñ w tym zapalenia i przerostu 
gruczo³u krokowego, przy nieodpowiednim od¿ywianiu, 
nadto w geriatrii i pediatrii oraz przy ró¿nego rodzaju 
zaburzeniach metabolicznych. Ostatnio badacze szwedzcy 
otrzymali z ekstraktów py³ku rzepakowego i lipowego lek o 
wysokich w³asnoœciach lipostabilnych, nadto zwiêkszaj¹cy 
aktywnoœæ uk³adu fibrynolitycznego oraz obni¿aj¹cy 
agregacjê p³ytek krwi. Powy¿sze oddzia³ywania biotyczne 
ekstraktów py³ku mog¹ byæ wykorzystane przy 
zapobieganiu powstawania zmian mia¿d¿ycowych w 
œcianach naczyñ krwionoœnych, jak i  wystêpowaniu 
choroby niedokrwiennej serca. Ekstrakty py³ku w tym 
zakresie przewy¿szaj¹ swoim farmakodynamizmem 
dzia³anie Klofibratu.

4. MLECZKO  PSZCZELE

est wydzielin¹ gruczo³ów gardzielowych i œlinowych 
pszczó³ karmicielek przeznaczon¹ do od¿ywiania Jlarw, z których powstan¹ pszczo³y matki. W swym 

sk³adzie posiada 3% hormonów i enzymów, przez co dzia³a 
stymuluj¹co na metabolizm uk³adowy i komórkowy, nadto 
dzia³a lipostabilnie oraz obni¿a poziom glukozy w 
surowicy krwi.

Mimo wielu doniesieñ o leczeniu ró¿nych 
schorzeñ tym preparatem w dalszym ci¹gu oceniany on jest 
jako produkt stosowany w ramach medycyny 
niekonwencjonalnej lub jako substancja wyjœciowa do 
otrzymywania i wyizolowywania zwi¹zków czynnych 
biotycznie. Przyczyn¹ takiego stanu rzeczy s¹ ogromne 
trudnoœci w prowadzeniu badañ nad tym delikatnym 
biopreparatem, zmierzaj¹cych do jego pe³nej identyfikacji 
chemicznej. Badania te w powa¿nym stopniu utrudnia du¿a 
wra¿liwoœæ mleczka pszczelego na czynniki chemiczne i 
fizyczne. Nale¿y jednak s¹dziæ, ¿e rozwój nauki w 
najbli¿szych latach umo¿liwi bardziej dok³adne poznanie 
farmakodynamizmu tego produktu i dziêki temu stanie siê 
on cennym elementem w apiterapii.

5. JAD  PSZCZELI

ad pszczeli sk³adem chemicznym przypomina jad 
¿miji lub kobry. Równie¿ jego dzia³anie toksyczne w Jstosunku do organizmu cz³owieka jest identyczne, jak 

w przypadku wymienionych powy¿ej toksyn.

W wielu krajach œwiata stosowany jest w formie 
naturalnej lub w postaci leków wyprodukowanych na jego 
bazie do leczenia wybranych schorzeñ. W krajach tych 
apitoksynoterapia zajmuje nale¿ne jej miejsce w 
medycynie konwencjonalnej. Wprowadzony w sposób 
naturalny poprzez ¿¹d³o pszczo³y wywo³uje ró¿nego 
rodzaju reakcje alergiczne miejscowe lub ogólne. Swoim 
farmakologicznym oddzia³ywaniem obejmuje ca³y 
organizm. Wyzwala on endogenn¹ histaminê z 
granulocytów bazofilnych, leukocytów, jak te¿ uwalnia 
katacholaminy z komórek nadnercza. W ten sposób 
wywo³uje cytolizê ³¹cznie z hemoliz¹ oraz hematoksjê 
makrofagów i wieloj¹drzastych leukocytów.

Jak widaæ oddzia³ywanie biotyczne jadu jest 
skomplikowane i jest zbiorem wielu reakcji pochodz¹cych 
od ró¿nego rodzaju jego sk³adników. Wszelkie preparaty z 
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rodzi³ siê w 1936 roku w £añcucie, jest absolwentem Wy¿szej Szko³y Rolniczej we 
Wroc³awiu, specjalist¹ z zakresu higieny œrodków spo¿ywczych (1964) i patologii Uklinicznej zwierz¹t (1980), doktorem habilitowanym z zakresu patologii klinicznej 

zwierz¹t, profesorem nauk farmaceutycznych (dr 1964, dr hab. 1980, prof. 2002). 

Sta¿e naukowe odby³ w Klinice Ma³ych Zwierz¹t w Wiedniu (1966) oraz w Klinice Chirurgii 
Wydzia³u Weterynaryjnego Uniwersytetu w Edynburgu (1977). 

W Œl¹skiej Akademii Medycznej pracuje od maja 1983 roku. Kieruje Katedr¹ i Zak³adem 
Higieny, Bioanalizy i Badania Œrodowiska w Sosnowcu oraz Centraln¹ Zwierzêtarni¹ 
Doœwiadczaln¹ w Katowicach Ligocie; od 2002 roku na stanowisku prof. nadzw. 

W okresie pracy w ŒAM pe³ni³ b¹dŸ pe³ni nastêpuj¹ce funkcje: cz³onka Senatu (od 1984), 
rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich (od 1996), rzecznika dyscyplinarnego ds. 

studentów (od 1966), cz³onka Komisji Rektorskiej ds. Aparatury (1988-1993), Senackiej Komisji Dyscyplinarnej (1990-1996) 
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opracowania technologii otrzymywania i standaryzacji aktywnych frakcji uzyskanych z tych produktów, a na ich bazie 
odpowiednich postaci leków maj¹cych zastosowanie w profilaktyce i lecznictwie. Prowadzi obserwacje doœwiadczalne i 
kliniczne nad mechanizmami wp³ywu apiterapeutyków na procesy fizjologiczne i patologiczne u zwierz¹t i ludzi, ze 
szczególnym uwzglêdnieniem aktywnych procesów detoksykacyjnych i os³onowych. Od 1995 r. prowadzi badania nad rol¹ 
metali ciê¿kich w etiopatologii ³agodnego rozrostu w raku stercza. 

Jest autorem oko³o 120 artyku³ów, 90 komunikatów zjazdowych, promotorem 79 prac magisterskich i 13 przewodów 
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doktorskich. 
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Komisji Apiterapii „Apimondia” z siedzib¹ w Rzymie (1987-1993) oraz Sta³ej Komisji Apiterapii 
„Apislavia” (1993-1999). Od 1992 roku jest przewodnicz¹cym Polskiej Fundacji Apiterapii. 
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oraz przewodnicz¹cym Katowickiego Klubu Ekologicznego. 

Odznaczony m. in.: Krzy¿ami Oficerskim i Kawalerskim OOP oraz Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. Laureat nagrody Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej, Ministra 
Zdrowia, i nagrody „Z³ota Baræ”, za zas³ugi na rzecz œrodowiska naturalnego oraz nagrody Ministra 
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próbujmy prze³o¿yæ fachowy jêzyk medyczny na 
bardziej zrozumia³y dla pacjenta. Mówi¹c Snajproœciej, osteoporoza to choroba, która dotyczy 

koœci, powoduje ich os³abienie i sprawia, ¿e mog¹ one ulec 
z³amaniu du¿o ³atwiej ni¿ u osoby zdrowej.

Osteoporoz¹ zagro¿one s¹ przede wszystkim 
kobiety w okresie pomenopauzalnym, nie jest prawd¹, ¿e 

osteoporoza to choroba „zarezerwowana” dla starszych 
kobiet. Cierpi¹ na ni¹ równie¿ starsi mê¿czyŸni, a tak¿e 
niekiedy m³odzi ludzie, u których osteoporoza towarzyszy 
innym, powa¿nym chorobom. Osteoporoz¹ zagro¿one 
mog¹ tak¿e byæ kobiety w ci¹¿y i karmi¹ce piersi¹ oraz 
bardzo szybko rosn¹ce dzieci.

OSTEOPOROZA
Definicja Œwiatowej Organizacji Zdrowia mówi: „Osteoporoza jest uogólnion¹ chorob¹ 

metaboliczn¹ koœci, charakteryzuj¹c¹ siê nisk¹ mas¹ kostn¹, upoœledzon¹ mikroarchitektur¹ 
tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiêkszon¹ jej ³amliwoœci¹ i podatnoœci¹ na z³amania”. 

8 9

SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III
tego pszczelego produktu winny byæ stosowane pod 
kontrol¹ lekarsk¹, gdy¿ wielkoœæ dawki leczniczej jest 
bliska poziomowi dawki toksycznej.

W uzupe³nieniu przedstawionego materia³u 
nale¿y zaznaczyæ, ¿e zgodnie z ustawodawstwem 
krajowym miód, mleczko pszczele oraz py³ek kwiatowy s¹ 
uznane jako artyku³y spo¿ywcze. Propolis ma 
zastosowanie jako dodatek do miodu.

Obecnie coraz czêœciej standaryzowane ekstrakty 
aktywne farmakologicznie uzyskane z produktów 
pszczelich jako surowców farmakopealnych s¹ 
substancjami czynnymi dla wielu postaci leków 
wykorzystywanych przez profesjonaln¹ terapiê.

Piœmiennictwo u autora.
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krajowym miód, mleczko pszczele oraz py³ek kwiatowy s¹ 
uznane jako artyku³y spo¿ywcze. Propolis ma 
zastosowanie jako dodatek do miodu.

Obecnie coraz czêœciej standaryzowane ekstrakty 
aktywne farmakologicznie uzyskane z produktów 
pszczelich jako surowców farmakopealnych s¹ 
substancjami czynnymi dla wielu postaci leków 
wykorzystywanych przez profesjonaln¹ terapiê.

Piœmiennictwo u autora.



spo³eczeñstwa czêstoœæ wystêpowania osteoporozy bêdzie 
nieuchronnie wzrastaæ. Dlatego priorytetem staje siê 
skuteczne zapobieganie i leczenie osteoporozy, zanim 
dojdzie do jej najgroŸniejszego powik³ania - z³amania.

ZAPOBIEGANIE  OSTEOPOROZIE

edna z g³ównych zasad wspó³czesnej medycyny 
mówi, ¿e lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ. J

Profilaktyka, czyli zapobieganie rozwojowi 
choroby ma ogromne znaczenie w walce z osteoporoz¹. O 
stan koœci nale¿y dbaæ od lat najwczeœniejszych. Od tego, 
jak zostan¹ ukszta³towane w dzieciñstwie i m³odoœci, 
zale¿y ich przysz³y los. 

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e na rozpoczêcie dzia³añ 
profilaktycznych zawsze jest dobry czas. Najlepiej zacz¹æ 
ju¿ dziœ, niezale¿nie od tego czy jest siê osob¹ m³od¹, 
dojrza³¹, czy w wieku podesz³ym. W ka¿dym momencie 
¿ycia mo¿na zrobiæ wiele dobrego dla swoich koœci. Nigdy 
nie jest za póŸno na modyfikacjê stylu ¿ycia, zmianê diety 
czy kontroln¹ wizytê u lekarza. Pamiêtajmy, ¿e w³aœciwie 
prowadzona profilaktyka osteoporozy jest skuteczna.

Nie mo¿na te¿ nie wspomnieæ o aspekcie 
ekonomicznym profilaktyki. Wed³ug wszelkich analiz 
zapobieganie osteoporozie jest zawsze tañsze ni¿ jej 
leczenie (koszt leków, wizyt lekarskich, leczenia 
szpitalnego).

POSTANOWIENIA  DLA  MOICH  KOŒCI

roponujemy wszystkim niezale¿nie od p³ci i wieku 
niezwykle wa¿ne postanowienie: zacznê dbaæ o Pzdrowie moich koœci i bêdê chroni³ je przed 

osteoporoz¹. Jak takie postanowienie zrealizowaæ? Oto 
nasze zalecenia. Przeczytajcie je uwa¿nie i spróbujcie 
zastosowaæ w ¿yciu codziennym. 

1. Spo¿ywaj pokarmy bogate w wapñ (mleko i jego 
przetwory: jogurty, kefir) i wit. D (tran, ¿ó³tko jaj) tak, 
¿eby Twoje koœci mia³y odpowiedni¹ iloœæ budulca.

2. Je¿eli uwa¿asz, ¿e nie jesteœ w stanie zapewniæ 
swojemu organizmowi w³aœciwej poda¿y wapnia w 
diecie rozpocznij przyjmowanie preparatów 
wapniowo-witaminowych.

3. Postaraj siê osi¹gn¹æ i utrzymaæ prawid³ow¹ dla swojej 
p³ci, wieku i wzrostu masê cia³a.

4. Korzystaj ze s³onecznej pogody (pod wp³ywem 
promieni s³onecznych powstaje w skórze witamina D).

• przebyte uprzednio z³amanie po minimalnym 
urazie,

• rodzinna sk³onnoœæ do wystêpowania osteoporozy, 
manifestuj¹ca siê z³amaniami koœci po niewielkich 
urazach (lub bez urazu) u rodziców lub rodzeñstwa, 
szczególnie z³amaniem szyjki koœci udowej u 
matki,

• wczesna menopauza i d³ugotrwa³y niedobór 
estrogenów w organizmie kobiety po menopauzie,

• utrzymuj¹ce siê zaburzenia miesi¹czkowania w 
ka¿dym wieku kobiety,

• niedobór androgenów (testosteronu) u mê¿czyzn,

• szczup³a budowa cia³a,

• d³ugotrwa³e s tosowanie leków z grupy 
glikokortykosterydów (Encorton, Polcortolon, 
Medrol i inne).

Innymi, uznawanymi czynnikami ryzyka rozwoju 
osteoporozy s¹: 

• wiek powy¿ej 65 lat,

• niedobór wapnia w diecie osób starszych,

• niedobór witaminy D (jedynie 20% witaminy D 
pochodzi ze Ÿróde³ pokarmowych, 80% witaminy D 
syntetyzowane jest w skórze pod wp³ywem s³oñca; 
osoby starsze spêdzaj¹ wiêkszoœæ czasu w 
pomieszczeniach zamkniêtych, szczególnie w 
okresie jesienno-zimowym, uniemo¿liwiaj¹c w ten 
sposób proces powstawania witaminy w ich 
organizmach),

• przewlek³e stosowanie szeregu leków, m. in. 
przeciwkrzepliwych, przeciwnowotworowych, 
przeciwdrgawkowych, niektórych moczopêdnych - 
furosemidu, hormonów tarczycy i wielu innych,

• nadu¿ywanie kawy, alkoholu, napojów typu cola,

• palenie papierosów,

• d³ugotrwa³e unieruchomienie,

• osteoporoza towarzyszyæ mo¿e licznym chorobom 
(np. niewydolnoœci nerek, nadczynnoœci 
przytarczyc, nowotworom, przewlek³ym chorobom 
przewodu pokarmowego, nadczynnoœæ tarczycy i 
innym),

• tak¿e liczne ci¹¿e i d³ugotrwa³e karmienie piersi¹ - 
zw³aszcza u kobiet niew³aœciwie od¿ywiaj¹cych 
siê, pal¹cych papierosy i nadu¿ywaj¹cych alkoholu 
mog¹ prowadziæ do trwa³ego spadku masy kostnej i 
zagro¿enia osteoporoz¹.

Im wiêcej czynników ryzyka, tym wiêksza 
mo¿liwoœæ rozwoju osteoporozy i wiêksze zagro¿enie 
z³amaniami koœci. Wspó³wystêpowanie trzech - czterech 
czynników ryzyka osteoporozy stanowi niepokoj¹cy 
sygna³, który powinien sk³oniæ do zainteresowania siê 
stanem w³asnych koœci.

O S T E O P O R O Z A  -  I S T O T N Y  P R O B L E M  
SPO£ECZNY

steoporoza jest chorob¹ spo³eczn¹. Osteoporoza 
wystêpuje œrednio u 11% populacji, w tym u 30% Okobiet po 50 roku ¿ycia. Szacuje siê, ¿e w USA 

dotkniêtych jest ok. 25 mln osób, a w Polsce - ok. 3 mln. Z 
raportu przygotowanego przez Œwiatow¹ Organizacjê 
Zdrowia (WHO) wynika, ¿e osteoporoza jest coraz 
wiêkszym problemem zdrowotnym. Wskutek starzenia siê 

Koœæ jest ¿yw¹ tkank¹, ulegaj¹c¹ przeciwstawnym 
procesom przebudowy - tworzenia i niszczenia. Procesy te 
trwaj¹ przez ca³e ¿ycie cz³owieka, zaœ stosunek iloœci koœci 
tworzonej do niszczonej okreœla ca³kowit¹ masê kostn¹. Do 
30 roku ¿ycia przewa¿aj¹ procesy koœciotworzenia: 
obserwujemy budowê szkieletu. Po 50 roku ¿ycia, a 
zw³aszcza po menopauzie u kobiet zaczyna przewa¿aæ 
koœcioniszczenie i stopniowy ubytek masy kostnej. Na 
aktywnoœæ przemiany kostnej poza hormonami p³ciowymi: 
¿eñskimi - estrogenami i mêskimi - androgenami wp³yw 
wywieraj¹ równie¿ inne czynniki, miêdzy innymi:

• poda¿ wapnia i witaminy D w diecie,

• inne hormony - parathormon (PTH), kalcytonina 
(CT), hormon wzrostu (GH),

• aktywnoœæ fizyczna (umiarkowane obci¹¿anie 
mechaniczne koœci powoduje aktywacje procesów 
koœciotworzenia),

• ró¿norodne czynniki uznawane za szkodliwe dla 
prawid³owego metabolizmu kostnego.

Wapñ jest pierwiastkiem niezbêdnym do 
prawid³owego funkcjonowania wszystkich komórek, 
narz¹dów i systemów organizmu ¿ywego. Jest on tak¿e 
najwa¿niejszym pierwiastkiem „kostnym” - w koœci 
znajduje siê ponad 90% jego ca³kowitej iloœci w 
organizmie. Od zawartoœci wapnia w tkance kostnej zale¿y 
m. in. podatnoœæ koœci na z³amania.

Organizm stara siê utrzymaæ stê¿enie wapnia we 
krwi w œciœle okreœlonym zakresie stê¿eñ. Kiedy maleje 
iloœæ wapnia dostarczanego z po¿ywieniem, albo 
zaburzone jest jego wch³anianie, w organizmie 
uruchamiane s¹ procesy nasilaj¹ce uwalnianie wapnia z 
koœci. Jeœli proces ten trwa wystarczaj¹co d³ugo, dochodzi 
do znacznego odwapnienia koœci, a w konsekwencji do 
znacznego wzrostu ryzyka z³amañ.

Kolejne okresy w ¿yciu cz³owieka charakteryzuj¹ 
siê innym kierunkiem przemian w tkance kostnej. W 
dzieciñstwie i m³odoœci przewa¿aj¹ procesy tworzenia 
koœci, w wieku doros³ym s¹ one zrównowa¿one, a u osób 
starszych przewa¿aj¹ procesy niszczenia.

Szczytow¹ masê kostn¹ osi¹gamy oko³o 30 roku 
¿ycia, a wiêc oko³o 10 lat po zakoñczeniu wzrastania. Po 
oko³o dwudziestoletnim okresie „spokoju” masy kostnej 
zaczyna powoli i stopniowo ubywaæ - a¿ do momentu, w 
którym jest jej za ma³o, aby wytrzymaæ si³y urazów lub 
obci¹¿eñ wywieranych na szkielet. W konsekwencji 
dochodzi do z³amañ koœci w warunkach, w których u osób 
zdrowych nie dosz³oby do z³amania.

Po 40 roku ¿ycia utrata masy kostnej wynosi 1-2%, 
a w okresie menopauzy od 5 do 10% rocznie. Im mniej 
koœci zbudowaliœmy w m³odoœci (tzn. im ni¿sza szczytowa 
masa kostna), tym ³atwiej o rozwój osteoporozy i wiêksze 
jest ryzyko z³amania. Podobnie, im szybciej tracimy koœæ 
ze wzglêdu na obecnoœæ czynników ryzyka, tym szybciej 
mo¿e nas dotkn¹æ osteoporoza. Znaj¹c czynniki ryzyka 
osteoporozy mo¿emy przewidywaæ jak bardzo jesteœmy 
nara¿eni na wczeœniejsze wyst¹pienie tej choroby.

CZYNNIKI  RYZYKA  OSTEOPOROZY

zynnikami ryzyka osteoporozy, których zwi¹zek ze 
wzrastaj¹cym zagro¿eniem z³amaniami koœci Czosta³ udowodniony, s¹: 

5. Zmieñ tryb ¿ycia z siedz¹cego na bardziej aktywny - 
zacznij siê gimnastykowaæ, du¿o spaceruj.

6. Postaraj siê ograniczyæ do minimum u¿ywki, tj. kawê, 
papierosy, alkohol - zadbasz w ten sposób nie tylko o 
koœci, ale o ca³y organizm.

7. B¹dŸ ostro¿ny - unikaj sytuacji mog¹cych 
doprowadziæ do upadku, a w konsekwencji do z³amañ 
koœci 

a. zostañ w domu, kiedy jest œlisko,

b. przy wannie zamontuj uchwyt, który pomo¿e Ci 
bezpiecznie z niej wyjœæ,

c. po³ó¿ na pod³odze w ³azience antypoœlizgowy 
dywanik,

d. zaopatrz siê na zimê w buty na grubym bie¿niku 
(zabezpiecza przed poœlizgiem),

e. korzystaj¹c ze schodów zawsze trzymaj siê porêczy,

f. unikaj podnoszenia du¿ych ciê¿arów.

8. Je¿eli zidentyfikowa³eœ u siebie obecnoœæ czynników 
ryzyka rozwoju osteoporozy, zainteresuj siê 
mo¿liwoœci¹ wykonania badania densytometry-
cznego koœci.

9. Je¿eli przyjmujesz przewlekle leki, zapytaj lekarza 
rodzinnego, czy nie maj¹ one negatywnego wp³ywu na 
koœci.

10.Poproœ swojego lekarza, aby oceni³, czy Twój 
organizm jest zagro¿ony osteoporoz¹.

OBJAWY  OSTEOPOROZY

steoporoza nie pojawia siê nagle. Jest chorob¹ 
podstêpn¹  – „cichy z³odziej koœci” – rozwijaj¹c¹ Osiê przez wiele lat, nie manifestuj¹c siê 

pocz¹tkowo w ¿aden szczególny sposób. Ubytek masy 
kostnej postêpuje powoli, czêsto bez ¿adnych bólów, które 
mog³yby byæ ostrze¿eniem przed nadchodz¹c¹ chorob¹. 
We wczesnej fazie choroby nie odczuwamy ¿adnych 
dolegliwoœci. Organizm nie ostrzega nas o zbli¿aj¹cym siê 
zagro¿eniu - jest to istota podstêpnego przebiegu 
osteoporozy. W póŸniejszej fazie choroby mog¹ pojawiæ 
siê bóle. Bóle osteoporotyczne maj¹ charakter przewlek³y, 
s¹ bardzo uci¹¿liwe i trudne do uœmierzenia. Najczêœciej 
dotycz¹ pleców, zwykle w okolicy krêgos³upa. Chorzy 
uskar¿aj¹ siê tak¿e na bóle ¿eber. Niestety, bóle pleców 
rzadko kojarzone s¹ z osteoporoz¹. 

W zaawansowanej fazie choroby koœci s¹ ju¿ 
znacznie odwapnione. Dla tej fazy charakterystyczna jest 
tzw. zwiêkszona ³amliwoœæ koœci. Oznacza to, ¿e koœci s¹ 
bardzo podatne na z³amania, które mog¹ wyst¹piæ ju¿ przy 
lekkich urazach i niewielkich obci¹¿eniach. Koœci s¹ tak 
os³abione, ¿e do z³amañ mo¿e dochodziæ nawet bez 
uchwytnej przyczyny! Mówimy wtedy o tzw. z³amaniach 
samoistnych. 

Z³amania osteoporotyczne wystêpuj¹ w kilku 
charakterystycznych miejscach: 

• nadgarstku - najczêstsze,

• szyjce koœci udowej - najpowa¿niejsze z 
klinicznego punktu widzenia,

• trzonach krêgów krêgos³upa,

• rzadziej dotycz¹ ¿eber i innych koœci.

SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III
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spo³eczeñstwa czêstoœæ wystêpowania osteoporozy bêdzie 
nieuchronnie wzrastaæ. Dlatego priorytetem staje siê 
skuteczne zapobieganie i leczenie osteoporozy, zanim 
dojdzie do jej najgroŸniejszego powik³ania - z³amania.

ZAPOBIEGANIE  OSTEOPOROZIE

edna z g³ównych zasad wspó³czesnej medycyny 
mówi, ¿e lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ. J

Profilaktyka, czyli zapobieganie rozwojowi 
choroby ma ogromne znaczenie w walce z osteoporoz¹. O 
stan koœci nale¿y dbaæ od lat najwczeœniejszych. Od tego, 
jak zostan¹ ukszta³towane w dzieciñstwie i m³odoœci, 
zale¿y ich przysz³y los. 

Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e na rozpoczêcie dzia³añ 
profilaktycznych zawsze jest dobry czas. Najlepiej zacz¹æ 
ju¿ dziœ, niezale¿nie od tego czy jest siê osob¹ m³od¹, 
dojrza³¹, czy w wieku podesz³ym. W ka¿dym momencie 
¿ycia mo¿na zrobiæ wiele dobrego dla swoich koœci. Nigdy 
nie jest za póŸno na modyfikacjê stylu ¿ycia, zmianê diety 
czy kontroln¹ wizytê u lekarza. Pamiêtajmy, ¿e w³aœciwie 
prowadzona profilaktyka osteoporozy jest skuteczna.

Nie mo¿na te¿ nie wspomnieæ o aspekcie 
ekonomicznym profilaktyki. Wed³ug wszelkich analiz 
zapobieganie osteoporozie jest zawsze tañsze ni¿ jej 
leczenie (koszt leków, wizyt lekarskich, leczenia 
szpitalnego).

POSTANOWIENIA  DLA  MOICH  KOŒCI

roponujemy wszystkim niezale¿nie od p³ci i wieku 
niezwykle wa¿ne postanowienie: zacznê dbaæ o Pzdrowie moich koœci i bêdê chroni³ je przed 

osteoporoz¹. Jak takie postanowienie zrealizowaæ? Oto 
nasze zalecenia. Przeczytajcie je uwa¿nie i spróbujcie 
zastosowaæ w ¿yciu codziennym. 

1. Spo¿ywaj pokarmy bogate w wapñ (mleko i jego 
przetwory: jogurty, kefir) i wit. D (tran, ¿ó³tko jaj) tak, 
¿eby Twoje koœci mia³y odpowiedni¹ iloœæ budulca.

2. Je¿eli uwa¿asz, ¿e nie jesteœ w stanie zapewniæ 
swojemu organizmowi w³aœciwej poda¿y wapnia w 
diecie rozpocznij przyjmowanie preparatów 
wapniowo-witaminowych.

3. Postaraj siê osi¹gn¹æ i utrzymaæ prawid³ow¹ dla swojej 
p³ci, wieku i wzrostu masê cia³a.

4. Korzystaj ze s³onecznej pogody (pod wp³ywem 
promieni s³onecznych powstaje w skórze witamina D).

• przebyte uprzednio z³amanie po minimalnym 
urazie,

• rodzinna sk³onnoœæ do wystêpowania osteoporozy, 
manifestuj¹ca siê z³amaniami koœci po niewielkich 
urazach (lub bez urazu) u rodziców lub rodzeñstwa, 
szczególnie z³amaniem szyjki koœci udowej u 
matki,

• wczesna menopauza i d³ugotrwa³y niedobór 
estrogenów w organizmie kobiety po menopauzie,

• utrzymuj¹ce siê zaburzenia miesi¹czkowania w 
ka¿dym wieku kobiety,

• niedobór androgenów (testosteronu) u mê¿czyzn,

• szczup³a budowa cia³a,

• d³ugotrwa³e s tosowanie leków z grupy 
glikokortykosterydów (Encorton, Polcortolon, 
Medrol i inne).

Innymi, uznawanymi czynnikami ryzyka rozwoju 
osteoporozy s¹: 

• wiek powy¿ej 65 lat,

• niedobór wapnia w diecie osób starszych,

• niedobór witaminy D (jedynie 20% witaminy D 
pochodzi ze Ÿróde³ pokarmowych, 80% witaminy D 
syntetyzowane jest w skórze pod wp³ywem s³oñca; 
osoby starsze spêdzaj¹ wiêkszoœæ czasu w 
pomieszczeniach zamkniêtych, szczególnie w 
okresie jesienno-zimowym, uniemo¿liwiaj¹c w ten 
sposób proces powstawania witaminy w ich 
organizmach),

• przewlek³e stosowanie szeregu leków, m. in. 
przeciwkrzepliwych, przeciwnowotworowych, 
przeciwdrgawkowych, niektórych moczopêdnych - 
furosemidu, hormonów tarczycy i wielu innych,

• nadu¿ywanie kawy, alkoholu, napojów typu cola,

• palenie papierosów,

• d³ugotrwa³e unieruchomienie,

• osteoporoza towarzyszyæ mo¿e licznym chorobom 
(np. niewydolnoœci nerek, nadczynnoœci 
przytarczyc, nowotworom, przewlek³ym chorobom 
przewodu pokarmowego, nadczynnoœæ tarczycy i 
innym),

• tak¿e liczne ci¹¿e i d³ugotrwa³e karmienie piersi¹ - 
zw³aszcza u kobiet niew³aœciwie od¿ywiaj¹cych 
siê, pal¹cych papierosy i nadu¿ywaj¹cych alkoholu 
mog¹ prowadziæ do trwa³ego spadku masy kostnej i 
zagro¿enia osteoporoz¹.

Im wiêcej czynników ryzyka, tym wiêksza 
mo¿liwoœæ rozwoju osteoporozy i wiêksze zagro¿enie 
z³amaniami koœci. Wspó³wystêpowanie trzech - czterech 
czynników ryzyka osteoporozy stanowi niepokoj¹cy 
sygna³, który powinien sk³oniæ do zainteresowania siê 
stanem w³asnych koœci.

O S T E O P O R O Z A  -  I S T O T N Y  P R O B L E M  
SPO£ECZNY

steoporoza jest chorob¹ spo³eczn¹. Osteoporoza 
wystêpuje œrednio u 11% populacji, w tym u 30% Okobiet po 50 roku ¿ycia. Szacuje siê, ¿e w USA 

dotkniêtych jest ok. 25 mln osób, a w Polsce - ok. 3 mln. Z 
raportu przygotowanego przez Œwiatow¹ Organizacjê 
Zdrowia (WHO) wynika, ¿e osteoporoza jest coraz 
wiêkszym problemem zdrowotnym. Wskutek starzenia siê 

Koœæ jest ¿yw¹ tkank¹, ulegaj¹c¹ przeciwstawnym 
procesom przebudowy - tworzenia i niszczenia. Procesy te 
trwaj¹ przez ca³e ¿ycie cz³owieka, zaœ stosunek iloœci koœci 
tworzonej do niszczonej okreœla ca³kowit¹ masê kostn¹. Do 
30 roku ¿ycia przewa¿aj¹ procesy koœciotworzenia: 
obserwujemy budowê szkieletu. Po 50 roku ¿ycia, a 
zw³aszcza po menopauzie u kobiet zaczyna przewa¿aæ 
koœcioniszczenie i stopniowy ubytek masy kostnej. Na 
aktywnoœæ przemiany kostnej poza hormonami p³ciowymi: 
¿eñskimi - estrogenami i mêskimi - androgenami wp³yw 
wywieraj¹ równie¿ inne czynniki, miêdzy innymi:

• poda¿ wapnia i witaminy D w diecie,

• inne hormony - parathormon (PTH), kalcytonina 
(CT), hormon wzrostu (GH),

• aktywnoœæ fizyczna (umiarkowane obci¹¿anie 
mechaniczne koœci powoduje aktywacje procesów 
koœciotworzenia),

• ró¿norodne czynniki uznawane za szkodliwe dla 
prawid³owego metabolizmu kostnego.

Wapñ jest pierwiastkiem niezbêdnym do 
prawid³owego funkcjonowania wszystkich komórek, 
narz¹dów i systemów organizmu ¿ywego. Jest on tak¿e 
najwa¿niejszym pierwiastkiem „kostnym” - w koœci 
znajduje siê ponad 90% jego ca³kowitej iloœci w 
organizmie. Od zawartoœci wapnia w tkance kostnej zale¿y 
m. in. podatnoœæ koœci na z³amania.

Organizm stara siê utrzymaæ stê¿enie wapnia we 
krwi w œciœle okreœlonym zakresie stê¿eñ. Kiedy maleje 
iloœæ wapnia dostarczanego z po¿ywieniem, albo 
zaburzone jest jego wch³anianie, w organizmie 
uruchamiane s¹ procesy nasilaj¹ce uwalnianie wapnia z 
koœci. Jeœli proces ten trwa wystarczaj¹co d³ugo, dochodzi 
do znacznego odwapnienia koœci, a w konsekwencji do 
znacznego wzrostu ryzyka z³amañ.

Kolejne okresy w ¿yciu cz³owieka charakteryzuj¹ 
siê innym kierunkiem przemian w tkance kostnej. W 
dzieciñstwie i m³odoœci przewa¿aj¹ procesy tworzenia 
koœci, w wieku doros³ym s¹ one zrównowa¿one, a u osób 
starszych przewa¿aj¹ procesy niszczenia.

Szczytow¹ masê kostn¹ osi¹gamy oko³o 30 roku 
¿ycia, a wiêc oko³o 10 lat po zakoñczeniu wzrastania. Po 
oko³o dwudziestoletnim okresie „spokoju” masy kostnej 
zaczyna powoli i stopniowo ubywaæ - a¿ do momentu, w 
którym jest jej za ma³o, aby wytrzymaæ si³y urazów lub 
obci¹¿eñ wywieranych na szkielet. W konsekwencji 
dochodzi do z³amañ koœci w warunkach, w których u osób 
zdrowych nie dosz³oby do z³amania.

Po 40 roku ¿ycia utrata masy kostnej wynosi 1-2%, 
a w okresie menopauzy od 5 do 10% rocznie. Im mniej 
koœci zbudowaliœmy w m³odoœci (tzn. im ni¿sza szczytowa 
masa kostna), tym ³atwiej o rozwój osteoporozy i wiêksze 
jest ryzyko z³amania. Podobnie, im szybciej tracimy koœæ 
ze wzglêdu na obecnoœæ czynników ryzyka, tym szybciej 
mo¿e nas dotkn¹æ osteoporoza. Znaj¹c czynniki ryzyka 
osteoporozy mo¿emy przewidywaæ jak bardzo jesteœmy 
nara¿eni na wczeœniejsze wyst¹pienie tej choroby.

CZYNNIKI  RYZYKA  OSTEOPOROZY

zynnikami ryzyka osteoporozy, których zwi¹zek ze 
wzrastaj¹cym zagro¿eniem z³amaniami koœci Czosta³ udowodniony, s¹: 

5. Zmieñ tryb ¿ycia z siedz¹cego na bardziej aktywny - 
zacznij siê gimnastykowaæ, du¿o spaceruj.

6. Postaraj siê ograniczyæ do minimum u¿ywki, tj. kawê, 
papierosy, alkohol - zadbasz w ten sposób nie tylko o 
koœci, ale o ca³y organizm.

7. B¹dŸ ostro¿ny - unikaj sytuacji mog¹cych 
doprowadziæ do upadku, a w konsekwencji do z³amañ 
koœci 

a. zostañ w domu, kiedy jest œlisko,

b. przy wannie zamontuj uchwyt, który pomo¿e Ci 
bezpiecznie z niej wyjœæ,

c. po³ó¿ na pod³odze w ³azience antypoœlizgowy 
dywanik,

d. zaopatrz siê na zimê w buty na grubym bie¿niku 
(zabezpiecza przed poœlizgiem),

e. korzystaj¹c ze schodów zawsze trzymaj siê porêczy,

f. unikaj podnoszenia du¿ych ciê¿arów.

8. Je¿eli zidentyfikowa³eœ u siebie obecnoœæ czynników 
ryzyka rozwoju osteoporozy, zainteresuj siê 
mo¿liwoœci¹ wykonania badania densytometry-
cznego koœci.

9. Je¿eli przyjmujesz przewlekle leki, zapytaj lekarza 
rodzinnego, czy nie maj¹ one negatywnego wp³ywu na 
koœci.

10.Poproœ swojego lekarza, aby oceni³, czy Twój 
organizm jest zagro¿ony osteoporoz¹.

OBJAWY  OSTEOPOROZY

steoporoza nie pojawia siê nagle. Jest chorob¹ 
podstêpn¹  – „cichy z³odziej koœci” – rozwijaj¹c¹ Osiê przez wiele lat, nie manifestuj¹c siê 

pocz¹tkowo w ¿aden szczególny sposób. Ubytek masy 
kostnej postêpuje powoli, czêsto bez ¿adnych bólów, które 
mog³yby byæ ostrze¿eniem przed nadchodz¹c¹ chorob¹. 
We wczesnej fazie choroby nie odczuwamy ¿adnych 
dolegliwoœci. Organizm nie ostrzega nas o zbli¿aj¹cym siê 
zagro¿eniu - jest to istota podstêpnego przebiegu 
osteoporozy. W póŸniejszej fazie choroby mog¹ pojawiæ 
siê bóle. Bóle osteoporotyczne maj¹ charakter przewlek³y, 
s¹ bardzo uci¹¿liwe i trudne do uœmierzenia. Najczêœciej 
dotycz¹ pleców, zwykle w okolicy krêgos³upa. Chorzy 
uskar¿aj¹ siê tak¿e na bóle ¿eber. Niestety, bóle pleców 
rzadko kojarzone s¹ z osteoporoz¹. 

W zaawansowanej fazie choroby koœci s¹ ju¿ 
znacznie odwapnione. Dla tej fazy charakterystyczna jest 
tzw. zwiêkszona ³amliwoœæ koœci. Oznacza to, ¿e koœci s¹ 
bardzo podatne na z³amania, które mog¹ wyst¹piæ ju¿ przy 
lekkich urazach i niewielkich obci¹¿eniach. Koœci s¹ tak 
os³abione, ¿e do z³amañ mo¿e dochodziæ nawet bez 
uchwytnej przyczyny! Mówimy wtedy o tzw. z³amaniach 
samoistnych. 

Z³amania osteoporotyczne wystêpuj¹ w kilku 
charakterystycznych miejscach: 

• nadgarstku - najczêstsze,

• szyjce koœci udowej - najpowa¿niejsze z 
klinicznego punktu widzenia,

• trzonach krêgów krêgos³upa,

• rzadziej dotycz¹ ¿eber i innych koœci.
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WAPÑ - PIERWIASTEK  ̄ YCIA

apñ jest pierwiastkiem nale¿¹cym do grupy tzw. 
makroelementów i odpowiada za wiele Wwa¿nych funkcji organizmu cz³owieka. Wapñ 

jest podstawowym sk³adnikiem mineralnym, niezbêdnym 
do utrzymania równowagi elektrolitowej organizmu i 
prawid³owego funkcjonowania wielu mechanizmów 
regulacyjnych. Stanowi podstawowy sk³adnik tkanki 
kostnej, odpowiada m. in. za rozwój zêbów, warunkuje 
prawid³owe przewodnictwo nerwowe i kurczliwoœæ 
miêœni. Jest niezbêdnym czynnikiem bior¹cym udzia³ w 
procesie krzepniêcia krwi. Stymuluje mechanizmy 
obronne organizmu. Jego niedobór prowadzi w pierwszym 
rzêdzie do zaburzeñ nerwowo-miêœniowych i 
demineralizacji koœci. Zapotrzebowanie na wapñ jest 
zmienne i zale¿y przede wszystkim od p³ci i wieku. 

Istniej¹ okresy w ¿yciu cz³owieka, kiedy poda¿ 
wapnia powinna byæ szczególnie wysoka. S¹ to: 

• okres intensywnego wzrastania u dzieci i 
m³odzie¿y,

• ci¹¿a i laktacja u kobiet,

• okres oko³o- i pomenopauzalny u kobiet,

• wiek podesz³y.

TABELE  ZAPOTRZEBOWANIA  NA  WAPÑ

Zamieszczone poni¿ej tabele przedstawiaj¹ 
zalecan¹ dzienn¹ poda¿ wapnia w zale¿noœci od wieku i 
p³ci. 

Tabela przedstawia zalecane spo¿ycie wapnia w 
mg na dobê. Przygotowuj¹c posi³ki najczêœciej bierzemy 
pod uwagê ich kalorycznoœæ. Rzadko zastanawiamy siê nad 
zawartoœci¹ wapnia. Z drugiej strony, policzenie iloœci 
wapnia w posi³ku nie jest zadaniem prostym. 

INNE METODY DIAGNOSTYCZNE

• badania rentgenowskie (RTG) - s¹ nadal 
najlepszymi badaniami s³u¿¹cymi identyfikacji 
dokonanych z³amañ osteoporotycznych, zw³aszcza 
trzonów krêgowych. Powinny byæ wykonywane 
jako pierwsze badanie u osób z ostrymi 
dolegliwoœciami bólowymi ze strony uk³adu 
kostnego,

• iloœciowa tomografia komputerowa (QCT) - 
badanie bardzo dok³adne, ale trudno dostêpne i 
drogie. Wi¹¿e siê ponadto ze znaczn¹ ekspozycj¹ na 
promieniowanie rentgenowskie,

• ultrasonografia (QUS) - metoda tania, u¿yteczna w 
badaniach przesiewowych w celu identyfikacji 
chorych o wysokim zagro¿eniu z³amaniami. Nie 
nadaje siê do oceny postêpu choroby, ani 
monitorowania skutecznoœci leczenia,

• badania biochemiczne - w wiêkszoœci przypadków 
niepowik³anej osteoporozy ich wyniki mieszcz¹ siê 
w granicach normy. Stanowi¹ jednak podstawê 
ró¿nicowania osteoporozy z innymi powa¿nymi 
chorobami uk³adu kostnego, a tak¿e mog¹ u³atwiaæ 
decyzje terapeutyczne.

Jakko lwiek  na j l epszym badan iem j e s t  
densytometria, w ocenie zagro¿enia lub zaawansowania 
osteoporozy nale¿y wzi¹æ pod uwagê tak¿e obecnoœæ 
czynników ryzyka, objawy choroby, wyniki badañ 
biochemicznych i rentgenowskich. Dopiero wtedy 
wy³ania siê ca³oœciowy obraz choroby, wobec której 
nale¿y rozpocz¹æ odpowiednie leczenie.

OSTEOPOROZA  A  DIETA

ptymalnie i w³aœciwie zbilansowana dieta powinna 
dostarczaæ wszystkich niezbêdnych sk³adników Ood¿ywczych i mineralnych. Zapotrzebowanie na 

sk³adniki pokarmowe jest uzale¿nione od p³ci, wieku i 
trybu ¿ycia. Inne oczekiwania dietetyczne ma wzrastaj¹cy i 
szybko zmieniaj¹cy siê organizm dziecka, a inne osoba 
doros³a. Osteoporoza nale¿y do grupy chorób, w których 
dieta ma olbrzymie znaczenie. Wiedza, ¿e sposób 
od¿ywiania siê mo¿e mieæ wp³yw na czas ujawnienia siê i 
tempo rozwoju osteoporozy jest nasz¹ potê¿n¹ broni¹. 
Nale¿y tylko umieæ odpowiednio j¹ wykorzystaæ. Podczas 
konstruowania modelu od¿ywiania, który ma chroniæ przed 
osteoporoz¹, obowi¹zuj¹ ogólne zasady ¿ywienia 
racjonalnego. Szczególny nacisk k³adzie siê jednak na 
spo¿ywanie pokarmów bogatych w wapñ i witaminê D, 
natomiast zaleca siê ograniczanie tych produktów, 
które nie s³u¿¹ naszym koœciom. 

Zaskakuj¹ce mo¿e siê wydaæ, ¿e osteoporoza 
powoduje z³amania krêgos³upa i koœci udowej. Zwykle tak 
powa¿ne urazy kojarzone s¹ z ciê¿kimi wypadkami, kiedy 
dzia³aj¹ ogromne si³y. Okazuje siê jednak, ¿e nieleczona 
osteoporoza tak bardzo niszczy koœci, ¿e doœæ czêsto 
skutkuje tego typu z³amaniami.

Krêgos³up jest rusztowaniem dla naszego cia³a. 
Poniewa¿ przyjmuje na siebie du¿e obci¹¿enia, powinien 
byæ bardzo wytrzyma³y (takim zreszt¹ stworzy³a go 
natura). Niestety, osteoporoza doœæ wczeœnie atakuje 
w³aœnie krêgos³up. W szczególnoœci dotyczy to kobiet w 
okresie pomenopauzalnym. Powoduje odwapnienie 
krêgów i szybko je os³abia. W tym momencie ju¿ zwyk³e 
obci¹¿enia do jakich dochodzi w ¿yciu codziennym s¹ zbyt 
du¿e dla odwapnionych krêgów. Najs³abszy z nich nie 
wytrzymuje nacisku i zostaje zgnieciony przez s¹siaduj¹ce 
krêgi. Dochodzi do z³amania fachowo nazywanego 
z³amaniem kompresyjnym. 

Skutki takich z³amañ:

• zniekszta³cenie sylwetki, charakterystyczny 
„wdowi garb” - wynik znacznego skrzywienia osi 
krêgos³upa,

• obni¿enia wzrostu - ka¿dy zgnieciony kr¹g to 
przecie¿ utrata kilku centymetrów wzrostu.

Najpowa¿niejsze z klinicznego punktu widzenia s¹ 
z³amania szyjki koœci udowej, które wymagaj¹ leczenia 
operacyjnego. Z³amania szyjki  koœci  udowej 
charakteryzuje wysoka œmiertelnoœæ, siêgaj¹ca 20% w 
ci¹gu pierwszego pó³rocza po z³amaniu. Liczba chorych, 
którzy powracaj¹ do pe³nego zdrowia po z³amaniu nie 
przekracza 25%, ponad 50% wymaga opieki, w tym 20% 
sta³ej pielêgnacji. Znaczna czêœæ osób po z³amaniu szyjki 
koœci udowej staje siê wiêc na sta³e zale¿na od pomocy 
osób trzecich i opieki lekarskiej i pielêgniarskiej.

Podsumowuj¹c, z³amania osteoporotyczne mog¹ w 
konsekwencji prowadziæ do przewlek³ych zespo³ów 
bólowych, upoœledzenia mo¿liwoœci samodzielnej 
egzystencji, trwa³ego uszczerbku zdrowia, inwalidztwa, a 
nawet œmierci. Wymagaj¹ one kosztownego leczenia i 
d³ugotrwa³ej rehabilitacji, które czêsto nie owocuj¹ 
oczekiwanymi skutkami.

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY

DENSYTOMETRIA

dczuwalne lub widoczne objawy osteoporozy, 
takie jak: bóle pleców, zmniejszenie wzrostu, Ozniekszta³cenia sylwetki, czy te¿ z³amania, 

pojawiaj¹ siê dopiero w zaawansowanej fazie choroby. 
Dopóki nie dojdzie do z³amañ, ubytek masy kostnej 
postêpuje powoli, nieub³agalnie, ale bez bólów, które 
mog³yby byæ ostrze¿eniem przed nadchodz¹c¹ chorob¹. 
Jest wiêc niezwykle wa¿ne, by odpowiednio wczeœnie 

wykryæ zbli¿aj¹ce siê zagro¿enie.

Podstaw¹ diagnostyki osteoporozy jest pomiar 
gêstoœci koœci mineralnej koœci (BMD – Bone Mineral 
Density), czyli badanie densytometryczne. 

Za „z³oty standard” uznaje siê metodê DXA (Dual 
Energy X-ray Absorptiometry). Badanie to cechuje siê 
bardzo du¿¹ dok³adnoœci¹ i pozwala na okreœlenie 
kilkuprocentowych zmian iloœci masy kostnej. 

Wynik pomiaru densytometrycznego pozwala na: 

3 rozpoznanie osteoporozy nawet przy braku z³amañ,

3 oszacowanie indywidualnego ryzyka z³amañ,

3 otrzymywanie informacji przydatnych do podjêcia 
decyzji o leczeniu pacjenta lub koniecznoœci 
wykonania dalszych badañ diagnostycznych,

3 monitorowanie leczenia.

Pomiar u danej osoby jest wyra¿ony zarówno w 
2wartoœciach bezwzglêdnych w g/cm  jak i odpowiednikami 

wskaŸnikami. Wg WHO wskaŸnik pomiaru gêstoœci 
mineralnej koœci, odnosz¹cy obecn¹ gêstoœæ do szczytowej 
masy kostnej - tzw. T-score, ni¿szy od - 2,5 oznacza 
wystêpowanie osteoporozy. Decyduj¹ce o rozpoznaniu 
osteoporozy s¹ pomiary gêstoœci mineralnej szyjki koœci 
udowej i krêgos³upa. Pomiary w innych okolicach, np. 
przedramienia daj¹ wartoœci orientacyjne, które nie 
upowa¿niaj¹ do rozpoznania choroby i nale¿y je 
zweryfikowaæ. Dla porównania, na podstawie zdjêæ 
rentgenowskich zmiany osteoporotyczne mo¿na rozpoznaæ 
dopiero, gdy ubytek masy kostnej wynosi 30-40%. Badanie 
densytometryczne jest bezbolesne, trwa od kilku do 
kilkunastu minut i nie wymaga specjalnych przygotowañ 
ze strony badanego. Po badaniu, pacjent otrzymuje na 
wydruku komputerowym jego wynik. Dla lekarza i 
pacjenta najwa¿niejsze s¹ dwie: 

• Z-score i

• T-score

Wynik Z-score mówi o tym, jak bardzo gêstoœæ mineralna 
koœci osoby badanej ró¿ni siê od przeciêtnej gêstoœci 
mineralnej koœci osoby w tym samym wieku. Wynik T-
score porównuje natomiast BMD osoby badanej do 
gêstoœci mineralnej koœci osób m³odych. Ten w³aœnie 
wskaŸnik (T-score) stanowi jedn¹ z podstaw 
rozpoznawania osteoporozy.

Densytometryczne kryteria rozpoznawania 
osteoporozy w oparciu o wskaŸnik T-score ustalone zosta³y 
przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia: 

3 norma: BMD  ³   -1,0  SD

3 osteopenia (niska masa kostna) BMD -1÷ -2,5 SD

3 osteoporoza BMD  £    -2,5 SD

3 osteoporoza zaawansowana BMD  <    -2,5 SD; + 
obecnoœæ jednego lub kilku z³amañ.

Pamiêtaj, ¿e wraz z obni¿aniem siê gêstoœci 
mineralnej koœci znacz¹co wzrasta wzglêdne ryzyko 
z³amañ! Badanie profilaktyczne przeprowadzone po raz 
pierwszy oko³o 45 roku ¿ycia i okresowo powtarzane 
pozwala uchroniæ siê przed osteoporoz¹ i jej skutkami. 
Stwierdzenie tendencji do spadku masy kostnej 
odpowiednio wczeœnie daje doœæ czasu na podjêcie dzia³añ 
profilaktycznych. W³aœciwie prowadzona profilaktyka 
mo¿e zahamowaæ rozwój zmian prowadz¹cych do 
wyst¹pienia choroby.
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Grupa wiekowa

Dzieci 800-1200

M³odzie¿ 1200

Doroœli 1000

Kobiety w ci¹¿y i karmi¹ce 1500

Kobiety po menopauzie 1500

Osoby po 65 roku ¿ycia 1500

Wapñ (mg)



WAPÑ - PIERWIASTEK  ̄ YCIA

apñ jest pierwiastkiem nale¿¹cym do grupy tzw. 
makroelementów i odpowiada za wiele Wwa¿nych funkcji organizmu cz³owieka. Wapñ 

jest podstawowym sk³adnikiem mineralnym, niezbêdnym 
do utrzymania równowagi elektrolitowej organizmu i 
prawid³owego funkcjonowania wielu mechanizmów 
regulacyjnych. Stanowi podstawowy sk³adnik tkanki 
kostnej, odpowiada m. in. za rozwój zêbów, warunkuje 
prawid³owe przewodnictwo nerwowe i kurczliwoœæ 
miêœni. Jest niezbêdnym czynnikiem bior¹cym udzia³ w 
procesie krzepniêcia krwi. Stymuluje mechanizmy 
obronne organizmu. Jego niedobór prowadzi w pierwszym 
rzêdzie do zaburzeñ nerwowo-miêœniowych i 
demineralizacji koœci. Zapotrzebowanie na wapñ jest 
zmienne i zale¿y przede wszystkim od p³ci i wieku. 

Istniej¹ okresy w ¿yciu cz³owieka, kiedy poda¿ 
wapnia powinna byæ szczególnie wysoka. S¹ to: 

• okres intensywnego wzrastania u dzieci i 
m³odzie¿y,

• ci¹¿a i laktacja u kobiet,

• okres oko³o- i pomenopauzalny u kobiet,

• wiek podesz³y.

TABELE  ZAPOTRZEBOWANIA  NA  WAPÑ

Zamieszczone poni¿ej tabele przedstawiaj¹ 
zalecan¹ dzienn¹ poda¿ wapnia w zale¿noœci od wieku i 
p³ci. 

Tabela przedstawia zalecane spo¿ycie wapnia w 
mg na dobê. Przygotowuj¹c posi³ki najczêœciej bierzemy 
pod uwagê ich kalorycznoœæ. Rzadko zastanawiamy siê nad 
zawartoœci¹ wapnia. Z drugiej strony, policzenie iloœci 
wapnia w posi³ku nie jest zadaniem prostym. 

INNE METODY DIAGNOSTYCZNE

• badania rentgenowskie (RTG) - s¹ nadal 
najlepszymi badaniami s³u¿¹cymi identyfikacji 
dokonanych z³amañ osteoporotycznych, zw³aszcza 
trzonów krêgowych. Powinny byæ wykonywane 
jako pierwsze badanie u osób z ostrymi 
dolegliwoœciami bólowymi ze strony uk³adu 
kostnego,

• iloœciowa tomografia komputerowa (QCT) - 
badanie bardzo dok³adne, ale trudno dostêpne i 
drogie. Wi¹¿e siê ponadto ze znaczn¹ ekspozycj¹ na 
promieniowanie rentgenowskie,

• ultrasonografia (QUS) - metoda tania, u¿yteczna w 
badaniach przesiewowych w celu identyfikacji 
chorych o wysokim zagro¿eniu z³amaniami. Nie 
nadaje siê do oceny postêpu choroby, ani 
monitorowania skutecznoœci leczenia,

• badania biochemiczne - w wiêkszoœci przypadków 
niepowik³anej osteoporozy ich wyniki mieszcz¹ siê 
w granicach normy. Stanowi¹ jednak podstawê 
ró¿nicowania osteoporozy z innymi powa¿nymi 
chorobami uk³adu kostnego, a tak¿e mog¹ u³atwiaæ 
decyzje terapeutyczne.

Jakko lwiek  na j l epszym badan iem j e s t  
densytometria, w ocenie zagro¿enia lub zaawansowania 
osteoporozy nale¿y wzi¹æ pod uwagê tak¿e obecnoœæ 
czynników ryzyka, objawy choroby, wyniki badañ 
biochemicznych i rentgenowskich. Dopiero wtedy 
wy³ania siê ca³oœciowy obraz choroby, wobec której 
nale¿y rozpocz¹æ odpowiednie leczenie.

OSTEOPOROZA  A  DIETA

ptymalnie i w³aœciwie zbilansowana dieta powinna 
dostarczaæ wszystkich niezbêdnych sk³adników Ood¿ywczych i mineralnych. Zapotrzebowanie na 

sk³adniki pokarmowe jest uzale¿nione od p³ci, wieku i 
trybu ¿ycia. Inne oczekiwania dietetyczne ma wzrastaj¹cy i 
szybko zmieniaj¹cy siê organizm dziecka, a inne osoba 
doros³a. Osteoporoza nale¿y do grupy chorób, w których 
dieta ma olbrzymie znaczenie. Wiedza, ¿e sposób 
od¿ywiania siê mo¿e mieæ wp³yw na czas ujawnienia siê i 
tempo rozwoju osteoporozy jest nasz¹ potê¿n¹ broni¹. 
Nale¿y tylko umieæ odpowiednio j¹ wykorzystaæ. Podczas 
konstruowania modelu od¿ywiania, który ma chroniæ przed 
osteoporoz¹, obowi¹zuj¹ ogólne zasady ¿ywienia 
racjonalnego. Szczególny nacisk k³adzie siê jednak na 
spo¿ywanie pokarmów bogatych w wapñ i witaminê D, 
natomiast zaleca siê ograniczanie tych produktów, 
które nie s³u¿¹ naszym koœciom. 

Zaskakuj¹ce mo¿e siê wydaæ, ¿e osteoporoza 
powoduje z³amania krêgos³upa i koœci udowej. Zwykle tak 
powa¿ne urazy kojarzone s¹ z ciê¿kimi wypadkami, kiedy 
dzia³aj¹ ogromne si³y. Okazuje siê jednak, ¿e nieleczona 
osteoporoza tak bardzo niszczy koœci, ¿e doœæ czêsto 
skutkuje tego typu z³amaniami.

Krêgos³up jest rusztowaniem dla naszego cia³a. 
Poniewa¿ przyjmuje na siebie du¿e obci¹¿enia, powinien 
byæ bardzo wytrzyma³y (takim zreszt¹ stworzy³a go 
natura). Niestety, osteoporoza doœæ wczeœnie atakuje 
w³aœnie krêgos³up. W szczególnoœci dotyczy to kobiet w 
okresie pomenopauzalnym. Powoduje odwapnienie 
krêgów i szybko je os³abia. W tym momencie ju¿ zwyk³e 
obci¹¿enia do jakich dochodzi w ¿yciu codziennym s¹ zbyt 
du¿e dla odwapnionych krêgów. Najs³abszy z nich nie 
wytrzymuje nacisku i zostaje zgnieciony przez s¹siaduj¹ce 
krêgi. Dochodzi do z³amania fachowo nazywanego 
z³amaniem kompresyjnym. 

Skutki takich z³amañ:

• zniekszta³cenie sylwetki, charakterystyczny 
„wdowi garb” - wynik znacznego skrzywienia osi 
krêgos³upa,

• obni¿enia wzrostu - ka¿dy zgnieciony kr¹g to 
przecie¿ utrata kilku centymetrów wzrostu.

Najpowa¿niejsze z klinicznego punktu widzenia s¹ 
z³amania szyjki koœci udowej, które wymagaj¹ leczenia 
operacyjnego. Z³amania szyjki  koœci  udowej 
charakteryzuje wysoka œmiertelnoœæ, siêgaj¹ca 20% w 
ci¹gu pierwszego pó³rocza po z³amaniu. Liczba chorych, 
którzy powracaj¹ do pe³nego zdrowia po z³amaniu nie 
przekracza 25%, ponad 50% wymaga opieki, w tym 20% 
sta³ej pielêgnacji. Znaczna czêœæ osób po z³amaniu szyjki 
koœci udowej staje siê wiêc na sta³e zale¿na od pomocy 
osób trzecich i opieki lekarskiej i pielêgniarskiej.

Podsumowuj¹c, z³amania osteoporotyczne mog¹ w 
konsekwencji prowadziæ do przewlek³ych zespo³ów 
bólowych, upoœledzenia mo¿liwoœci samodzielnej 
egzystencji, trwa³ego uszczerbku zdrowia, inwalidztwa, a 
nawet œmierci. Wymagaj¹ one kosztownego leczenia i 
d³ugotrwa³ej rehabilitacji, które czêsto nie owocuj¹ 
oczekiwanymi skutkami.

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY

DENSYTOMETRIA

dczuwalne lub widoczne objawy osteoporozy, 
takie jak: bóle pleców, zmniejszenie wzrostu, Ozniekszta³cenia sylwetki, czy te¿ z³amania, 

pojawiaj¹ siê dopiero w zaawansowanej fazie choroby. 
Dopóki nie dojdzie do z³amañ, ubytek masy kostnej 
postêpuje powoli, nieub³agalnie, ale bez bólów, które 
mog³yby byæ ostrze¿eniem przed nadchodz¹c¹ chorob¹. 
Jest wiêc niezwykle wa¿ne, by odpowiednio wczeœnie 

wykryæ zbli¿aj¹ce siê zagro¿enie.

Podstaw¹ diagnostyki osteoporozy jest pomiar 
gêstoœci koœci mineralnej koœci (BMD – Bone Mineral 
Density), czyli badanie densytometryczne. 

Za „z³oty standard” uznaje siê metodê DXA (Dual 
Energy X-ray Absorptiometry). Badanie to cechuje siê 
bardzo du¿¹ dok³adnoœci¹ i pozwala na okreœlenie 
kilkuprocentowych zmian iloœci masy kostnej. 

Wynik pomiaru densytometrycznego pozwala na: 

3 rozpoznanie osteoporozy nawet przy braku z³amañ,

3 oszacowanie indywidualnego ryzyka z³amañ,

3 otrzymywanie informacji przydatnych do podjêcia 
decyzji o leczeniu pacjenta lub koniecznoœci 
wykonania dalszych badañ diagnostycznych,

3 monitorowanie leczenia.

Pomiar u danej osoby jest wyra¿ony zarówno w 
2wartoœciach bezwzglêdnych w g/cm  jak i odpowiednikami 

wskaŸnikami. Wg WHO wskaŸnik pomiaru gêstoœci 
mineralnej koœci, odnosz¹cy obecn¹ gêstoœæ do szczytowej 
masy kostnej - tzw. T-score, ni¿szy od - 2,5 oznacza 
wystêpowanie osteoporozy. Decyduj¹ce o rozpoznaniu 
osteoporozy s¹ pomiary gêstoœci mineralnej szyjki koœci 
udowej i krêgos³upa. Pomiary w innych okolicach, np. 
przedramienia daj¹ wartoœci orientacyjne, które nie 
upowa¿niaj¹ do rozpoznania choroby i nale¿y je 
zweryfikowaæ. Dla porównania, na podstawie zdjêæ 
rentgenowskich zmiany osteoporotyczne mo¿na rozpoznaæ 
dopiero, gdy ubytek masy kostnej wynosi 30-40%. Badanie 
densytometryczne jest bezbolesne, trwa od kilku do 
kilkunastu minut i nie wymaga specjalnych przygotowañ 
ze strony badanego. Po badaniu, pacjent otrzymuje na 
wydruku komputerowym jego wynik. Dla lekarza i 
pacjenta najwa¿niejsze s¹ dwie: 

• Z-score i

• T-score

Wynik Z-score mówi o tym, jak bardzo gêstoœæ mineralna 
koœci osoby badanej ró¿ni siê od przeciêtnej gêstoœci 
mineralnej koœci osoby w tym samym wieku. Wynik T-
score porównuje natomiast BMD osoby badanej do 
gêstoœci mineralnej koœci osób m³odych. Ten w³aœnie 
wskaŸnik (T-score) stanowi jedn¹ z podstaw 
rozpoznawania osteoporozy.

Densytometryczne kryteria rozpoznawania 
osteoporozy w oparciu o wskaŸnik T-score ustalone zosta³y 
przez Œwiatow¹ Organizacjê Zdrowia: 

3 norma: BMD  ³   -1,0  SD

3 osteopenia (niska masa kostna) BMD -1÷ -2,5 SD

3 osteoporoza BMD  £    -2,5 SD

3 osteoporoza zaawansowana BMD  <    -2,5 SD; + 
obecnoœæ jednego lub kilku z³amañ.

Pamiêtaj, ¿e wraz z obni¿aniem siê gêstoœci 
mineralnej koœci znacz¹co wzrasta wzglêdne ryzyko 
z³amañ! Badanie profilaktyczne przeprowadzone po raz 
pierwszy oko³o 45 roku ¿ycia i okresowo powtarzane 
pozwala uchroniæ siê przed osteoporoz¹ i jej skutkami. 
Stwierdzenie tendencji do spadku masy kostnej 
odpowiednio wczeœnie daje doœæ czasu na podjêcie dzia³añ 
profilaktycznych. W³aœciwie prowadzona profilaktyka 
mo¿e zahamowaæ rozwój zmian prowadz¹cych do 
wyst¹pienia choroby.
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Grupa wiekowa

Dzieci 800-1200

M³odzie¿ 1200

Doroœli 1000

Kobiety w ci¹¿y i karmi¹ce 1500

Kobiety po menopauzie 1500

Osoby po 65 roku ¿ycia 1500

Wapñ (mg)



U³atwiæ je mo¿e poni¿sza tabela:

WITAMINA  D  -  PRZYJACIÓ£KA WAPNIA

 przyswajaniu wapnia decyduj¹c¹ rolê 
odgrywa witamina D. Naj³atwiejszym i Wca³kowicie naturalnym sposobem na uzyskanie 

potrzebnej nam wit. D jest ekspozycja na œwiat³o 
s³oneczne. W letni dzieñ nawet 15 minut na s³oñcu 
wystarczy, by pokryæ nasze dobowe zapotrzebowanie na 
wit. D. W krajach, w których natê¿enie promieni 
s³onecznych w miesi¹cach zimowych jest ma³e (a do nich 
nale¿y Polska), produkcja wit. D w skórze od paŸdziernika 
do marca praktycznie ustaje. Dlatego musimy szukaæ 
innych Ÿróde³ tej cennej witaminy. Trudno uzupe³niæ jej 
braki, poniewa¿ wystêpuje ona w ograniczonej liczbie 
produktów, w dodatku w niewielkich iloœciach.
Produkty zawieraj¹ce wit. D: mleko, margaryna, ¿ó³tka 
jaj, w¹tróbka kurza, ³osoœ, sardynki, œledzie, makrele, oleje 
z halibuta i z w¹troby dorsza.

SPRZYMIERZEÑCY  TWOICH  KOŒCI

Mleko i przetwory mleczne

odstawowym Ÿród³em wapnia jest mleko i jego 
przetwory. Mleko jest cennym Ÿród³em wapnia nie Ptylko z powodu jego zawartoœci, ale te¿ z powodu 

dobrej biodostêpnoœci. Niedostateczna poda¿ wapnia 
uruchamia w organizmie cz³owieka mechanizmy, które 
doprowadzaj¹ do uwalniania wapnia z koœci, w celu 
utrzymania prawid³owego stê¿enia tego pierwiastka w 

surowicy krwi. Jedn¹ z metod zapobiegania osteoporozie 
jest zatem dostatecznie du¿e spo¿ycie wapnia przez ca³e 
¿ycie. Spo¿ycie 700-750 ml mleka + 100 g twarogu + 20 g 
sera podpuszczkowego na dobê pokrywa przeciêtne 
dobowe zapotrzebowanie na wapñ. Zaleca siê spo¿ywanie 
niskot³uszczowego mleka i jego przetworów, zamiast 
produktów bezt³uszczowych.

WROGOWIE  TWOICH  KOŒCI

Kofeina

Przeprowadzone badania naukowe wskazuj¹ na 
zwiêkszone ryzyko z³amañ koœci u osób wypijaj¹cych 2 
fili¿anki kawy, b¹dŸ 4 szklanki herbaty dziennie. 
Wykazano, ¿e nadmierne spo¿ycie kofeiny powoduje 
zmniejszenie masy kostnej, szczególnie u kobiet, u których 
dzienne spo¿ycie wapnia jest ni¿sze od zalecanego. Fakt 
ten ma praktyczne znaczenie, gdy¿ przeciêtne spo¿ycie 
wapnia u kobiet w Polsce odpowiada tylko ok. 40-50% 
zapotrzebowania, a konsumpcja kawy i herbaty jest 
wysoka.

Alkohol

W przewlek³ym alkoholizmie zwykle wystêpuje niski 
poziom wapnia w surowicy. Jest to zjawisko wtórne do 
niedo¿ywienia oraz uszkodzenia w¹troby i trzustki. 
Alkohol wzmaga te¿ wydalanie wapnia w moczu, ale 
mechanizm tego dzia³ania nie jest do koñca poznany. 
Prawdopodobnie alkohol bezpoœrednio oddzia³uje na 
komórki buduj¹ce koœæ (osteoblasty) i hamuje ich funkcjê.

Palenie tytoniu

W wielu badaniach epidemiologicznych stwierdzono, ¿e 
palenie tytoniu stanowi czynnik ryzyka osteoporozy. 
Zanotowano wyraŸny zwi¹zek pomiêdzy paleniem tytoniu, 
a czêstoœci¹ z³amañ krêgów, koœci przedramienia i biodra. 
Dok³adny mechanizm tej zale¿noœci nie jest poznany. 
Przypuszcza siê, ¿e palenie mo¿e bezpoœrednio hamowaæ 
czynnoœæ komórek koœciotwórczych. Kadm zawarty w 
dymie tytoniowym (nara¿enie palacza na ten sk³adnik jest 
trzy razy wy¿sze ni¿ niepal¹cego) upoœledza gospodarkê 
wapniow¹. U kobiet najwiêksze znaczenie przypisuje siê 

wp³ywowi palenia tytoniu na metabolizm estrogenów, co 
redukuje mo¿liwoœæ ich ochronnego oddzia³ywania na 
tkankê kostn¹.

Napoje typu cola, zupy w proszku

Zawieraj¹ znaczne iloœci fosforanów, których nadmiar 
mo¿e powodowaæ ujemne skutki zdrowotne. Potwierdzi³y 
to badania wskazuj¹ce na niekorzystny wp³yw spo¿ywania 
nadmiernej iloœci fosforanów na stê¿enia i metabolizm 
witaminy D - regulatora gospodarki wapniowej. 
Nadmierne spo¿ycie produktów bogatych w fosforany 
wyzwala w organizmie zmiany hormonalne prowadz¹ce do 
aktywacji procesów niszczenia koœci (koœciogubnych). 
Mo¿e powodowaæ to w konsekwencji zmniejszenie masy 
kostnej.

steoporoza jest chorob¹ czêœciej wystêpuj¹c¹ u 
kobiet. W b³êdzie jest jednak ten, kto uwa¿a, ¿e nie Odotyczy ona mê¿czyzn. Przeciwnie, coraz wiêcej 

przypadków osteoporozy stwierdza siê w³aœnie u p³ci 
mêskiej. W Polsce rozpoznan¹ osteoporozê ma oko³o 900 
tysiêcy mê¿czyzn. 20-30% z³amañ koœci spowodowanych 
tym schorzeniem dotyczy mê¿czyzn. Podobnie jak u 
kobiet, z³amania osteoporotyczne u mê¿czyzn (szczególnie 
szyjki koœci udowej) prowadz¹ do powa¿nych komplikacji 
i czêsto stanowi¹ przyczynê œmierci.

G³ówne przyczyny osteoporozy u mê¿czyzn to: 

• niska szczytowa masa koœci; niektórzy mê¿czyŸni z 
przyczyn genetycznych, dietetycznych osi¹gaj¹ 
nisk¹ szczytow¹ masê kostn¹, co sprzyja powstaniu 
osteoporozy,

• niedobór hormonów mêskich,

• nadu¿ywanie alkoholu, palenie tytoniu,

• d³ugotrwa³e przyjmowanie leków dzia³aj¹cych 
niekorzystnie na koœci,

• d³ugotrwa³e unieruchomienie, np. z powodu 
przewlek³ych chorób,

• przyczyna idiopatyczna (nieznana).

Zalecenia profilaktyczne dla mê¿czyzn s¹ takie 
same jak dla kobiet i zosta³y przedstawione w czêœci 
poœwiêconej zapobieganiu osteoporozie.

 leczeniu osteoporozy obowi¹zuje podstawowa 
zasada ,  k tóre j  na le¿y  bezwzglêdnie  Wprzestrzegaæ: leczenie musi byæ konsekwentne i 

d³ugotrwa³e - tylko wówczas bêdzie skuteczne. Leczenie 
osteoporozy jest prowadzone do koñca ¿ycia pacjenta. 
Podstawowym celem leczenia osteoporozy jest 
zapobieganie z³amaniom. Ryzyko z³amañ mo¿na 
zmniejszyæ powstrzymuj¹c ubytek koœci lub wywo³uj¹c 
przyrost ich masy. Leki stosowane w leczeniu osteoporozy 
mo¿na wiêc podzieliæ na: 

q leki powstrzymuj¹ce niszczenie koœci 

• bisfosfoniany,

• estrogeny,

• kalcytonina,

• raloksyfen,

MÊ¯CZY•NI  I  OSTEOPOROZA

LECZENIE  OSTEOPOROZY

q leki pobudzaj¹ce tworzenie i uwapnienie koœci 

• preparaty wapnia i witaminy D,

• fluorki,

• parathormon (PTH).

Tylko niektóre z wymienionych leków maj¹ 
udowodnion¹ skutecznoœæ w zapobieganiu z³amaniom 
osteoporotycznym. Wspó³czesna medycyna w praktyce 
wykorzystuje przede wszystkim leki, które powoduj¹ 
zmniejszenie utraty masy tkanki kostnej (hamuj¹ 
resorbcjê). Zastosowanie leków pobudzaj¹cych 
koœciotworzenie (poza wapniem i witamin¹ D) jest 
ograniczone.

Niezale¿nie od rodzaju podjêtego leczenia, nale¿y 
jednak zawsze pamiêtaæ, ¿e najlepsze efekty w leczeniu 
osteoporozy daje terapia skojarzona: leczenie 
farmakologiczne, prawid³owa aktywnoœæ fizyczna, 
eliminacja czynników ryzyka, prawid³owa poda¿ 
wapnia i witaminy D i ochrona przed upadkami, 
mog¹cymi prowadziæ do z³amañ.

Opracowanie: lek. med. Irena Wieczorek - 
Specjalista w Poradni Osteoporozy i Chorób Kostno-
Stawowych NZOZ w Nowym S¹czu, Cz³onek Rady 
Programowo-Naukowej S¹deckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

1 kromka pieczywa pe³noziarnistego

1 kromka pieczywa jasnego

1 kromka pieczywa tostowego

ser ¿ó³ty (50 g)

twaro¿ek (1/2 szklanki)

jogurt (3/4 szklanki)

p³atki owsiane (2 czubate ³y¿ki)

jajko kurze

1 ³y¿eczka mas³a

4 plasterki kie³basy

p¹czek

1 du¿e jab³ko

1 du¿y banan

1 pomidor

szklanka mleka pe³nego

szklanka soku pomarañczowego

szklanka kakao

marchew 100 g

ryby morskie 100 g

fasola 100 g

23

10

10

493

105

292

80

25

2

10

30

10

17

25

285

20

300

50

20 - 60

100 - 150

Iloœæ produktu Zawartoœæ 
wapnia w mg
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Œlachetne zdrowie,
Nikt siê nie dowie,

Jako smakujesz,
A¿ siê zepsujesz.

Tam cz³owiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,

¯e nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani dro¿szego;

Bo dobre mienie,
Per³y, kamienie,
Tak¿e wiek m³ody

I dar urody,
Mieœca wysokie,
W³adze szerokie

Dobre s¹, ale
Gdy zdrowie w cale;
Gdzie nie masz si³y

I œwiat niemi³y.
Klinocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie,
Ulubuj sobie.

                       Jan Kochanowski

Na zdrowie



U³atwiæ je mo¿e poni¿sza tabela:

WITAMINA  D  -  PRZYJACIÓ£KA WAPNIA

 przyswajaniu wapnia decyduj¹c¹ rolê 
odgrywa witamina D. Naj³atwiejszym i Wca³kowicie naturalnym sposobem na uzyskanie 

potrzebnej nam wit. D jest ekspozycja na œwiat³o 
s³oneczne. W letni dzieñ nawet 15 minut na s³oñcu 
wystarczy, by pokryæ nasze dobowe zapotrzebowanie na 
wit. D. W krajach, w których natê¿enie promieni 
s³onecznych w miesi¹cach zimowych jest ma³e (a do nich 
nale¿y Polska), produkcja wit. D w skórze od paŸdziernika 
do marca praktycznie ustaje. Dlatego musimy szukaæ 
innych Ÿróde³ tej cennej witaminy. Trudno uzupe³niæ jej 
braki, poniewa¿ wystêpuje ona w ograniczonej liczbie 
produktów, w dodatku w niewielkich iloœciach.
Produkty zawieraj¹ce wit. D: mleko, margaryna, ¿ó³tka 
jaj, w¹tróbka kurza, ³osoœ, sardynki, œledzie, makrele, oleje 
z halibuta i z w¹troby dorsza.

SPRZYMIERZEÑCY  TWOICH  KOŒCI

Mleko i przetwory mleczne

odstawowym Ÿród³em wapnia jest mleko i jego 
przetwory. Mleko jest cennym Ÿród³em wapnia nie Ptylko z powodu jego zawartoœci, ale te¿ z powodu 

dobrej biodostêpnoœci. Niedostateczna poda¿ wapnia 
uruchamia w organizmie cz³owieka mechanizmy, które 
doprowadzaj¹ do uwalniania wapnia z koœci, w celu 
utrzymania prawid³owego stê¿enia tego pierwiastka w 

surowicy krwi. Jedn¹ z metod zapobiegania osteoporozie 
jest zatem dostatecznie du¿e spo¿ycie wapnia przez ca³e 
¿ycie. Spo¿ycie 700-750 ml mleka + 100 g twarogu + 20 g 
sera podpuszczkowego na dobê pokrywa przeciêtne 
dobowe zapotrzebowanie na wapñ. Zaleca siê spo¿ywanie 
niskot³uszczowego mleka i jego przetworów, zamiast 
produktów bezt³uszczowych.

WROGOWIE  TWOICH  KOŒCI

Kofeina

Przeprowadzone badania naukowe wskazuj¹ na 
zwiêkszone ryzyko z³amañ koœci u osób wypijaj¹cych 2 
fili¿anki kawy, b¹dŸ 4 szklanki herbaty dziennie. 
Wykazano, ¿e nadmierne spo¿ycie kofeiny powoduje 
zmniejszenie masy kostnej, szczególnie u kobiet, u których 
dzienne spo¿ycie wapnia jest ni¿sze od zalecanego. Fakt 
ten ma praktyczne znaczenie, gdy¿ przeciêtne spo¿ycie 
wapnia u kobiet w Polsce odpowiada tylko ok. 40-50% 
zapotrzebowania, a konsumpcja kawy i herbaty jest 
wysoka.

Alkohol

W przewlek³ym alkoholizmie zwykle wystêpuje niski 
poziom wapnia w surowicy. Jest to zjawisko wtórne do 
niedo¿ywienia oraz uszkodzenia w¹troby i trzustki. 
Alkohol wzmaga te¿ wydalanie wapnia w moczu, ale 
mechanizm tego dzia³ania nie jest do koñca poznany. 
Prawdopodobnie alkohol bezpoœrednio oddzia³uje na 
komórki buduj¹ce koœæ (osteoblasty) i hamuje ich funkcjê.

Palenie tytoniu

W wielu badaniach epidemiologicznych stwierdzono, ¿e 
palenie tytoniu stanowi czynnik ryzyka osteoporozy. 
Zanotowano wyraŸny zwi¹zek pomiêdzy paleniem tytoniu, 
a czêstoœci¹ z³amañ krêgów, koœci przedramienia i biodra. 
Dok³adny mechanizm tej zale¿noœci nie jest poznany. 
Przypuszcza siê, ¿e palenie mo¿e bezpoœrednio hamowaæ 
czynnoœæ komórek koœciotwórczych. Kadm zawarty w 
dymie tytoniowym (nara¿enie palacza na ten sk³adnik jest 
trzy razy wy¿sze ni¿ niepal¹cego) upoœledza gospodarkê 
wapniow¹. U kobiet najwiêksze znaczenie przypisuje siê 

wp³ywowi palenia tytoniu na metabolizm estrogenów, co 
redukuje mo¿liwoœæ ich ochronnego oddzia³ywania na 
tkankê kostn¹.

Napoje typu cola, zupy w proszku

Zawieraj¹ znaczne iloœci fosforanów, których nadmiar 
mo¿e powodowaæ ujemne skutki zdrowotne. Potwierdzi³y 
to badania wskazuj¹ce na niekorzystny wp³yw spo¿ywania 
nadmiernej iloœci fosforanów na stê¿enia i metabolizm 
witaminy D - regulatora gospodarki wapniowej. 
Nadmierne spo¿ycie produktów bogatych w fosforany 
wyzwala w organizmie zmiany hormonalne prowadz¹ce do 
aktywacji procesów niszczenia koœci (koœciogubnych). 
Mo¿e powodowaæ to w konsekwencji zmniejszenie masy 
kostnej.

steoporoza jest chorob¹ czêœciej wystêpuj¹c¹ u 
kobiet. W b³êdzie jest jednak ten, kto uwa¿a, ¿e nie Odotyczy ona mê¿czyzn. Przeciwnie, coraz wiêcej 

przypadków osteoporozy stwierdza siê w³aœnie u p³ci 
mêskiej. W Polsce rozpoznan¹ osteoporozê ma oko³o 900 
tysiêcy mê¿czyzn. 20-30% z³amañ koœci spowodowanych 
tym schorzeniem dotyczy mê¿czyzn. Podobnie jak u 
kobiet, z³amania osteoporotyczne u mê¿czyzn (szczególnie 
szyjki koœci udowej) prowadz¹ do powa¿nych komplikacji 
i czêsto stanowi¹ przyczynê œmierci.

G³ówne przyczyny osteoporozy u mê¿czyzn to: 

• niska szczytowa masa koœci; niektórzy mê¿czyŸni z 
przyczyn genetycznych, dietetycznych osi¹gaj¹ 
nisk¹ szczytow¹ masê kostn¹, co sprzyja powstaniu 
osteoporozy,

• niedobór hormonów mêskich,

• nadu¿ywanie alkoholu, palenie tytoniu,

• d³ugotrwa³e przyjmowanie leków dzia³aj¹cych 
niekorzystnie na koœci,

• d³ugotrwa³e unieruchomienie, np. z powodu 
przewlek³ych chorób,

• przyczyna idiopatyczna (nieznana).

Zalecenia profilaktyczne dla mê¿czyzn s¹ takie 
same jak dla kobiet i zosta³y przedstawione w czêœci 
poœwiêconej zapobieganiu osteoporozie.

 leczeniu osteoporozy obowi¹zuje podstawowa 
zasada ,  k tóre j  na le¿y  bezwzglêdnie  Wprzestrzegaæ: leczenie musi byæ konsekwentne i 

d³ugotrwa³e - tylko wówczas bêdzie skuteczne. Leczenie 
osteoporozy jest prowadzone do koñca ¿ycia pacjenta. 
Podstawowym celem leczenia osteoporozy jest 
zapobieganie z³amaniom. Ryzyko z³amañ mo¿na 
zmniejszyæ powstrzymuj¹c ubytek koœci lub wywo³uj¹c 
przyrost ich masy. Leki stosowane w leczeniu osteoporozy 
mo¿na wiêc podzieliæ na: 

q leki powstrzymuj¹ce niszczenie koœci 

• bisfosfoniany,

• estrogeny,

• kalcytonina,

• raloksyfen,

MÊ¯CZY•NI  I  OSTEOPOROZA

LECZENIE  OSTEOPOROZY

q leki pobudzaj¹ce tworzenie i uwapnienie koœci 

• preparaty wapnia i witaminy D,

• fluorki,

• parathormon (PTH).

Tylko niektóre z wymienionych leków maj¹ 
udowodnion¹ skutecznoœæ w zapobieganiu z³amaniom 
osteoporotycznym. Wspó³czesna medycyna w praktyce 
wykorzystuje przede wszystkim leki, które powoduj¹ 
zmniejszenie utraty masy tkanki kostnej (hamuj¹ 
resorbcjê). Zastosowanie leków pobudzaj¹cych 
koœciotworzenie (poza wapniem i witamin¹ D) jest 
ograniczone.

Niezale¿nie od rodzaju podjêtego leczenia, nale¿y 
jednak zawsze pamiêtaæ, ¿e najlepsze efekty w leczeniu 
osteoporozy daje terapia skojarzona: leczenie 
farmakologiczne, prawid³owa aktywnoœæ fizyczna, 
eliminacja czynników ryzyka, prawid³owa poda¿ 
wapnia i witaminy D i ochrona przed upadkami, 
mog¹cymi prowadziæ do z³amañ.

Opracowanie: lek. med. Irena Wieczorek - 
Specjalista w Poradni Osteoporozy i Chorób Kostno-
Stawowych NZOZ w Nowym S¹czu, Cz³onek Rady 
Programowo-Naukowej S¹deckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

1 kromka pieczywa pe³noziarnistego

1 kromka pieczywa jasnego

1 kromka pieczywa tostowego

ser ¿ó³ty (50 g)

twaro¿ek (1/2 szklanki)

jogurt (3/4 szklanki)

p³atki owsiane (2 czubate ³y¿ki)

jajko kurze

1 ³y¿eczka mas³a

4 plasterki kie³basy

p¹czek

1 du¿e jab³ko

1 du¿y banan

1 pomidor

szklanka mleka pe³nego

szklanka soku pomarañczowego

szklanka kakao

marchew 100 g

ryby morskie 100 g

fasola 100 g

23

10

10

493

105

292

80

25

2

10

30

10

17

25

285

20

300

50

20 - 60

100 - 150

Iloœæ produktu Zawartoœæ 
wapnia w mg
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Œlachetne zdrowie,
Nikt siê nie dowie,

Jako smakujesz,
A¿ siê zepsujesz.

Tam cz³owiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,

¯e nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani dro¿szego;

Bo dobre mienie,
Per³y, kamienie,
Tak¿e wiek m³ody

I dar urody,
Mieœca wysokie,
W³adze szerokie

Dobre s¹, ale
Gdy zdrowie w cale;
Gdzie nie masz si³y

I œwiat niemi³y.
Klinocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie,
Ulubuj sobie.

                       Jan Kochanowski

Na zdrowie



Resuscytacja* kr¹¿eniowo-oddechowa 

Resuscytacjê prowadzi siê wg schematu:

A /Airway – drogi oddechowe/

B /Brething – oddychanie/

C /Circulation – kr¹¿enie/

Resuscytacja doros³ego

Punkt A

· sprawdzenie przytomnoœci,

· wezwanie pomocy.

Zasady wzywania pomocy

1. Œrodki ³¹cznoœci

· telefon /numer ratunkowy 999, 112/,

· telefon komórkowy,

· radiotelefon /Policja, Stra¿ Miejska/,

· CB Radio /kana³ 9 – ratunkowy/.

2. Zasady wzywania pomocy

· okreœl dok³adnie miejsce zdarzenia

- numer i odcinek drogi,

- nazwa ulicy – najbli¿sze skrzy¿owanie,

- piêtro, numer pomieszczenia,

- charakterystyczne szczegó³y miejsca,

- Twój numer telefonu,

· opis zdarzenia

- rodzaj wypadku,

- liczba osób poszkodowanych,

- mo¿liwe dalsze zagro¿enia,

· Twoja ocena stanu osoby zagro¿onej

- szacunkowy wiek, p³eæ,

- stan przytomnoœci, oddech, têtno,

- krwawienia, z³amania.

3. Wys³uchaj uwa¿nie przekazywanych instrukcji.

4. Je¿eli nie wiesz co robiæ, zapytaj!

5. Nie odk³adaj s³uchawki jako pierwszy Schemat wyznaczania miejsca ucisku mostka

Zasady udzielania I pomocy

a¿dy mo¿e znaleŸæ siê w sytuacji, w której od niego bêdzie zale¿a³o nie tylko zdrowie, lecz i ¿ycie drugiego Kcz³owieka. 

Najgorsza w takiej sytuacji jest bezradnoœæ. Znajomoœæ podstawowych zasad udzielania pierwszej 
pomocy pomo¿e opanowaæ zdenerwowanie, umo¿liwi rzeczow¹ ocenê sytuacji oraz u³atwi rozpoznanie 
zagro¿eñ.

Wielu poszkodowanych umiera przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. Nie zwlekaj wiêc z 
udzielaniem pierwszej pomocy –  czêsto nie godziny czy minuty, lecz sekundy decyduj¹ o ludzkim ¿yciu.

Pierwsza pomoc nie ma zast¹piæ pomocy medycznej, ma j¹ tylko wyprzedziæ. Nie wolno dopuœciæ, aby 
poszkodowany wykrwawi³ siê lub udusi³. Podstawowe zabiegi ratuj¹ce ¿ycie nie wymagaj¹ ani specjalnego 
sprzêtu ani kwalifikacji medycznych. Czêsto wystarczy, ¿e bêdziesz wiedzia³, co nale¿y zrobiæ w danej sytuacji. 
Nale¿y wykonywaæ tylko te czynnoœci, które s¹ konieczne.

DoraŸnej pomocy wymaga cz³owiek, u którego w wyniku urazu /zranienia/ lub groŸnego dla ¿ycia 
ostrego zachorowania dochodzi do zaburzenia wa¿nych ¿yciowo czynnoœci /witalnych/, tj. oddychania, akcji 
serca i kr¹¿enia. To samo dotyczy sytuacji, gdy stan cz³owieka budzi obawê wyst¹pienia w/w zaburzeñ lub 
obserwujemy ju¿ ich pocz¹tek.

Przed przyst¹pieniem do ratowania poszkodowanego zapewnij bezpieczeñstwo sobie i osobie ratowanej!!

· u³o¿enie na plecach,

· ocena zawartoœci jamy ustnej, udro¿nienie dróg 
oddechowych.

Punkt B

· sprawdzenie oddechu /powinno trwaæ max 10 sekund/,

· wykonanie 2 wdechów, je¿eli brak oddechu /ka¿dy z 
wdechów powinien trwaæ 1,5 – 2 sekund, a si³a 
wdmuchniêcia powinna unieœæ klatkê piersiow¹/.

Punkt C

· sprawdzenie oznak zachowanego kr¹¿enia /czy oddycha, 
czy wystêpuje odruch po³ykowy, czy siê krztusi, kaszle, 
obserwacja zabarwienia skóry/,

· je¿eli brak oznak zachowanego kr¹¿enia nale¿y dokonaæ 
zewnêtrznego masa¿u serca

- g³êbokoœæ uciœniêæ mostka - 4,5 – 5 cm,

- czêstoœæ uciœniêæ wg schematu 15 uciœniêæ 2 wdechy.

 · w ci¹gu 1 min. resuscytacji nale¿y wykonaæ 4 cykle

- têtno i oddech sprawdzamy po 1 min., a potem co 5 min.

U³o¿enie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u doros³ych

SprawdŸ czy ratowany reaguje

Brak reakcji

Potrz¹sn¹æ za ramiê, zapytaæ 
„co siê sta³o, jak siê nazywasz”.

Udro¿niæ drogi oddechowe

Oceñ oddychanieJeœli ratowany oddycha:
pozycja boczna ustalona

Usuñ cia³a obce. Odegnij g³owê poprzez 
uniesienie ¿uchwy. 

„czy widzê”, „czy s³yszê”, „czy czujê”
wzrokiem, s³uchem, dotykiem

Nie oddycha

Podj¹æ oddechy ratownicze
2 skuteczne oddechy

Oceñ kr¹¿enie tylko 10 sekund
SprawdŸ oznaki zachowanego kr¹¿enia.

Obecne oznaki 
zachowanego kr¹¿enia 

kontynuowaæ 
oddechy ratownicze

Brak oznak zachowanego 
kr¹¿enia

uciskaæ klatkê piersiow¹

oceniaæ kr¹¿enie,
co 1 minutê

100 uciœniêæ na minutê
stosunek 15 : 2

Cel:
- zapewnienie dro¿noœci dróg oddechowych,
- umo¿liwienie swobodnego wyp³ywu œliny, wymiocin 

z jamy ustnej.

Wskazania:
- poszkodowany nieprzytomny, z w³asnym wydolnym 

oddechem i zachowanym kr¹¿eniem, bez urazów w 
obrêbie g³owy, krêgos³upa, klatki piersiowej, 
koñczyn górnych i dolnych, brzucha.

Udzielanie I pomocy w wybranych zagro¿eniach ¿ycia

1. Nieprzytomny
Nieprzytomnoœæ to taki stan, w którym poszkodowany nie 
reaguje na bodŸce zewnêtrzne.

Przyczyny:

- urazy g³owy,

- wstrz¹s,

- choroby uk³adu nerwowego /padaczka, udar mózgu/,

- cukrzyca,

- nag³e zatrzymanie kr¹¿enia,

- zawa³ miêœnia sercowego,

- ostra niewydolnoœæ oddechowa,

- alkohol,

- przyczyny œrodowiskowe /przegrzanie, oziêbienie, 
utopienie, uczulenie, pora¿enie pr¹dem/.

Skutki utraty przytomnoœci:

1. Le¿¹cy na wznak nieprzytomny mo¿e mieæ niedro¿ne 

drogi oddechowe na skutek opadania nag³oœni i 
jêzyka ku tylnej œcianie gard³a.

2. Le¿¹cy na wznak nieprzytomny mo¿e zaaspirowaæ 
do dróg oddechowych œlinê lub treœæ ¿o³¹dkow¹.

Postêpowanie z nieprzytomnym:

1. Po stwierdzeniu nieprzytomnoœci – wezwij pomoc.

Pozycja boczna ustalona
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SPARTAKIADA 
RATOWNICTWA 
PRZEDMEDYCZNEGO

25 czerwca 2005 r.

w Instytucie Zdrowia Pañstwowej
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu

Fot.: Archiwum Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym S¹czu



ZAJÊCIA REKREACYJNE W WODZIE

DLA S£UCHACZY SUTW

NA BASENIE „NAD KAMIENIC¥”

w Nowym S¹czu

Du¿o po¿ytecznego 
ruchu i mi³a zabawa!

Fot.: Adam Szczepanik



NIEZALE¯NIE OD PORY ROKU 
S£UCHACZE SUTW PROMUJ¥ 
ZDROWY STYL 
¯YCIA

Fot.: Wies³aw Wczeœny

UCZESTNICZ¥C 

W LICZNYCH 

WYCIECZKACH



UROCZYSTE ZAKOÑCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 
SUTW – MCK „SOKÓ£” w Nowym S¹czu 
30 czerwca 2005 r.

Fot.: Juliusz Jaroñczyk

Warszawa, dnia 12 lipca 2005 r., Sala Kolumnowa Sejmu RP

FINA£ V EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
LIGA INICJATYW POWIATOWYCH,

organizowanego przez 
ZWI¥ZEK POWIATÓW POLSKICH 

I FUNDACJÊ BANKOW¥ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA

Wyró¿nienie i nagroda dla S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wpis do Kroniki SUTW 
Ks. prof. dr hab. Alojzego Dro¿d¿a 
z Papieskiej Akademii Teologicznej 
w Krakowie, Wydzia³ Teologiczny 
w Tarnowie, który przeprowadzi³ wyk³ad.

S³uchacze SUTW w trakcie wyk³adów 
audytoryjnych w Sali im. L. Lipiñskiego 

MCK „SOKÓ£”.

Wiceprezes Zarz¹du SUTW Zbigniew 
Piekarski dziêkuje Ryszardowi Krukowi 
za przeprowadzenie wyk³adu wrêczaj¹c

 w upominku ksi¹¿kê.

Wyk³ad Ryszarda Kruka, 
Dyrektora Polsko-Amerykañskiej

Fundacji Wolnoœci.

Wiceprezydent Miasta Nowego S¹cza 
Zofia Pieczkowska wraz ze s³uchaczami 
SUTW uczestniczy w ostatnich 
wyk³adach roku akademickiego 2004/2005.

Wrêczenie bukietu kwiatów 
dr Zdzis³awie Zac³onie Prorektor PWSZ 

w Nowym S¹czu, 
Konsultantowi Naukowemu SUTW.

Fot.: Bo¿ena Szymañska
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Resuscytacjê prowadzi siê wg schematu:

A /Airway – drogi oddechowe/
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C /Circulation – kr¹¿enie/
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· sprawdzenie przytomnoœci,

· wezwanie pomocy.

Zasady wzywania pomocy

1. Œrodki ³¹cznoœci

· telefon /numer ratunkowy 999, 112/,

· telefon komórkowy,

· radiotelefon /Policja, Stra¿ Miejska/,

· CB Radio /kana³ 9 – ratunkowy/.

2. Zasady wzywania pomocy

· okreœl dok³adnie miejsce zdarzenia

- numer i odcinek drogi,

- nazwa ulicy – najbli¿sze skrzy¿owanie,

- piêtro, numer pomieszczenia,

- charakterystyczne szczegó³y miejsca,

- Twój numer telefonu,

· opis zdarzenia

- rodzaj wypadku,

- liczba osób poszkodowanych,

- mo¿liwe dalsze zagro¿enia,

· Twoja ocena stanu osoby zagro¿onej

- szacunkowy wiek, p³eæ,

- stan przytomnoœci, oddech, têtno,

- krwawienia, z³amania.

3. Wys³uchaj uwa¿nie przekazywanych instrukcji.

4. Je¿eli nie wiesz co robiæ, zapytaj!

5. Nie odk³adaj s³uchawki jako pierwszy Schemat wyznaczania miejsca ucisku mostka

Zasady udzielania I pomocy

a¿dy mo¿e znaleŸæ siê w sytuacji, w której od niego bêdzie zale¿a³o nie tylko zdrowie, lecz i ¿ycie drugiego Kcz³owieka. 

Najgorsza w takiej sytuacji jest bezradnoœæ. Znajomoœæ podstawowych zasad udzielania pierwszej 
pomocy pomo¿e opanowaæ zdenerwowanie, umo¿liwi rzeczow¹ ocenê sytuacji oraz u³atwi rozpoznanie 
zagro¿eñ.

Wielu poszkodowanych umiera przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. Nie zwlekaj wiêc z 
udzielaniem pierwszej pomocy –  czêsto nie godziny czy minuty, lecz sekundy decyduj¹ o ludzkim ¿yciu.

Pierwsza pomoc nie ma zast¹piæ pomocy medycznej, ma j¹ tylko wyprzedziæ. Nie wolno dopuœciæ, aby 
poszkodowany wykrwawi³ siê lub udusi³. Podstawowe zabiegi ratuj¹ce ¿ycie nie wymagaj¹ ani specjalnego 
sprzêtu ani kwalifikacji medycznych. Czêsto wystarczy, ¿e bêdziesz wiedzia³, co nale¿y zrobiæ w danej sytuacji. 
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DoraŸnej pomocy wymaga cz³owiek, u którego w wyniku urazu /zranienia/ lub groŸnego dla ¿ycia 
ostrego zachorowania dochodzi do zaburzenia wa¿nych ¿yciowo czynnoœci /witalnych/, tj. oddychania, akcji 
serca i kr¹¿enia. To samo dotyczy sytuacji, gdy stan cz³owieka budzi obawê wyst¹pienia w/w zaburzeñ lub 
obserwujemy ju¿ ich pocz¹tek.

Przed przyst¹pieniem do ratowania poszkodowanego zapewnij bezpieczeñstwo sobie i osobie ratowanej!!

· u³o¿enie na plecach,

· ocena zawartoœci jamy ustnej, udro¿nienie dróg 
oddechowych.

Punkt B

· sprawdzenie oddechu /powinno trwaæ max 10 sekund/,

· wykonanie 2 wdechów, je¿eli brak oddechu /ka¿dy z 
wdechów powinien trwaæ 1,5 – 2 sekund, a si³a 
wdmuchniêcia powinna unieœæ klatkê piersiow¹/.

Punkt C

· sprawdzenie oznak zachowanego kr¹¿enia /czy oddycha, 
czy wystêpuje odruch po³ykowy, czy siê krztusi, kaszle, 
obserwacja zabarwienia skóry/,

· je¿eli brak oznak zachowanego kr¹¿enia nale¿y dokonaæ 
zewnêtrznego masa¿u serca

- g³êbokoœæ uciœniêæ mostka - 4,5 – 5 cm,

- czêstoœæ uciœniêæ wg schematu 15 uciœniêæ 2 wdechy.

 · w ci¹gu 1 min. resuscytacji nale¿y wykonaæ 4 cykle

- têtno i oddech sprawdzamy po 1 min., a potem co 5 min.
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Udro¿niæ drogi oddechowe

Oceñ oddychanieJeœli ratowany oddycha:
pozycja boczna ustalona

Usuñ cia³a obce. Odegnij g³owê poprzez 
uniesienie ¿uchwy. 

„czy widzê”, „czy s³yszê”, „czy czujê”
wzrokiem, s³uchem, dotykiem

Nie oddycha

Podj¹æ oddechy ratownicze
2 skuteczne oddechy

Oceñ kr¹¿enie tylko 10 sekund
SprawdŸ oznaki zachowanego kr¹¿enia.

Obecne oznaki 
zachowanego kr¹¿enia 

kontynuowaæ 
oddechy ratownicze

Brak oznak zachowanego 
kr¹¿enia

uciskaæ klatkê piersiow¹

oceniaæ kr¹¿enie,
co 1 minutê

100 uciœniêæ na minutê
stosunek 15 : 2

Cel:
- zapewnienie dro¿noœci dróg oddechowych,
- umo¿liwienie swobodnego wyp³ywu œliny, wymiocin 

z jamy ustnej.

Wskazania:
- poszkodowany nieprzytomny, z w³asnym wydolnym 

oddechem i zachowanym kr¹¿eniem, bez urazów w 
obrêbie g³owy, krêgos³upa, klatki piersiowej, 
koñczyn górnych i dolnych, brzucha.

Udzielanie I pomocy w wybranych zagro¿eniach ¿ycia

1. Nieprzytomny
Nieprzytomnoœæ to taki stan, w którym poszkodowany nie 
reaguje na bodŸce zewnêtrzne.

Przyczyny:

- urazy g³owy,

- wstrz¹s,

- choroby uk³adu nerwowego /padaczka, udar mózgu/,

- cukrzyca,

- nag³e zatrzymanie kr¹¿enia,

- zawa³ miêœnia sercowego,

- ostra niewydolnoœæ oddechowa,

- alkohol,

- przyczyny œrodowiskowe /przegrzanie, oziêbienie, 
utopienie, uczulenie, pora¿enie pr¹dem/.

Skutki utraty przytomnoœci:

1. Le¿¹cy na wznak nieprzytomny mo¿e mieæ niedro¿ne 

drogi oddechowe na skutek opadania nag³oœni i 
jêzyka ku tylnej œcianie gard³a.

2. Le¿¹cy na wznak nieprzytomny mo¿e zaaspirowaæ 
do dróg oddechowych œlinê lub treœæ ¿o³¹dkow¹.

Postêpowanie z nieprzytomnym:

1. Po stwierdzeniu nieprzytomnoœci – wezwij pomoc.

Pozycja boczna ustalona
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2. Oceñ oddech – w razie braku sprawdŸ czy 
poszkodowany nie ma cia³a obcego w drogach 
oddechowych i udro¿nij je.

3. Je¿eli brak oddechu rozpocznij sztuczny oddech i 
masa¿ serca.

4. Zbierz wywiad od œwiadków zdarzenia.

5. Je¿eli nieprzytomny oddycha, ma zachowane 
kr¹¿enie i nie stwierdzasz ¿adnych urazów u³ó¿ go w 
pozycji bocznej ustalonej.

6. Kontroluj podstawowe parametry ¿yciowe.

2. Drgawki
Drgawki toniczne – d³ugotrwa³e naprê¿enie miêœniowe.

Drgawki kloniczne – szybko wystêpuj¹ce jedno po drugim
skurcze miêœniowe.

Przyczyny:

- padaczka,

- urazy czaszkowo – mózgowe,

- zaburzenia przemiany materii,

- zatrucia,

- niedotlenienie,

- zespó³ abstynencji poalkoholowej i polekowej,

- zespó³ odstawienia narkotyków,

- wzrost temperatury cia³a.

Postêpowanie:

1. Zabezpieczyæ chorego przed upadkiem na ziemiê.

2. Usun¹æ wszelkie przedmioty z otoczenia 
poszkodowanego, które mog¹ prowadziæ do 
skaleczeñ i urazów.

3. Zabezpieczyæ g³owê poszkodowanego przed 
mo¿liwoœci¹ urazów.

4. Nie wk³adaæ do jamy ustnej ¿adnych przedmiotów, 
gdy¿ do przygryzienia jêzyka dochodzi w fazie 
pocz¹tkowych drgawek, a przy wykonywaniu tej 
czynnoœci mo¿e dojœæ do uszkodzenia zêbów i do 
aspiracji.

5. Czêœc i  c ia ³a  u lega j¹cych  skurczom nie  
przytrzymywaæ zbyt mocno, aby nie dosz³o do 
uszkodzeñ w obrêbie uk³adów miêœniowego i 
kostnego.

6. Po zakoñczeniu  drgawek nale¿y u³o¿yæ 
poszkodowanego w pozycji bocznej, aby 
zabezpieczyæ przed aspiracj¹ wydzieliny do dróg 
oddechowych.

7. Kontrolowaæ podstawowe parametry ¿yciowe.

Wezwij pomoc, gdy:

- drgawki trwaj¹ d³u¿ej ni¿ 5 min. Lub powracaj¹,

- poszkodowany ma problemy z oddychaniem,

- chory dozna³ urazu,

- gdy po ust¹pieniu urazu poszkodowany pozostaje 
nieprzytomny lub spl¹tany przez czas d³u¿szy ni¿ 5 
minut.

3. Udar mózgu
Jest to przerwanie dop³ywu krwi w naczyniu w pewnym 
rejonie mózgowia.

Udar mózgu niedokrwienny spowodowany jest 

zamkniêciem œwiat³a naczynia mózgowego zakrzepem lub 
zatorem.

Udar mózgu krwotoczny spowodowany jest uszkodzeniem 
têtnicy mózgowej, najczêœciej w wyniku nadciœnienia 
têtniczego lub têtniaka mózgu.

Objawy:

- czêsto pora¿enie miêœni twarzy /opadanie k¹cika ust/, 
trudnoœci w mówieniu,

- zmienny stan œwiadomoœci /dezorientacja, œpi¹czka/,

- nag³e os³abienie i utrata czucia jednej po³owy cia³a 
/pora¿enie, niedow³ad/,

- zawroty g³owy,

- zaburzenia równowagi, chwiejny chód, nag³y 
upadek,

- niewyraŸna chaotyczna mowa,

- zaburzenia widzenia.

Postêpowanie:

1. Wezwij pomoc.

2. Oceñ dro¿noœæ dróg oddechowych, w razie 
koniecznoœci rozpocznij resuscytacjê.

3. SprawdŸ, czy dosz³o do pora¿enia koñczyn – palec 
poruszyæ dan¹ koñczyn¹ /u nieprzytomnego 
porównaj napiêcie miêœniowe obu koñczyn/.

4. Jeœli jest nieprzytomny, u³ó¿ w pozycji bocznej 
ustalonej na pora¿onej stronie, aby zapewniæ 
swobodny wyp³yw œliny.

5. Okresowo kontroluj oddech i têtno.

6. Nie wolno podawaæ poszkodowanemu p³ynów i 
pokarmów!

4. Cukrzyca
Jest zaburzeniem metabolicznym glukozy spowodowanym 
ca³kowitym lub czêœciowym spadkiem produkcji insuliny 
/hormon produkowany w trzustce odpowiedzialny za 
transport glukozy do komórki, gdzie z glukozy produkowana 
jest energia/. Objawia siê wzrostem poziomu cukru we krwi.

Jednym z powik³añ cukrzycy jest:

Hipoglikemia 

niedocukrzenie - niski poziom cukru we krwi, a w efekcie 
zbyt ma³a dostawa glukozy do mózgu i niedostateczna 
produkcja energii w komórkach mózgowych.

Objawy:

- uczucie g³odu,

- mroczki przed oczami,

- dr¿enie miêœniowe,

- zimny pot,

- przyspieszone têtno,

- stan pobudzenia, niepokój,

- utrata przytomnoœci.

Postêpowanie:

1. Jeœli jest przytomny podaj cukier rozpuszczony w 
p³ynie.

2. Jeœli jest nieprzytomny

     - u³ó¿ w pozycji bocznej ustalonej,

     - zawiadom karetkê pogotowia,

     - prowadŸ sta³¹ kontrolê funkcji wa¿nych ¿yciowo,

     - dbaj o utrzymanie ciep³a chorego, np. okryj 
kocem.

5. Stany zagro¿enia ¿ycia zwi¹zane z uk³adem 
kr¹¿enia

Omdlenie
To krótkotrwa³a, przemijaj¹ca utrata przytomnoœci 
spowodowana nag³ym rozszerzeniem naczyñ. W wyniku 
tego zmniejsza siê nap³yw krwi do mózgu i dochodzi do jego 
niedotlenienia.

Przyczyny:

- silne negatywne bodŸce, np. widok krwi, 
niepomyœlna wiadomoœæ, silny lêk, nieprzyjemny 
zapach, ból.

Objawy:

- os³abienie,

- mroczki przed oczami,

- szumy w uszach,

- blada spocona skóra.

Postêpowanie:

1. U³ó¿ poszkodowanego na plecach.

2. Zastosuj pozycjê czterokoñczynow¹ - tzn. unieœæ 
jednoczeœnie koñczyny dolne i górne, co poprawia 
perfuzjê mózgow¹ poprzez zwiêkszenie powrotu 
krwi ¿ylnej do serca. W przypadku kobiety w ci¹¿y 
u³ó¿ j¹ na lewym boku, b¹dŸ pod³u¿ poduszkê pod 
prawy bok.

3. Zapewnij dostêp œwie¿ego powietrza.

4. PoluŸnij krawat, rozepnij ko³nierzyk.

5. Do momentu powrotu przytomnoœci kontroluj 
podstawowe parametry ¿yciowe.

6. Jeœli poszkodowany po kilku minutach nie odzyska 
œwiadomoœci  –  wezwij pogotowie.

Metody zabronione:

- stosowanie uderzenia w twarz,

- wlewanie do ust zimnej wody osobie nieprzytomnej 
/ryzyko zakrztuszenia/.

Zawa³ serca
To ostre niedokrwienie œciany miêœnia sercowego, które 
spowodowane jest najczêœciej zamkniêciem naczynia 
wieñcowego, a w konsekwencji przerwaniem dostarczania 
tlenu. Upoœledzenie ukrwienia danego odcinka œciany 
miêœnia sercowego prowadzi do jego martwicy.

Objawy:

- ostry ból wieñcowy, ból okreœlany przez 
poszkodowanego jako trudny do zniesienia, o 
charakterze ucisku, umiejscowiony za mostkiem, 
mo¿e promieniowaæ do ¿uchwy, lewej koñczyny 
górnej, okolicy miêdzy³opatkowej, do nadbrzusza,

- nudnoœci, wymioty,

- niepokój, lêk,

- znaczne os³abienie,

- przyspieszenie i sp³ycenie oddechu, dusznoœæ,

- zimne poty,

- zaburzenia rytmu serca,

- nag³e zatrzymanie kr¹¿enia.

Postêpowanie:

1. Poszkodowanego u³o¿yæ w pozycji siedz¹cej lub 
pó³siedz¹cej.

2. Choremu nie wolno wykonywaæ ¿adnych zbêdnych 
ruchów, poniewa¿ ka¿dy wysi³ek zwiêksza 
zapotrzebowanie miêœnia sercowego na tlen.

3. Poszkodowanemu nale¿y zapewniæ komfort 
psychiczny, stres zwiêksza zapotrzebowanie miêœnia 
sercowego na tlen.

4. Nale¿y rozluŸniæ krawat, rozpi¹æ ko³nierzyk.

5. Umo¿liwiæ dostêp œwie¿ego powietrza.

6. Je¿eli chory leczy³ siê na chorobê niedokrwienn¹ 
serca i ma przy sobie nitroglicerynê nale¿y j¹ podaæ 
podjêzykowo. Mo¿na powtórzyæ dawkê po 5 min.

7. Wezwij pomoc.

8. Kontroluj podstawowe parametry ¿yciowe: 
œwiadomoœæ, oddech, têtno.

6. Wstrz¹s
Wstrz¹s to gwa³towana reakcja sercowo-naczyniowa 
prowadz¹ca do g³êbokiego niedotlenienia ¿yciowo wa¿nych 
narz¹dów. Jest stanem bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia.

Przyczyny:

- silne krwawienie,

- zawa³ miêœnia sercowego,

- ostra reakcja uczuleniowa,

- rozleg³y uraz,

- oparzenie,

- zatrucie.

Objawy /obserwowane w miarê narastania ciê¿koœci 
wstrz¹su/:

- twarz ¿ó³toszara,

- skóra blada, pokryta lepkim zimnym potem,

- pobudzenie, a nastêpnie zobojêtnienie,

- wzrost czêstoœci têtna,

- zanik têtna na têtnicy promieniowej,

- spadek ciœnienia têtniczego.

Pierwsza pomoc:

- tamowanie krwawienia,

- u³o¿enie przeciwwstrz¹sowe /pozycja p³aska, g³owa 
odchylona ku ty³owi, koñczyny dolne u³o¿one wy¿ej 

Ow stosunku do tu³owia pod k¹tem 45 /,

- ochrona przed utrat¹ ciep³a,

- opieka psychiczna /uspokojenie/,

- kontrola czynnoœci ¿yciowych /oddychania, têtna, 
ciœnienia têtniczego/,

- zapewnienie sta³ego dop³ywu œwie¿ego powietrza.

* resuscytacja [³ac. resuscitatio 'odnawianie',  
'przywracanie'], med. czasowe zast¹pienie, a nastêpnie 
przywrócenie funkcji uk³adu oddechowego i kr¹¿enia (r. 
kr¹¿eniowo-oddechowa), w praktyce r. jest synonimem Õ 
reanimacji;

•ród³o: Wielka Encyklopedia PWN, Tom 23, Wyd. 
Naukowe PWN SA, Warszawa 2004, str. 301.
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2. Oceñ oddech – w razie braku sprawdŸ czy 
poszkodowany nie ma cia³a obcego w drogach 
oddechowych i udro¿nij je.

3. Je¿eli brak oddechu rozpocznij sztuczny oddech i 
masa¿ serca.

4. Zbierz wywiad od œwiadków zdarzenia.

5. Je¿eli nieprzytomny oddycha, ma zachowane 
kr¹¿enie i nie stwierdzasz ¿adnych urazów u³ó¿ go w 
pozycji bocznej ustalonej.

6. Kontroluj podstawowe parametry ¿yciowe.

2. Drgawki
Drgawki toniczne – d³ugotrwa³e naprê¿enie miêœniowe.

Drgawki kloniczne – szybko wystêpuj¹ce jedno po drugim
skurcze miêœniowe.

Przyczyny:

- padaczka,

- urazy czaszkowo – mózgowe,

- zaburzenia przemiany materii,

- zatrucia,

- niedotlenienie,

- zespó³ abstynencji poalkoholowej i polekowej,

- zespó³ odstawienia narkotyków,

- wzrost temperatury cia³a.

Postêpowanie:

1. Zabezpieczyæ chorego przed upadkiem na ziemiê.

2. Usun¹æ wszelkie przedmioty z otoczenia 
poszkodowanego, które mog¹ prowadziæ do 
skaleczeñ i urazów.

3. Zabezpieczyæ g³owê poszkodowanego przed 
mo¿liwoœci¹ urazów.

4. Nie wk³adaæ do jamy ustnej ¿adnych przedmiotów, 
gdy¿ do przygryzienia jêzyka dochodzi w fazie 
pocz¹tkowych drgawek, a przy wykonywaniu tej 
czynnoœci mo¿e dojœæ do uszkodzenia zêbów i do 
aspiracji.

5. Czêœc i  c ia ³a  u lega j¹cych  skurczom nie  
przytrzymywaæ zbyt mocno, aby nie dosz³o do 
uszkodzeñ w obrêbie uk³adów miêœniowego i 
kostnego.

6. Po zakoñczeniu  drgawek nale¿y u³o¿yæ 
poszkodowanego w pozycji bocznej, aby 
zabezpieczyæ przed aspiracj¹ wydzieliny do dróg 
oddechowych.

7. Kontrolowaæ podstawowe parametry ¿yciowe.

Wezwij pomoc, gdy:

- drgawki trwaj¹ d³u¿ej ni¿ 5 min. Lub powracaj¹,

- poszkodowany ma problemy z oddychaniem,

- chory dozna³ urazu,

- gdy po ust¹pieniu urazu poszkodowany pozostaje 
nieprzytomny lub spl¹tany przez czas d³u¿szy ni¿ 5 
minut.

3. Udar mózgu
Jest to przerwanie dop³ywu krwi w naczyniu w pewnym 
rejonie mózgowia.

Udar mózgu niedokrwienny spowodowany jest 

zamkniêciem œwiat³a naczynia mózgowego zakrzepem lub 
zatorem.

Udar mózgu krwotoczny spowodowany jest uszkodzeniem 
têtnicy mózgowej, najczêœciej w wyniku nadciœnienia 
têtniczego lub têtniaka mózgu.

Objawy:

- czêsto pora¿enie miêœni twarzy /opadanie k¹cika ust/, 
trudnoœci w mówieniu,

- zmienny stan œwiadomoœci /dezorientacja, œpi¹czka/,

- nag³e os³abienie i utrata czucia jednej po³owy cia³a 
/pora¿enie, niedow³ad/,

- zawroty g³owy,

- zaburzenia równowagi, chwiejny chód, nag³y 
upadek,

- niewyraŸna chaotyczna mowa,

- zaburzenia widzenia.

Postêpowanie:

1. Wezwij pomoc.

2. Oceñ dro¿noœæ dróg oddechowych, w razie 
koniecznoœci rozpocznij resuscytacjê.

3. SprawdŸ, czy dosz³o do pora¿enia koñczyn – palec 
poruszyæ dan¹ koñczyn¹ /u nieprzytomnego 
porównaj napiêcie miêœniowe obu koñczyn/.

4. Jeœli jest nieprzytomny, u³ó¿ w pozycji bocznej 
ustalonej na pora¿onej stronie, aby zapewniæ 
swobodny wyp³yw œliny.

5. Okresowo kontroluj oddech i têtno.

6. Nie wolno podawaæ poszkodowanemu p³ynów i 
pokarmów!

4. Cukrzyca
Jest zaburzeniem metabolicznym glukozy spowodowanym 
ca³kowitym lub czêœciowym spadkiem produkcji insuliny 
/hormon produkowany w trzustce odpowiedzialny za 
transport glukozy do komórki, gdzie z glukozy produkowana 
jest energia/. Objawia siê wzrostem poziomu cukru we krwi.

Jednym z powik³añ cukrzycy jest:

Hipoglikemia 

niedocukrzenie - niski poziom cukru we krwi, a w efekcie 
zbyt ma³a dostawa glukozy do mózgu i niedostateczna 
produkcja energii w komórkach mózgowych.

Objawy:

- uczucie g³odu,

- mroczki przed oczami,

- dr¿enie miêœniowe,

- zimny pot,

- przyspieszone têtno,

- stan pobudzenia, niepokój,

- utrata przytomnoœci.

Postêpowanie:

1. Jeœli jest przytomny podaj cukier rozpuszczony w 
p³ynie.

2. Jeœli jest nieprzytomny

     - u³ó¿ w pozycji bocznej ustalonej,

     - zawiadom karetkê pogotowia,

     - prowadŸ sta³¹ kontrolê funkcji wa¿nych ¿yciowo,

     - dbaj o utrzymanie ciep³a chorego, np. okryj 
kocem.

5. Stany zagro¿enia ¿ycia zwi¹zane z uk³adem 
kr¹¿enia

Omdlenie
To krótkotrwa³a, przemijaj¹ca utrata przytomnoœci 
spowodowana nag³ym rozszerzeniem naczyñ. W wyniku 
tego zmniejsza siê nap³yw krwi do mózgu i dochodzi do jego 
niedotlenienia.

Przyczyny:

- silne negatywne bodŸce, np. widok krwi, 
niepomyœlna wiadomoœæ, silny lêk, nieprzyjemny 
zapach, ból.

Objawy:

- os³abienie,

- mroczki przed oczami,

- szumy w uszach,

- blada spocona skóra.

Postêpowanie:

1. U³ó¿ poszkodowanego na plecach.

2. Zastosuj pozycjê czterokoñczynow¹ - tzn. unieœæ 
jednoczeœnie koñczyny dolne i górne, co poprawia 
perfuzjê mózgow¹ poprzez zwiêkszenie powrotu 
krwi ¿ylnej do serca. W przypadku kobiety w ci¹¿y 
u³ó¿ j¹ na lewym boku, b¹dŸ pod³u¿ poduszkê pod 
prawy bok.

3. Zapewnij dostêp œwie¿ego powietrza.

4. PoluŸnij krawat, rozepnij ko³nierzyk.

5. Do momentu powrotu przytomnoœci kontroluj 
podstawowe parametry ¿yciowe.

6. Jeœli poszkodowany po kilku minutach nie odzyska 
œwiadomoœci  –  wezwij pogotowie.

Metody zabronione:

- stosowanie uderzenia w twarz,

- wlewanie do ust zimnej wody osobie nieprzytomnej 
/ryzyko zakrztuszenia/.

Zawa³ serca
To ostre niedokrwienie œciany miêœnia sercowego, które 
spowodowane jest najczêœciej zamkniêciem naczynia 
wieñcowego, a w konsekwencji przerwaniem dostarczania 
tlenu. Upoœledzenie ukrwienia danego odcinka œciany 
miêœnia sercowego prowadzi do jego martwicy.

Objawy:

- ostry ból wieñcowy, ból okreœlany przez 
poszkodowanego jako trudny do zniesienia, o 
charakterze ucisku, umiejscowiony za mostkiem, 
mo¿e promieniowaæ do ¿uchwy, lewej koñczyny 
górnej, okolicy miêdzy³opatkowej, do nadbrzusza,

- nudnoœci, wymioty,

- niepokój, lêk,

- znaczne os³abienie,

- przyspieszenie i sp³ycenie oddechu, dusznoœæ,

- zimne poty,

- zaburzenia rytmu serca,

- nag³e zatrzymanie kr¹¿enia.

Postêpowanie:

1. Poszkodowanego u³o¿yæ w pozycji siedz¹cej lub 
pó³siedz¹cej.

2. Choremu nie wolno wykonywaæ ¿adnych zbêdnych 
ruchów, poniewa¿ ka¿dy wysi³ek zwiêksza 
zapotrzebowanie miêœnia sercowego na tlen.

3. Poszkodowanemu nale¿y zapewniæ komfort 
psychiczny, stres zwiêksza zapotrzebowanie miêœnia 
sercowego na tlen.

4. Nale¿y rozluŸniæ krawat, rozpi¹æ ko³nierzyk.

5. Umo¿liwiæ dostêp œwie¿ego powietrza.

6. Je¿eli chory leczy³ siê na chorobê niedokrwienn¹ 
serca i ma przy sobie nitroglicerynê nale¿y j¹ podaæ 
podjêzykowo. Mo¿na powtórzyæ dawkê po 5 min.

7. Wezwij pomoc.

8. Kontroluj podstawowe parametry ¿yciowe: 
œwiadomoœæ, oddech, têtno.

6. Wstrz¹s
Wstrz¹s to gwa³towana reakcja sercowo-naczyniowa 
prowadz¹ca do g³êbokiego niedotlenienia ¿yciowo wa¿nych 
narz¹dów. Jest stanem bezpoœredniego zagro¿enia ¿ycia.

Przyczyny:

- silne krwawienie,

- zawa³ miêœnia sercowego,

- ostra reakcja uczuleniowa,

- rozleg³y uraz,

- oparzenie,

- zatrucie.

Objawy /obserwowane w miarê narastania ciê¿koœci 
wstrz¹su/:

- twarz ¿ó³toszara,

- skóra blada, pokryta lepkim zimnym potem,

- pobudzenie, a nastêpnie zobojêtnienie,

- wzrost czêstoœci têtna,

- zanik têtna na têtnicy promieniowej,

- spadek ciœnienia têtniczego.

Pierwsza pomoc:

- tamowanie krwawienia,

- u³o¿enie przeciwwstrz¹sowe /pozycja p³aska, g³owa 
odchylona ku ty³owi, koñczyny dolne u³o¿one wy¿ej 

Ow stosunku do tu³owia pod k¹tem 45 /,

- ochrona przed utrat¹ ciep³a,

- opieka psychiczna /uspokojenie/,

- kontrola czynnoœci ¿yciowych /oddychania, têtna, 
ciœnienia têtniczego/,

- zapewnienie sta³ego dop³ywu œwie¿ego powietrza.

* resuscytacja [³ac. resuscitatio 'odnawianie',  
'przywracanie'], med. czasowe zast¹pienie, a nastêpnie 
przywrócenie funkcji uk³adu oddechowego i kr¹¿enia (r. 
kr¹¿eniowo-oddechowa), w praktyce r. jest synonimem Õ 
reanimacji;

•ród³o: Wielka Encyklopedia PWN, Tom 23, Wyd. 
Naukowe PWN SA, Warszawa 2004, str. 301.
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ROZWA¯ANIA O STARZENIU SIÊ I STAROŒCI
 naszym spo³eczeñstwie funkcjonuje wiele 
stereotypów starzenia siê i staroœci, które Wutrwalaj¹ negatywny wizerunek cz³owieka 

starego. O staroœci chêtnie mówimy, ¿e „nie uda³a siê Panu 
Bogu”. Obawa i niechêæ wobec staroœci czêsto przenoszona 
jest na ludzi starych, w wyniku czego starzy ludzie izoluj¹ 
siê, co z kolei sprzyja powstawaniu ró¿nego rodzaju 
patologii psychosomatycznych u osób starszych.

Zastanówmy siê: czy mo¿na zmieniæ ten stereotyp? 
Czy staroœæ musi byæ ciê¿kim brzemieniem dla cz³owieka 
starego i jego otoczenia? Czy staroœæ mo¿e byæ 
szczêœliwym okresem ¿ycia? 

Zdrowa, sprawna, aktywna, twórcza, szczêœliwa i w 
pe³ni godna prze¿ycia staroœæ jest celem profilaktyki 
geriatrycznej, która stanowi wa¿ny dzia³ wspó³czesnej 
medycyny staroœci (geriatrii). W planowaniu dzia³añ 
zmierzaj¹cych do zrealizowania tego celu trzeba pamiêtaæ, 
¿e starzenie siê jest procesem biologicznym, 
rozpoczynaj¹cym siê z momentem powstania ¿ycia i 
trwaj¹cym przez ca³e ¿ycie (def. wg A. Dawidowicza). 
Starzeniu biologicznemu, czyli pogarszaniu sprawnoœci 
narz¹dów i ca³ego ustroju czêsto towarzyszy starzenie siê 
psychiczne – wycofywanie siê z kontaktów spo³ecznych, 
osamotnienie oraz starzenie siê ekonomiczne – 
pogorszenie sytuacji materialnej po przejœciu na emeryturê. 

Decyduj¹cym czynnikiem, od którego zale¿y 
szybkoœæ i jakoœæ starzenia siê jest stan zdrowia fizycznego, 
a tak¿e psychicznego, dlatego profilaktyka staroœci 
powinna obejmowaæ: 

1. zapewnienie korzystnych warunków œrodowiskowych, 
k s z t a ³ t o w a n i e  z a c h o w a ñ  p r o z d r o w o t n y c h  
(rozpowszechnianie w³aœciwego modelu od¿ywiania, 
umo¿liwienie i popularyzacjê rekreacji ruchowej, 
dba³oœæ o higienê psychiczn¹) oraz promocjê staroœci 
ju¿ od wczesnego dzieciñstwa,

2. w okresie dojrza³oœci szczególnie wa¿ne jest wczesne 
rozpoznawanie chorób, zapobieganie powik³aniom 
oraz psychologiczne przygotowanie do staroœci –  
„PREVLAB” prevention of loneliness, anxiety and 
boredom, co oznacza zapobieganie osamotnieniu, 
poczuciu zagro¿enia oraz monotonii (nudzie),

3. w okresie póŸnej staroœci dzia³ania powinny byæ 
ukierunkowane na usprawnianie oraz poprawê jakoœci 
¿ycia, a tak¿e warunków umierania.

Staroœæ obezw³adniona przez choroby i skrócona 
przez przedwczesn¹ œmieræ oznacza stratê moraln¹ dla 
spo³eczeñstwa, które potrzebuje tego, co w³aœnie starsi 
ludzie mog¹ i powinni mu dawaæ. Z racji swego 
doœwiadczenia i m¹droœci ¿yciowej s¹ oni powo³ani do roli 
opiekunów i doradców. Walory m³odoœci i staroœci 
uzupe³niaj¹ siê nawzajem, dlatego powinna istnieæ 
równowaga miêdzy wk³adem m³odego i starszego 
pokolenia we wspólne dobro spo³eczne. Staroœæ ma przed 
sob¹ wa¿ne zadania, które musz¹ byæ podejmowane dla 
dobra ludzi m³odych pokoleñ i ca³ego narodu. 

Staroœæ rozumiana tak jak w etykiecie – bezradna, 
niedo³ê¿na jest bardziej kategori¹ psychologiczn¹ ni¿ 
fizjologiczn¹. Proces, umownie mówi¹c „z³ego starzenia 
siê” mo¿na przerwaæ zarówno na poziomie samookreœlenia 
jak i podatnoœci na etykietowanie. Problem dotyczy nie 
tylko tego jak pomóc ludziom, którzy ju¿ psychologicznie 
zestarzeli siê (bior¹c etykietê), ale równie¿, a mo¿e przede 
wszystkim okreœlenia czynników, od których zale¿y to, w 
jaki sposób psychologicznie starzejemy siê. Oparcie dla 
sposobu myœlenia o staroœci jako „okresie wszelkich 
mo¿liwoœci”, w tym równie¿ rozwojowych mo¿na znaleŸæ 
w koncepcji „life-span”, gdzie rozwój nie równa siê 
wy³¹cznie wzrostowi i w której jako pierwszej z koncepcji 
rozwoju istnieje mo¿liwoœæ optymistycznego spojrzenia na 
interindywidualne zmiany zachodz¹ce w przebiegu ca³ego 
¿ycia. W koncepcji tej ¿adna czêœæ ¿ycia nie jest traktowana 
jako zamkniêta, oddzielna od pozosta³ych, a ci¹g³oœæ 
rozwoju jest tu pojêciem najwa¿niejszym. Opieraj¹c siê na 
koncepcji „life-span” mo¿na stwierdziæ, ¿e w ci¹gu ca³ego 
¿ycia tworzymy coœ na kszta³t filozofii staroœci, obrazu 
starzenia siê i siebie w staroœci. Nie jest nawet istotne, co 
wp³ywa na kszta³towanie siê takiej, a nie innej filozofii, 
takiego, a nie innego obrazu staroœci.

Prawdopodobnie  bêd¹ to  indywidualne  
doœwiadczenia z ludŸmi starymi, literatura, zdarzenia 
¿yciowe w jakich uczestniczymy, obserwowane u siebie 
zmiany zachodz¹ce z wiekiem itp. Wa¿ny jest globalny, 
indywidualny obraz, z jakim dany cz³owiek wchodzi w 
okres emerytalny, umowny próg staroœci. Obraz staroœci 
by³by wiêc globaln¹ ocen¹ siebie w ¿yciu, w zdarzeniach 
¿yciowych, ocen¹ subiektywn¹, emocjonaln¹ i dotycz¹c¹ 

zarówno tego, co by³o, tego, co jest, jak i tego, co bêdzie w 
nas, z nami oraz w naszym otoczeniu. Jest to wbrew 
pozorom ujêcie odleg³e od pojêcia u¿ywanego przez 
tradycjonalistów – bilans ¿yciowy. Na bilans ¿yciowy 
sk³ada siê suma cz¹stkowych ocen siebie i swego otoczenia 
w toku ¿ycia. Dokonywany u schy³ku ¿ycia jest ocenianiem 
post factum naszych dokonañ i niepowodzeñ.

Z filozofi¹ staroœci wchodzimy w ostatni okres 
¿ycia jako z czymœ ukszta³towanym, ale jednoczeœnie 
kszta³tuj¹cym siê. Z jednej strony filozofia ta jako globalna 
wyznacza wtórnie oceny cz¹stkowe, z drugiej strony, 
dziêki ci¹g³oœci w tworzeniu daje mo¿liwoœæ modyfikacji 
w jej obrêbie. Inaczej mówi¹c, bilansu ¿yciowego zmieniæ 
nie mo¿na, zamyka siê saldem dodatnim lub ujemnym. 
Natomiast z filozofi¹ staroœci mo¿na zrobiæ wiele, 
poniewa¿ nie musi byæ wprost zwi¹zana z wydarzeniami 
naszego ¿ycia. Jest to subiektywna i emocjonalna ocena i 
jako taka podatna na zmiany.
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Bogactwem, odpoczynkiem i zdrowiem cieszymy siê w pe³ni jedynie wtedy, 
gdy je tracimy lub odzyskujemy

Jean Paul w³aœciwie J. P. Friedrich Richter (1763-1825), niemiecki pisarz z okresu klasyki i romantyzmu
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ROZWA¯ANIA O STARZENIU SIÊ I STAROŒCI
 naszym spo³eczeñstwie funkcjonuje wiele 
stereotypów starzenia siê i staroœci, które Wutrwalaj¹ negatywny wizerunek cz³owieka 

starego. O staroœci chêtnie mówimy, ¿e „nie uda³a siê Panu 
Bogu”. Obawa i niechêæ wobec staroœci czêsto przenoszona 
jest na ludzi starych, w wyniku czego starzy ludzie izoluj¹ 
siê, co z kolei sprzyja powstawaniu ró¿nego rodzaju 
patologii psychosomatycznych u osób starszych.

Zastanówmy siê: czy mo¿na zmieniæ ten stereotyp? 
Czy staroœæ musi byæ ciê¿kim brzemieniem dla cz³owieka 
starego i jego otoczenia? Czy staroœæ mo¿e byæ 
szczêœliwym okresem ¿ycia? 

Zdrowa, sprawna, aktywna, twórcza, szczêœliwa i w 
pe³ni godna prze¿ycia staroœæ jest celem profilaktyki 
geriatrycznej, która stanowi wa¿ny dzia³ wspó³czesnej 
medycyny staroœci (geriatrii). W planowaniu dzia³añ 
zmierzaj¹cych do zrealizowania tego celu trzeba pamiêtaæ, 
¿e starzenie siê jest procesem biologicznym, 
rozpoczynaj¹cym siê z momentem powstania ¿ycia i 
trwaj¹cym przez ca³e ¿ycie (def. wg A. Dawidowicza). 
Starzeniu biologicznemu, czyli pogarszaniu sprawnoœci 
narz¹dów i ca³ego ustroju czêsto towarzyszy starzenie siê 
psychiczne – wycofywanie siê z kontaktów spo³ecznych, 
osamotnienie oraz starzenie siê ekonomiczne – 
pogorszenie sytuacji materialnej po przejœciu na emeryturê. 

Decyduj¹cym czynnikiem, od którego zale¿y 
szybkoœæ i jakoœæ starzenia siê jest stan zdrowia fizycznego, 
a tak¿e psychicznego, dlatego profilaktyka staroœci 
powinna obejmowaæ: 

1. zapewnienie korzystnych warunków œrodowiskowych, 
k s z t a ³ t o w a n i e  z a c h o w a ñ  p r o z d r o w o t n y c h  
(rozpowszechnianie w³aœciwego modelu od¿ywiania, 
umo¿liwienie i popularyzacjê rekreacji ruchowej, 
dba³oœæ o higienê psychiczn¹) oraz promocjê staroœci 
ju¿ od wczesnego dzieciñstwa,

2. w okresie dojrza³oœci szczególnie wa¿ne jest wczesne 
rozpoznawanie chorób, zapobieganie powik³aniom 
oraz psychologiczne przygotowanie do staroœci –  
„PREVLAB” prevention of loneliness, anxiety and 
boredom, co oznacza zapobieganie osamotnieniu, 
poczuciu zagro¿enia oraz monotonii (nudzie),

3. w okresie póŸnej staroœci dzia³ania powinny byæ 
ukierunkowane na usprawnianie oraz poprawê jakoœci 
¿ycia, a tak¿e warunków umierania.

Staroœæ obezw³adniona przez choroby i skrócona 
przez przedwczesn¹ œmieræ oznacza stratê moraln¹ dla 
spo³eczeñstwa, które potrzebuje tego, co w³aœnie starsi 
ludzie mog¹ i powinni mu dawaæ. Z racji swego 
doœwiadczenia i m¹droœci ¿yciowej s¹ oni powo³ani do roli 
opiekunów i doradców. Walory m³odoœci i staroœci 
uzupe³niaj¹ siê nawzajem, dlatego powinna istnieæ 
równowaga miêdzy wk³adem m³odego i starszego 
pokolenia we wspólne dobro spo³eczne. Staroœæ ma przed 
sob¹ wa¿ne zadania, które musz¹ byæ podejmowane dla 
dobra ludzi m³odych pokoleñ i ca³ego narodu. 

Staroœæ rozumiana tak jak w etykiecie – bezradna, 
niedo³ê¿na jest bardziej kategori¹ psychologiczn¹ ni¿ 
fizjologiczn¹. Proces, umownie mówi¹c „z³ego starzenia 
siê” mo¿na przerwaæ zarówno na poziomie samookreœlenia 
jak i podatnoœci na etykietowanie. Problem dotyczy nie 
tylko tego jak pomóc ludziom, którzy ju¿ psychologicznie 
zestarzeli siê (bior¹c etykietê), ale równie¿, a mo¿e przede 
wszystkim okreœlenia czynników, od których zale¿y to, w 
jaki sposób psychologicznie starzejemy siê. Oparcie dla 
sposobu myœlenia o staroœci jako „okresie wszelkich 
mo¿liwoœci”, w tym równie¿ rozwojowych mo¿na znaleŸæ 
w koncepcji „life-span”, gdzie rozwój nie równa siê 
wy³¹cznie wzrostowi i w której jako pierwszej z koncepcji 
rozwoju istnieje mo¿liwoœæ optymistycznego spojrzenia na 
interindywidualne zmiany zachodz¹ce w przebiegu ca³ego 
¿ycia. W koncepcji tej ¿adna czêœæ ¿ycia nie jest traktowana 
jako zamkniêta, oddzielna od pozosta³ych, a ci¹g³oœæ 
rozwoju jest tu pojêciem najwa¿niejszym. Opieraj¹c siê na 
koncepcji „life-span” mo¿na stwierdziæ, ¿e w ci¹gu ca³ego 
¿ycia tworzymy coœ na kszta³t filozofii staroœci, obrazu 
starzenia siê i siebie w staroœci. Nie jest nawet istotne, co 
wp³ywa na kszta³towanie siê takiej, a nie innej filozofii, 
takiego, a nie innego obrazu staroœci.

Prawdopodobnie  bêd¹ to  indywidualne  
doœwiadczenia z ludŸmi starymi, literatura, zdarzenia 
¿yciowe w jakich uczestniczymy, obserwowane u siebie 
zmiany zachodz¹ce z wiekiem itp. Wa¿ny jest globalny, 
indywidualny obraz, z jakim dany cz³owiek wchodzi w 
okres emerytalny, umowny próg staroœci. Obraz staroœci 
by³by wiêc globaln¹ ocen¹ siebie w ¿yciu, w zdarzeniach 
¿yciowych, ocen¹ subiektywn¹, emocjonaln¹ i dotycz¹c¹ 

zarówno tego, co by³o, tego, co jest, jak i tego, co bêdzie w 
nas, z nami oraz w naszym otoczeniu. Jest to wbrew 
pozorom ujêcie odleg³e od pojêcia u¿ywanego przez 
tradycjonalistów – bilans ¿yciowy. Na bilans ¿yciowy 
sk³ada siê suma cz¹stkowych ocen siebie i swego otoczenia 
w toku ¿ycia. Dokonywany u schy³ku ¿ycia jest ocenianiem 
post factum naszych dokonañ i niepowodzeñ.

Z filozofi¹ staroœci wchodzimy w ostatni okres 
¿ycia jako z czymœ ukszta³towanym, ale jednoczeœnie 
kszta³tuj¹cym siê. Z jednej strony filozofia ta jako globalna 
wyznacza wtórnie oceny cz¹stkowe, z drugiej strony, 
dziêki ci¹g³oœci w tworzeniu daje mo¿liwoœæ modyfikacji 
w jej obrêbie. Inaczej mówi¹c, bilansu ¿yciowego zmieniæ 
nie mo¿na, zamyka siê saldem dodatnim lub ujemnym. 
Natomiast z filozofi¹ staroœci mo¿na zrobiæ wiele, 
poniewa¿ nie musi byæ wprost zwi¹zana z wydarzeniami 
naszego ¿ycia. Jest to subiektywna i emocjonalna ocena i 
jako taka podatna na zmiany.

Literatura:

1. Jab³oñski L. (red.), Podstawy gerontologii i wybrane 
zagadnienia z geriatrii. Wyd. CZELEJ, Lublin 2000.

2. Szwarc M., Medyczne aspekty profilaktyki 
gerontologicznej. CMKP, Warszawa 1992.

3. Wiœniewska–Roszkowska, Staroœæ jako zadanie. Wyd. 
Pax, Warszawa 1989.

Opracowanie mgr piel. Anny Ciurka - pracownika 
dydaktycznego Instytutu Zdrowia Pañstwowej Wy¿szej 
Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu.

TEMATYKA WYK£ADÓW AUDYTORYJNYCH I SPECJALISTYCZNYCH 
W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005

NAUKI MEDYCZNE I PROFILAKTYKA ZDROWIA

Wyk³ady audytoryjne

TERMIN TEMAT WYK£ADOWCA

paŸdziernik 2004 r.

styczeñ 2005 r.

kwiecieñ 2005 r.

Wielkie problemy geriatryczne - jak d³u¿ej 
zachowaæ m³odoœæ  - czy mo¿liwa jest prewencja 
starzenia.

dr med. Barbara Gryglewska
Wojewódzki Specjalista ds. Geriatrii; 
Collegium Medicum UJ

Apiterapia - jej stan obecny i nadzieje na przysz³oœæ.

prof. dr hab. n. farm. Artur Stojko
Kierownik Katedry i Zak³adu Higieny, Bioanalizy 
i Badania Œrodowiska Œl¹skiej Akademii 
Medycznej w Katowicach

Jak radziæ sobie z bólem.

Choroby nowotworowe.

doc. dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz
Dyrektor Instytutu Zdrowia Pañstwowej Wy¿szej 
Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu; 

Ospecjalista II  z anestezjologii i intensywnej 
terapii; Collegium Medicum UJ

prof. dr hab. Antoni Basta
Collegium Medicum UJ, Kierownik Kliniki 
Ginekologii, Po³o¿nictwa i Onkologii Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie

dr med. Wojciech Kolawa - asystent prof. A. Basty 
w Klinice Ginekologii, Po³o¿nictwa i Onkologii 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
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Bogactwem, odpoczynkiem i zdrowiem cieszymy siê w pe³ni jedynie wtedy, 
gdy je tracimy lub odzyskujemy

Jean Paul w³aœciwie J. P. Friedrich Richter (1763-1825), niemiecki pisarz z okresu klasyki i romantyzmu
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w Nowym S¹czu; specjalista chorób 

Owewnêtrznych II ; Poradnia Diabetologiczna

TERMIN TEMAT WYK£ADOWCA

Wyk³ady specjalistyczne

marzec 2005 r.

kwiecieñ 2005 r.

maj 2005 r. Profilaktyka chorób  trzeciego wieku.

Osteoporoza - choroba cywilizacyjna.

Ratownictwo medyczne - pierwsza pomoc 
przedmedyczna.

lek. med. Irena Wieczorek
Specjalista w Poradni Osteoporozy i Chorób 
Kostno-Stawowych NZOZ w Nowym S¹czu

lek. med. Ryszard Dominik
Ordynator Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego 
Szpitala Specjalistycznego im. J. Œniadeckiego 
w Nowym S¹czu

dr n. med. Stanis³aw Malinowski
Ordynator Oddzia³u Internist.-Kardiologicznego 
Szpitala Specjalistycznego im. J. Œniadeckiego 
w Nowym S¹czu; specjalista w zakresie chorób 
wewnêtrznych; wyk³adowca w Instytucie Zdrowia 
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej 
w Nowym S¹czu

czerwiec 2005 r. Cukrzyca i choroby nadciœnieniowe.

ZAJÊCIA SEMINARYJNE W ROKU AKADEMICKIM 
2004/2005

ajêcia seminaryjne dla s³uchaczy Sekcji Medycznej i 
Profilaktyki Zdrowia SUTW w roku akademickim Z2004/2005 realizowane by³y w dniach: 16 kwietnia 

2005 r. oraz 14 maja 2005 r. Czas trwania zajêæ wynosi³ 4 
godziny dla uczestnika. Miejscem realizacji zajêæ by³a 
pracownia ratownictwa w Instytucie Zdrowia Pañstwowej 
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu, przy ul. 
Jagielloñskiej 61.

Celem zajêæ by³o wyposa¿enie uczestnika w wiedzê i 
umiejêtnoœci praktyczne, niezbêdne w podejmowaniu 
podstawowych czynnoœci ratowniczych w stanach 
zagro¿enia ¿ycia, obra¿eniach i uszkodzeniach cia³a.

Uczestnicy zajêæ nabywali i doskonalili umiejêtnoœci 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy poprzez:

• æwiczenia na symulatorach /podstawowe zabiegi 
resuscytacyjne, dotycz¹ce osoby doros³ej i dziecka/,

• rozpoznawanie zagro¿eñ ¿ycia i wdra¿anie 
podstawowych procedur ratowniczych w ró¿nych 
zagro¿eniach, w oparciu o sytuacje symulowane i 
opis przypadku. 

Tematyka zajêæ przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

1. ABC ratownictwa.

2. Pozycja boczna ustalona.

3. Zasady postêpowania w najczêœciej spotykanych 
stanach zagro¿enia ¿ycia: 

- s tany zagro¿enia  zwi¹zane z  uk³adem 
oddechowym,

- stany zagro¿enia zwi¹zane z uk³adem kr¹¿enia,

- stany zagro¿enia zwi¹zane z uk³adem nerwowym.

4. Ratowanie w szczególnych okolicznoœciach 
zagro¿enia:
- uszkodzenia spowodowane ciep³em i zimnem,

- pora¿enie pr¹dem elektrycznym,
- zatrucia.

5. Specyfika urazów u osób w wieku podesz³ym i u 
dzieci.

Zajêcia dla s³uchaczy SUTW prowadzili:

1. dr n. med. Andrzej Kohmann – wyk³adowca w 
Instytucie Zdrowia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y 
Zawodowej w Nowym S¹czu, Ordynator Oddzia³u 
Chirurgii Dzieciêcej Szpitala Specjalistycznego im. 

 J. Œniadeckiego w Nowym S¹czu, specjalista II° z 
zakresu chirurgii dzieciêcej,

2. lek. med. Ryszard Dominik – Ordynator Szpitalnego 
Oddzia³u Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego  
im. J. Œniadeckiego w Nowym S¹czu,

3. mgr piel. Halina Potok – pracownik dydaktyczny 
Instytutu Zdrowia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y 
Zawodowej w Nowym S¹czu.

Opiekunem s³uchaczy by³a mgr piel. Dorota 
Ogonowska - pracownik dydaktyczny Instytutu Zdrowia 
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu, 
W-ce dyrektor Instytutu Zdrowia.

Konsultacje indywidualne lub grupowe odbywa³y 
siê w ka¿dy poniedzia³ek, w dniach od 14 kwietnia 2005 r. do 
20 czerwca 2005 r., w godz. od 15.30 do 17.00, w pracowni 
ratownictwa Instytutu Zdrowia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y 
Zawodowej w Nowym S¹czu.

W ramach konsultacji s³uchacze SUTW mogli 
indywidualnie lub zespo³owo doskonaliæ umiejêtnoœci w 
zakresie ratowania ¿ycia ludzkiego, omówiæ z konsultantem 
sprawy budz¹ce w¹tpliwoœci i znaleŸæ odpowiedŸ na wiele 
nurtuj¹cych problemów.

 dniu 25 czerwca 2005 r. w Instytucie Zdrowia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu odby³a 
siê Spartakiada Ratownictwa Przedmedycznego.W

Spartakiada sk³ada³a siê z dwóch czêœci:
• czêœci teoretycznej /test/,
• czêœci praktycznej /ka¿dy zespó³ mia³ do wykonania zabiegi o¿ywiaj¹ce na fantomie zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ 

procedur¹ oraz na podstawie opisu zdarzenia i sytuacji symulowanej rozpoznaæ zagro¿enie, zaplanowaæ dzia³ania 
ratownicze i je wykonaæ/.
W Spartakiadzie wziê³y udzia³ trzy dwuosobowe zespo³y s³uchaczy S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z testem jednokrotnego wyboru obejmuj¹cym 37 pytañ, jak równie¿ szybko i 
sprawnie udzielali pierwszej pomocy ofiarom ró¿nych zdarzeñ. 

Komisja w sk³adzie: 
Przewodnicz¹cy - Dorota Ogonowska
Sekretarz - Danuta Piotrowska
Cz³onkowie - Halina Potok
podjê³a nastêpuj¹c¹ decyzjê:

I miejsce zdoby³ zespó³ w sk³adzie: Lucyna Bieniek, Teresa Laskoœ
II miejsce zdoby³ zespó³ w sk³adzie: Krystyna Szab³owska, Ma³gorzata Œwierad
III miejsce zdoby³ zespó³ w sk³adzie: Ewa Adamowicz, Janina Matusik

Nagrody dla zwyciêskich zespo³ów zostan¹ wrêczone na wyk³adach w dniu 27 paŸdziernika 2005 r.
W trakcie trwania Spartakiady zosta³ uruchomiony punkt bezp³atnego pomiaru ciœnienia têtniczego krwi i pomiaru 

poziomu cukru we krwi, który obs³ugiwali studenci Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym S¹czu.
Spartakiada przebiega³a w bardzo mi³ej atmosferze, dostarczaj¹c jednoczeœnie wiele radoœci i wprawiaj¹c 

wszystkich uczestników w doskona³y nastrój.
W realizacji zadania SUTW by³ ca³y czas wpierany przez pracowników i studentów Instytutu Zdrowia Pañstwowej 

Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu - Kierunek Pielêgniarstwo.

SPARTAKIADA RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO
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(.....) Edukacja jako element ¿ycia wymaga wysi³ku i 
œwiadomoœci. Konieczna jest w sytuacji tzw. kryzysu 
nowoczesnoœci, gdy œwiat dziœ - tu i teraz tak znacznie odbiega od 
œwiata wczoraj i zd¹¿a do nieprzewidywalnego jutra. 
Amerykañski gerontolog H. R. Moody stwierdza, ¿e szczególnie 
cz³owiek starszy ma obowi¹zek uczyæ siê, aby lepiej zrozumieæ 
siebie i otaczaj¹cy œwiat, aby lepiej zrozumieæ innych i nie jest to 
wyraz jego egoizmu. Przeciwnie - uczy siê dla innych, dla 
przysz³ych generacji, przez tworzenie wzorów ¿ycia w 
podesz³ym wieku, przez rozumienie wspó³czesnoœci, przez 
kontakty, staje siê obowi¹zkiem. Inny amerykañski badacz J. 
Mezirov stwierdza, ¿e uczenie siê dziœ to przede wszystkim 
uczenie siê wyboru. Dokonywanie wyboru dotyczy trzech sfer 
¿ycia: przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przysz³oœci. Mo¿na ¿yæ tylko 
przesz³oœci¹ i w niej pozostawaæ. Jak pisze H. Reboul - francuski 
gerontolog - „pamiêæ serca jednostki pobudza pamiêæ zbiorow¹ o 
przesz³oœci. O¿ywia œwiat, który odszed³ i zachowa³ siê we 
wspomnieniach. Miasteczka z ich mieszkañcami, uliczkami, 
ogródkami, sklepikami, dom rodzinny z po¿ó³k³ej fotografii i jego 
mieszkañcy. Tkliwie i cierpliwie odtwarzana przesz³oœæ w³asna, 
rodziny, pokolenia, œrodowiska ¿ycia sta³a siê motorem ruchu 
f r a n c u s k i e g o  s t o w a r z y s z e n i a  „ A s s o c i a t i o n  P o u r  
l'Autobiographie”, którego korzenie prowadz¹ do badañ 
biograficznych, równoczeœnie zainteresowañ histori¹ swojej 
rodziny, szukaniem korzeni i przejawiaj¹ce siê w badaniach 
genealogicznych”. Ich przyk³ady odnaleŸæ mo¿na i w Polsce, w 
ukazuj¹cych siê wspomnieniach z dzieciñstwa spêdzonego 
najczêœciej na kresach wschodnich. To bowiem pokolenie 

UCZENIE SIÊ JAKO STYL ¯YCIA
Wybrane fragmenty artyku³u opublikowanego w „Edukacja Doros³ych”, nr 2,1997 r.
W/w publikacja dostêpna jest w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym S¹czu, ul. Narutowicza 2.

Wilnian, Grodnian i Lwowiaków odczuwa obowi¹zek 
zachowania od zapomnienia utraconych ma³ych ojczyzn, 
wype³nia treœci¹ bia³ych plam historii Polski. Ale tak¿e mamy 
przyk³ady odtwarzania historii Warmii i Mazur przez ich by³ych 
mieszkañców.

Aktywnoœæ edukacyjna przejawia siê zatem w pisaniu, 
szukaniu œladów, dokumentów, odtwarzania doœwiadczeñ. Jednak 
analizie w³asnej przesz³oœci winna towarzyszyæ interpretacja, 
nowa ocena doœwiadczeñ historycznych i osobistych. Owa 
reinterpretacja stanowi j¹dro uczenia siê przesz³oœci, prowadzi do 
zmiany perspektyw, jak to okreœla cytowany ju¿ J. Mezirov. 
Zmiana perspektyw wynika z potrzeby jednostki postrzegania 
siebie i œwiata. Nowa perspektywa nie jest tylko nowym 
sposobem postrzegania, lecz równie¿ doœwiadczeniem ¿ycia, tak 
¿e jednostka decyduje siê podj¹æ w³aœciwe dzia³ania. Nowa 
perspektywa jest zawsze syntez¹ przesz³oœci i teraŸniejszoœci. 
Czy ludzie starsi nie ucz¹ siê w³aœnie przede wszystkim dla 
teraŸniejszoœci, dla tu i teraz? Czy¿ uczenie siê jako styl ¿ycia nie 
dotyczy dnia dzisiejszego? Czy¿ nie ucz¹ siê siebie w okresie 
prze¿ywanych zmian transformacji ustroju, ale i w³asnej osoby? 
Czy¿ nie ucz¹ siê ¿ycia na emeryturze? Jak wskazuj¹ 
doœwiadczenia francuskie, gdzie sta¿e przygotowania do 
emerytury s¹ spopularyzowane, widaæ obecnie efekty tych sta¿y. 
Mniej osób starszych zg³asza siê do telefonu SOS prosz¹c o radê, 
co robiæ na emeryturze. Myœlê, ¿e w Polsce popularnoœæ 
uniwersytetów trzeciego wieku jest znacz¹ca i choæ liczba 
s³uchaczy stale jest ograniczona to jednak wzór osoby ucz¹cej siê 
w starszym wieku nie szokuje, raczej imponuje i zachêca do 

Olga Czerniawska
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czerwiec 2005 r. Cukrzyca i choroby nadciœnieniowe.

ZAJÊCIA SEMINARYJNE W ROKU AKADEMICKIM 
2004/2005

ajêcia seminaryjne dla s³uchaczy Sekcji Medycznej i 
Profilaktyki Zdrowia SUTW w roku akademickim Z2004/2005 realizowane by³y w dniach: 16 kwietnia 

2005 r. oraz 14 maja 2005 r. Czas trwania zajêæ wynosi³ 4 
godziny dla uczestnika. Miejscem realizacji zajêæ by³a 
pracownia ratownictwa w Instytucie Zdrowia Pañstwowej 
Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu, przy ul. 
Jagielloñskiej 61.

Celem zajêæ by³o wyposa¿enie uczestnika w wiedzê i 
umiejêtnoœci praktyczne, niezbêdne w podejmowaniu 
podstawowych czynnoœci ratowniczych w stanach 
zagro¿enia ¿ycia, obra¿eniach i uszkodzeniach cia³a.

Uczestnicy zajêæ nabywali i doskonalili umiejêtnoœci 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy poprzez:

• æwiczenia na symulatorach /podstawowe zabiegi 
resuscytacyjne, dotycz¹ce osoby doros³ej i dziecka/,

• rozpoznawanie zagro¿eñ ¿ycia i wdra¿anie 
podstawowych procedur ratowniczych w ró¿nych 
zagro¿eniach, w oparciu o sytuacje symulowane i 
opis przypadku. 

Tematyka zajêæ przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

1. ABC ratownictwa.

2. Pozycja boczna ustalona.

3. Zasady postêpowania w najczêœciej spotykanych 
stanach zagro¿enia ¿ycia: 

- s tany zagro¿enia  zwi¹zane z  uk³adem 
oddechowym,

- stany zagro¿enia zwi¹zane z uk³adem kr¹¿enia,

- stany zagro¿enia zwi¹zane z uk³adem nerwowym.

4. Ratowanie w szczególnych okolicznoœciach 
zagro¿enia:
- uszkodzenia spowodowane ciep³em i zimnem,

- pora¿enie pr¹dem elektrycznym,
- zatrucia.

5. Specyfika urazów u osób w wieku podesz³ym i u 
dzieci.

Zajêcia dla s³uchaczy SUTW prowadzili:

1. dr n. med. Andrzej Kohmann – wyk³adowca w 
Instytucie Zdrowia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y 
Zawodowej w Nowym S¹czu, Ordynator Oddzia³u 
Chirurgii Dzieciêcej Szpitala Specjalistycznego im. 

 J. Œniadeckiego w Nowym S¹czu, specjalista II° z 
zakresu chirurgii dzieciêcej,

2. lek. med. Ryszard Dominik – Ordynator Szpitalnego 
Oddzia³u Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego  
im. J. Œniadeckiego w Nowym S¹czu,

3. mgr piel. Halina Potok – pracownik dydaktyczny 
Instytutu Zdrowia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y 
Zawodowej w Nowym S¹czu.

Opiekunem s³uchaczy by³a mgr piel. Dorota 
Ogonowska - pracownik dydaktyczny Instytutu Zdrowia 
Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu, 
W-ce dyrektor Instytutu Zdrowia.

Konsultacje indywidualne lub grupowe odbywa³y 
siê w ka¿dy poniedzia³ek, w dniach od 14 kwietnia 2005 r. do 
20 czerwca 2005 r., w godz. od 15.30 do 17.00, w pracowni 
ratownictwa Instytutu Zdrowia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y 
Zawodowej w Nowym S¹czu.

W ramach konsultacji s³uchacze SUTW mogli 
indywidualnie lub zespo³owo doskonaliæ umiejêtnoœci w 
zakresie ratowania ¿ycia ludzkiego, omówiæ z konsultantem 
sprawy budz¹ce w¹tpliwoœci i znaleŸæ odpowiedŸ na wiele 
nurtuj¹cych problemów.

 dniu 25 czerwca 2005 r. w Instytucie Zdrowia Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu odby³a 
siê Spartakiada Ratownictwa Przedmedycznego.W

Spartakiada sk³ada³a siê z dwóch czêœci:
• czêœci teoretycznej /test/,
• czêœci praktycznej /ka¿dy zespó³ mia³ do wykonania zabiegi o¿ywiaj¹ce na fantomie zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ 

procedur¹ oraz na podstawie opisu zdarzenia i sytuacji symulowanej rozpoznaæ zagro¿enie, zaplanowaæ dzia³ania 
ratownicze i je wykonaæ/.
W Spartakiadzie wziê³y udzia³ trzy dwuosobowe zespo³y s³uchaczy S¹deckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z testem jednokrotnego wyboru obejmuj¹cym 37 pytañ, jak równie¿ szybko i 
sprawnie udzielali pierwszej pomocy ofiarom ró¿nych zdarzeñ. 

Komisja w sk³adzie: 
Przewodnicz¹cy - Dorota Ogonowska
Sekretarz - Danuta Piotrowska
Cz³onkowie - Halina Potok
podjê³a nastêpuj¹c¹ decyzjê:

I miejsce zdoby³ zespó³ w sk³adzie: Lucyna Bieniek, Teresa Laskoœ
II miejsce zdoby³ zespó³ w sk³adzie: Krystyna Szab³owska, Ma³gorzata Œwierad
III miejsce zdoby³ zespó³ w sk³adzie: Ewa Adamowicz, Janina Matusik

Nagrody dla zwyciêskich zespo³ów zostan¹ wrêczone na wyk³adach w dniu 27 paŸdziernika 2005 r.
W trakcie trwania Spartakiady zosta³ uruchomiony punkt bezp³atnego pomiaru ciœnienia têtniczego krwi i pomiaru 

poziomu cukru we krwi, który obs³ugiwali studenci Instytutu Zdrowia PWSZ w Nowym S¹czu.
Spartakiada przebiega³a w bardzo mi³ej atmosferze, dostarczaj¹c jednoczeœnie wiele radoœci i wprawiaj¹c 

wszystkich uczestników w doskona³y nastrój.
W realizacji zadania SUTW by³ ca³y czas wpierany przez pracowników i studentów Instytutu Zdrowia Pañstwowej 

Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Nowym S¹czu - Kierunek Pielêgniarstwo.

SPARTAKIADA RATOWNICTWA PRZEDMEDYCZNEGO
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(.....) Edukacja jako element ¿ycia wymaga wysi³ku i 
œwiadomoœci. Konieczna jest w sytuacji tzw. kryzysu 
nowoczesnoœci, gdy œwiat dziœ - tu i teraz tak znacznie odbiega od 
œwiata wczoraj i zd¹¿a do nieprzewidywalnego jutra. 
Amerykañski gerontolog H. R. Moody stwierdza, ¿e szczególnie 
cz³owiek starszy ma obowi¹zek uczyæ siê, aby lepiej zrozumieæ 
siebie i otaczaj¹cy œwiat, aby lepiej zrozumieæ innych i nie jest to 
wyraz jego egoizmu. Przeciwnie - uczy siê dla innych, dla 
przysz³ych generacji, przez tworzenie wzorów ¿ycia w 
podesz³ym wieku, przez rozumienie wspó³czesnoœci, przez 
kontakty, staje siê obowi¹zkiem. Inny amerykañski badacz J. 
Mezirov stwierdza, ¿e uczenie siê dziœ to przede wszystkim 
uczenie siê wyboru. Dokonywanie wyboru dotyczy trzech sfer 
¿ycia: przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przysz³oœci. Mo¿na ¿yæ tylko 
przesz³oœci¹ i w niej pozostawaæ. Jak pisze H. Reboul - francuski 
gerontolog - „pamiêæ serca jednostki pobudza pamiêæ zbiorow¹ o 
przesz³oœci. O¿ywia œwiat, który odszed³ i zachowa³ siê we 
wspomnieniach. Miasteczka z ich mieszkañcami, uliczkami, 
ogródkami, sklepikami, dom rodzinny z po¿ó³k³ej fotografii i jego 
mieszkañcy. Tkliwie i cierpliwie odtwarzana przesz³oœæ w³asna, 
rodziny, pokolenia, œrodowiska ¿ycia sta³a siê motorem ruchu 
f r a n c u s k i e g o  s t o w a r z y s z e n i a  „ A s s o c i a t i o n  P o u r  
l'Autobiographie”, którego korzenie prowadz¹ do badañ 
biograficznych, równoczeœnie zainteresowañ histori¹ swojej 
rodziny, szukaniem korzeni i przejawiaj¹ce siê w badaniach 
genealogicznych”. Ich przyk³ady odnaleŸæ mo¿na i w Polsce, w 
ukazuj¹cych siê wspomnieniach z dzieciñstwa spêdzonego 
najczêœciej na kresach wschodnich. To bowiem pokolenie 

UCZENIE SIÊ JAKO STYL ¯YCIA
Wybrane fragmenty artyku³u opublikowanego w „Edukacja Doros³ych”, nr 2,1997 r.
W/w publikacja dostêpna jest w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym S¹czu, ul. Narutowicza 2.

Wilnian, Grodnian i Lwowiaków odczuwa obowi¹zek 
zachowania od zapomnienia utraconych ma³ych ojczyzn, 
wype³nia treœci¹ bia³ych plam historii Polski. Ale tak¿e mamy 
przyk³ady odtwarzania historii Warmii i Mazur przez ich by³ych 
mieszkañców.

Aktywnoœæ edukacyjna przejawia siê zatem w pisaniu, 
szukaniu œladów, dokumentów, odtwarzania doœwiadczeñ. Jednak 
analizie w³asnej przesz³oœci winna towarzyszyæ interpretacja, 
nowa ocena doœwiadczeñ historycznych i osobistych. Owa 
reinterpretacja stanowi j¹dro uczenia siê przesz³oœci, prowadzi do 
zmiany perspektyw, jak to okreœla cytowany ju¿ J. Mezirov. 
Zmiana perspektyw wynika z potrzeby jednostki postrzegania 
siebie i œwiata. Nowa perspektywa nie jest tylko nowym 
sposobem postrzegania, lecz równie¿ doœwiadczeniem ¿ycia, tak 
¿e jednostka decyduje siê podj¹æ w³aœciwe dzia³ania. Nowa 
perspektywa jest zawsze syntez¹ przesz³oœci i teraŸniejszoœci. 
Czy ludzie starsi nie ucz¹ siê w³aœnie przede wszystkim dla 
teraŸniejszoœci, dla tu i teraz? Czy¿ uczenie siê jako styl ¿ycia nie 
dotyczy dnia dzisiejszego? Czy¿ nie ucz¹ siê siebie w okresie 
prze¿ywanych zmian transformacji ustroju, ale i w³asnej osoby? 
Czy¿ nie ucz¹ siê ¿ycia na emeryturze? Jak wskazuj¹ 
doœwiadczenia francuskie, gdzie sta¿e przygotowania do 
emerytury s¹ spopularyzowane, widaæ obecnie efekty tych sta¿y. 
Mniej osób starszych zg³asza siê do telefonu SOS prosz¹c o radê, 
co robiæ na emeryturze. Myœlê, ¿e w Polsce popularnoœæ 
uniwersytetów trzeciego wieku jest znacz¹ca i choæ liczba 
s³uchaczy stale jest ograniczona to jednak wzór osoby ucz¹cej siê 
w starszym wieku nie szokuje, raczej imponuje i zachêca do 

Olga Czerniawska
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i n ¹ ³  p i e r w s z y  r o k  Makademicki w S¹deckim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Proszê powiedzieæ, czym dla 

Pana/Pani jest Uniwersytet. Czy wniós³ on zmiany w 
Pana/Pani ¿yciu? Jeœli tak, to jakie?

Zofia Piekarz (na zdjêciu): Uniwersytet Trzeciego Wieku 
da³ mi mo¿liwoœæ poszerzania wiedzy, by lepiej i zdrowiej 
¿yæ, spotkania zaœ w grupie tak du¿ej pozwoli³y i pozwalaj¹ 
wnieœæ radoœæ i wiarê w siebie, ¿e okres emerytury, staroœci 
nie jest smutny, monotonny. Ta wiara w siebie dodaje 
energii do ¿ycia.

Gra¿yna Jeleñ: Przede wszystkim jestem nadal czynna 
spo³ecznie. Chcia³am poszerzyæ swoj¹ wiedzê i nie staæ w 
miejscu, zastanawiaj¹c siê, co bêdê robi³a na emeryturze. 
Jest to œwietny pomys³ dla ludzi, którzy skoñczyli pracê 
zawodow¹. Czuj¹ siê nadal potrzebni.

Adam Szczepanik: Dziêki Uniwersytetowi sta³em siê 
bardziej aktywny. Decyzja o podjêciu studiów zobowi¹za³a 
mnie do systematycznego uczestnictwa w zajêciach 
intelektualnych i fizycznych. Uniwersytet nie tylko 
urozmaici³ moje ¿ycie i da³ szansê poszerzenia wiedzy, ale 
równie¿ poczucie wiêkszej wartoœci.

ybra³/a Pan/Pani Sekcjê Medyczn¹ i Profilaktyki WZdrowia. Czym siê Pan/Pani kierowa³/a przy 
wyborze tej Sekcji?

ROZMOWA ZE S£UCHACZAMI SUTW

SEKCJI MEDYCZNEJ I PROFILAKTYKI 

ZDROWIA Zofia Piekarz: Wybór Sekcji Medycyny i Profilaktyki 
Zdrowia nie by³ przypadkowy. To jest kontynuacja moich 
zainteresowañ i dzia³alnoœci w tej dziedzinie na terenie 
Nowego S¹cza. Organizowa³am konferencje poœwiêcone 
wiedzy o zdrowiu z udzia³em prof.  Jul iana 
Aleksandrowicza, prof. Ziemlañskiego, prof. Andrzeja 
Bogusza-Szyszko, prof. Aleksandra O¿arowskiego, i 
innych osób w latach od 1982 do 2000 r. w ka¿dym roku 
wspólnie z Naczeln¹ Organizacj¹ Techniczn¹ w Nowym 
S¹czu.

Gra¿yna Jeleñ: Bêd¹c w wieku „balzakowskim” chcia³am 
dowiedzieæ siê na temat niedyspozycji ludzi w moim wieku 
spowodowanym stresami i zmêczeniem zawodowym oraz 
jak pomóc i nieœæ pomoc ludziom schorowanym. Poprzez 
ciekawe wyk³ady z fantastycznymi wyk³adowcami moje 
horyzonty myœlowe zosta³y czêœciowo zaspokojone. Mam 
nadziejê, ¿e w przysz³ym roku bêd¹ kontynuowane 
wyk³ady i æwiczenia z ciekawymi i m¹drymi ludŸmi.

Adam Szczepanik: Wybieraj¹c Sekcjê Medyczn¹ i 
Profilaktyki Zdrowia kierowa³em siê chêci¹ pog³êbienia 
wiedzy na tematy medyczne, którymi interesowa³em siê 
wczeœniej. Podstawy zdoby³em w czasie studiów na 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz w 
ramach samokszta³cenia, jako nauczyciel przysposobienia 
obronnego. Profilaktykê zdrowia staram siê propagowaæ 
wœród znajomych i rodziny.

zy wyk³ady, które odby³y siê w roku akademickim C2004/2005 odebra³/a Pan/Pani jako interesuj¹ce, czy 
wzbogaci³y Pana/Pani dotychczasow¹ wiedzê w dziedzinie 
medycyny i profilaktyki zdrowia?

Zofia Piekarz: Dobór tematyki wyk³adów, ich wysoki 
poziom budzi³ du¿e zainteresowanie, o czym œwiadczy³y 
wype³nione na sali wszystkie miejsca. Wiedza nam 
przekazana pozwoli³a zwróciæ uwagê na b³êdy pope³niane 
przez nas w codziennym ¿yciu. Na zajêciach praktycznych 
nauczyliœmy siê udzielania pierwszej pomocy w nag³ych 
przypadkach. Dla chêtnych prowadzone by³y æwiczenia 
ruchowe - p³ywanie, aerobik dla poprawy kondycji 
fizycznej.

Gra¿yna Jeleñ: Tak. Szczególnie wyk³ady z lekarzami 
by³y bardzo cenne. Pomog³y zwróciæ uwagê bardziej na 
siebie i swoj¹ niedyspozycjê. Wskaza³y drogi pomocy 
sobie i otoczeniu w razie choroby. Ciekawym pomys³em 
by³y zajêcia z udzielania pierwszej pomocy. Mo¿na ten 
temat powtórzyæ w III semestrze.

Adam Szczepanik: Wyk³ady audytoryjne w wiêkszoœci 
by³y ciekawe i przekazywane przez wyk³adowców 
przystêpnie. Zajêcia seminaryjne oraz æwiczenia 
wzbogaci³y moj¹ wiedzê praktyczn¹, a æwiczenia moje 
umiejêtnoœci. Prowadz¹cy do³o¿yli du¿o starañ, by tematy 
by³y dla s³uchaczy ciekawe, zrozumia³e i dawa³y 
praktyczne umiejêtnoœci.

czestnictwo w zajêciach jest z pewnoœci¹ okazj¹ do Uspotkania swoich „starych” znajomych lub te¿ do 

nawi¹zania nowych, ciekawych znajomoœci. Czy tak mo¿e 
by³o w Pana/Pani przypadku?

Zofia Piekarz: Poprzez uczestnictwo na wyk³adach, 
æwiczeniach, zacieœni³a siê miêdzy nami wiêŸ, a zbli¿aj¹cy 
siê dzieñ zajêæ by³ mile oczekiwany. Uk³ony, gesty, 
uœmiechy znajomych zawsze podnosz¹ na duchu i wnosz¹ 
nadziejê na lepsze jutro.

Gra¿yna Jeleñ: Tak. Du¿ym zaskoczeniem dla mnie by³o 
spotkanie moich kole¿anek ze szko³y podstawowej, jak 
równie¿ poznanie nowych mi³ych ludzi. Po zajêciach by³a 
mo¿liwoœæ wypicia kawy i powspominania „starych 
dziejów”. Wydaje mnie siê, ¿e powstanie na terenie 
Nowego S¹cza Uniwersytetu III Wieku jest kapitalnym 
pomys³em. Dziêkujê za spêdzenie wielu mi³ych i 
niepowtarzalnych chwil.

Adam Szczepanik: Tak w³aœnie by³o. Nale¿y tu jeszcze 
nadmieniæ, ¿e wycieczki, zwiedzanie wystaw, zabytków 
oraz wspólne zajêcia na p³ywalni bardzo integruj¹ 
œrodowisko ludzi trzeciego wieku.

Rozmawia³a:

mgr Wies³awa Panicz - Sekretarz zespo³u redakcyjnego

ziwne to by³o ….. od razu entuzjazm, zapa³, radoœæ 
i b³yskawiczny przekaz informacji – ja do Dznajomych, przyjació³ i rodziny – ci sami do mnie.

….. W naszym mieœcie od paŸdziernika 2004 roku 
ma byæ otwarty UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. 
Trzeba siê œpieszyæ z zapisem, wszyscy mówi¹, ¿e jest du¿o 
chêtnych, wiêc kto pierwszy ten ma szanse zostaæ jego 
s³uchaczem.

Wszystko to okaza³o siê faktem, w dniu 28 
paŸdziernika 2004 roku ruszamy na pierwszy 
inauguracyjny wyk³ad. Z mojego autobusu linii nr 7 
wysiada pod kinem „Sokó³” kilkanaœcie osób i wiele z nich 
pod¹¿a w t¹ sam¹ stronê.

Pewna elegancko ubrana kobieta ju¿ pod kinem 
zwraca siê do mnie:

 – Pani na Uniwersytet? 

 – Tak, proszê Pani.

 – Od razu wiedzia³am - odpowiada.

By³o to sympatyczne, jeszcze przed wejœciem do wewn¹trz 
mia³am now¹ kole¿ankê.

Do „Soko³a” wesz³am po raz pierwszy po jego 
remoncie, nie by³am w tym odosobniona, wszyscy 
wyra¿aliœmy swój zachwyt. Ten historyczny dla S¹deczan 
gmach, wybudowany pod koniec XIX wieku, swoj¹ 
wytwornoœci¹ i kunsztem oznajmia³ nam - s³uchaczom 
SUTW, ¿e w jego wnêtrzu bêdziemy prze¿ywaæ coœ dla nas 
wa¿nego, nawet wznios³ego, a nawet coœ, co doda nam 
skrzyde³.

Nic  s iê  n ie  pomyl i ³am,  to  by³o  coœ  
niewyobra¿alnego ….. wielka sala widowiskowa im. 

FRAGMENT Z MOJEGO „DZIENNIKA  PAMIÊTNIKA”

Lipiñskiego w „Sokole” pe³na po brzegi, wype³nione 
miejsca na balkonach. I zaczê³o siê – jestem s³uchaczem 
Sekcji Medycznej i Profilaktyki Zdrowia. Na liœcie 
obecnoœci mojej sekcji znajduje siê 159 nazwisk s³uchaczy, 
jest to najliczniejsza sekcja. Wœród s³uchaczy jest 
kilkanaœcie par ma³¿eñskich, a ile moich dawnych 
kole¿anek, z którymi chodzi³am do szko³y i takich, z 
którymi kiedyœ pracowa³am w WPHW. Wszyscy jesteœmy 
zachwyceni inicjatyw¹ utworzenia SUTW w naszym 
mieœcie.

I tak min¹³ pierwszy rok nauki na Uniwersytecie, 
uczestniczyliœmy w 13 wyk³adach, ³¹cznie audytoryjnych i 
specjalistycznych. Braliœmy udzia³ w seminariach, w 
zajêciach praktycznych po³¹czonych z æwiczeniami w 
zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Odwa¿niejsi 
koledzy wziêli udzia³ w spartakiadzie, gdzie wykazali siê 
umiejêtnoœciami w udzielaniu pierwszej pomocy oraz 
wiedz¹ teoretyczn¹ w tym zakresie. Mogliœmy przychodziæ 
na konsultacje zorganizowane dla nas przez Pañstwow¹ 
Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Nowym S¹czu – Instytut 
Zdrowia. Poza zajêciami obowi¹zkowymi mamy jeszcze 
nieobowi¹zkowe, a to:

- kursy jêzykowe,

- kurs komputerowy,

- zajêcia na p³ywalni,

- wycieczki, konkursy.

Zainteresowanie tymi zajêciami du¿e. Kursy jêzykowe czy 
komputerowy zaliczaj¹ s³uchacze bez wzglêdu na swój 
wiek. Trzeba w tym uczestniczyæ, aby poczuæ t¹ pe³n¹ 
emocji atmosferê, choæby w momencie, kiedy s³uchacz 
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naœladownictwa. Mo¿na uczyæ siê w samotnoœci i we dwoje, w 
grupie, dla rodziny, dla wnuków, dla siebie. Analizê takich 
sytuacji przedstawi³ M. Marczuk na konferencji gerontologicznej 
w 1994 roku „Ludzie starsi na rzecz rodziny”. Mo¿na uczyæ siê w 
chorobie i w niemocy, a tak¿e w dobrym zdrowiu dla jego 
podtrzymania. Mo¿na uczyæ siê dialogu z m³odsz¹ generacj¹. 
Mo¿na uczyæ siê kontemplowaæ œwiat i naturê i nazywaæ po 
imieniu kwiaty, drzewa, ptaki i roœliny. Kto czyta³ wywiad z poet¹ 
J. Twardowskim w „Przekroju” [nr 27/2663, 7.VII.1996 r., s. 15-
16], lub kto zna jego poezjê nie ma w¹tpliwoœci, ¿e naturê mo¿na 
nazywaæ po imieniu a nawet mówiæ „pan œwierk”, „pan rudzik”, 
„pani lilia” itp. Mo¿na lepiej rozumieæ sztukê, obrazy i rzeŸby, 

poematy i pogl¹dy filozoficzne. Mo¿na mówiæ innymi jêzykami, 
czytaæ i t³umaczyæ. Dzieliæ siê prze¿yciami.

Uczenie siê jako styl ¿ycia polega na otwartoœci, na 
gotowoœci zmiany, na aktywnoœci, reinterpretacji przesz³oœci, 
w³asnych doœwiadczeñ, na wêdrowaniu drog¹ ¿ycia z otwartymi 
oczami, wra¿liwie i œwiadomie wobec siebie, innych i œwiata. Jest 
odpowiedzi¹ na wyzwania XXI wieku, w którego œwiat zajrzymy 
jako najstarsza generacja, któr¹ francuski pisarz M. Cicurel 
okreœla jako „generacjê nierdzewn¹”.

Myœlê, ¿e idea tego referatu wyra¿ona jest w jednym z 
psalmów „Naucz nas liczyæ dni nasze, byœmy zdobyli m¹droœæ 
serca”.

SEKCJA MEDYCZNA I PROFILAKTYKI ZDROWIA SUTW
Rada Programowa Sekcji

1. Maria Barbara Truchan
2. Adam Szczepanik
3. Gra¿yna Jeleñ
4. Zofia Piekarz

Samorz¹d S³uchaczy

Starosta Sekcji 
- Lidia Zaj¹c (na zdjêciu)
Wicestarosta Sekcji 
- Zygmunt Kotarba (na zdjêciu)
Cz³onek S¹du Kole¿eñskiego 
- Danuta Piotrowska

Opiekun Sekcji - Zbigniew Piekarski - Wiceprezes Zarz¹du SUTW



i n ¹ ³  p i e r w s z y  r o k  Makademicki w S¹deckim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Proszê powiedzieæ, czym dla 

Pana/Pani jest Uniwersytet. Czy wniós³ on zmiany w 
Pana/Pani ¿yciu? Jeœli tak, to jakie?

Zofia Piekarz (na zdjêciu): Uniwersytet Trzeciego Wieku 
da³ mi mo¿liwoœæ poszerzania wiedzy, by lepiej i zdrowiej 
¿yæ, spotkania zaœ w grupie tak du¿ej pozwoli³y i pozwalaj¹ 
wnieœæ radoœæ i wiarê w siebie, ¿e okres emerytury, staroœci 
nie jest smutny, monotonny. Ta wiara w siebie dodaje 
energii do ¿ycia.

Gra¿yna Jeleñ: Przede wszystkim jestem nadal czynna 
spo³ecznie. Chcia³am poszerzyæ swoj¹ wiedzê i nie staæ w 
miejscu, zastanawiaj¹c siê, co bêdê robi³a na emeryturze. 
Jest to œwietny pomys³ dla ludzi, którzy skoñczyli pracê 
zawodow¹. Czuj¹ siê nadal potrzebni.

Adam Szczepanik: Dziêki Uniwersytetowi sta³em siê 
bardziej aktywny. Decyzja o podjêciu studiów zobowi¹za³a 
mnie do systematycznego uczestnictwa w zajêciach 
intelektualnych i fizycznych. Uniwersytet nie tylko 
urozmaici³ moje ¿ycie i da³ szansê poszerzenia wiedzy, ale 
równie¿ poczucie wiêkszej wartoœci.

ybra³/a Pan/Pani Sekcjê Medyczn¹ i Profilaktyki WZdrowia. Czym siê Pan/Pani kierowa³/a przy 
wyborze tej Sekcji?

ROZMOWA ZE S£UCHACZAMI SUTW

SEKCJI MEDYCZNEJ I PROFILAKTYKI 

ZDROWIA Zofia Piekarz: Wybór Sekcji Medycyny i Profilaktyki 
Zdrowia nie by³ przypadkowy. To jest kontynuacja moich 
zainteresowañ i dzia³alnoœci w tej dziedzinie na terenie 
Nowego S¹cza. Organizowa³am konferencje poœwiêcone 
wiedzy o zdrowiu z udzia³em prof.  Jul iana 
Aleksandrowicza, prof. Ziemlañskiego, prof. Andrzeja 
Bogusza-Szyszko, prof. Aleksandra O¿arowskiego, i 
innych osób w latach od 1982 do 2000 r. w ka¿dym roku 
wspólnie z Naczeln¹ Organizacj¹ Techniczn¹ w Nowym 
S¹czu.

Gra¿yna Jeleñ: Bêd¹c w wieku „balzakowskim” chcia³am 
dowiedzieæ siê na temat niedyspozycji ludzi w moim wieku 
spowodowanym stresami i zmêczeniem zawodowym oraz 
jak pomóc i nieœæ pomoc ludziom schorowanym. Poprzez 
ciekawe wyk³ady z fantastycznymi wyk³adowcami moje 
horyzonty myœlowe zosta³y czêœciowo zaspokojone. Mam 
nadziejê, ¿e w przysz³ym roku bêd¹ kontynuowane 
wyk³ady i æwiczenia z ciekawymi i m¹drymi ludŸmi.

Adam Szczepanik: Wybieraj¹c Sekcjê Medyczn¹ i 
Profilaktyki Zdrowia kierowa³em siê chêci¹ pog³êbienia 
wiedzy na tematy medyczne, którymi interesowa³em siê 
wczeœniej. Podstawy zdoby³em w czasie studiów na 
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz w 
ramach samokszta³cenia, jako nauczyciel przysposobienia 
obronnego. Profilaktykê zdrowia staram siê propagowaæ 
wœród znajomych i rodziny.

zy wyk³ady, które odby³y siê w roku akademickim C2004/2005 odebra³/a Pan/Pani jako interesuj¹ce, czy 
wzbogaci³y Pana/Pani dotychczasow¹ wiedzê w dziedzinie 
medycyny i profilaktyki zdrowia?

Zofia Piekarz: Dobór tematyki wyk³adów, ich wysoki 
poziom budzi³ du¿e zainteresowanie, o czym œwiadczy³y 
wype³nione na sali wszystkie miejsca. Wiedza nam 
przekazana pozwoli³a zwróciæ uwagê na b³êdy pope³niane 
przez nas w codziennym ¿yciu. Na zajêciach praktycznych 
nauczyliœmy siê udzielania pierwszej pomocy w nag³ych 
przypadkach. Dla chêtnych prowadzone by³y æwiczenia 
ruchowe - p³ywanie, aerobik dla poprawy kondycji 
fizycznej.

Gra¿yna Jeleñ: Tak. Szczególnie wyk³ady z lekarzami 
by³y bardzo cenne. Pomog³y zwróciæ uwagê bardziej na 
siebie i swoj¹ niedyspozycjê. Wskaza³y drogi pomocy 
sobie i otoczeniu w razie choroby. Ciekawym pomys³em 
by³y zajêcia z udzielania pierwszej pomocy. Mo¿na ten 
temat powtórzyæ w III semestrze.

Adam Szczepanik: Wyk³ady audytoryjne w wiêkszoœci 
by³y ciekawe i przekazywane przez wyk³adowców 
przystêpnie. Zajêcia seminaryjne oraz æwiczenia 
wzbogaci³y moj¹ wiedzê praktyczn¹, a æwiczenia moje 
umiejêtnoœci. Prowadz¹cy do³o¿yli du¿o starañ, by tematy 
by³y dla s³uchaczy ciekawe, zrozumia³e i dawa³y 
praktyczne umiejêtnoœci.

czestnictwo w zajêciach jest z pewnoœci¹ okazj¹ do Uspotkania swoich „starych” znajomych lub te¿ do 

nawi¹zania nowych, ciekawych znajomoœci. Czy tak mo¿e 
by³o w Pana/Pani przypadku?

Zofia Piekarz: Poprzez uczestnictwo na wyk³adach, 
æwiczeniach, zacieœni³a siê miêdzy nami wiêŸ, a zbli¿aj¹cy 
siê dzieñ zajêæ by³ mile oczekiwany. Uk³ony, gesty, 
uœmiechy znajomych zawsze podnosz¹ na duchu i wnosz¹ 
nadziejê na lepsze jutro.

Gra¿yna Jeleñ: Tak. Du¿ym zaskoczeniem dla mnie by³o 
spotkanie moich kole¿anek ze szko³y podstawowej, jak 
równie¿ poznanie nowych mi³ych ludzi. Po zajêciach by³a 
mo¿liwoœæ wypicia kawy i powspominania „starych 
dziejów”. Wydaje mnie siê, ¿e powstanie na terenie 
Nowego S¹cza Uniwersytetu III Wieku jest kapitalnym 
pomys³em. Dziêkujê za spêdzenie wielu mi³ych i 
niepowtarzalnych chwil.

Adam Szczepanik: Tak w³aœnie by³o. Nale¿y tu jeszcze 
nadmieniæ, ¿e wycieczki, zwiedzanie wystaw, zabytków 
oraz wspólne zajêcia na p³ywalni bardzo integruj¹ 
œrodowisko ludzi trzeciego wieku.

Rozmawia³a:

mgr Wies³awa Panicz - Sekretarz zespo³u redakcyjnego

ziwne to by³o ….. od razu entuzjazm, zapa³, radoœæ 
i b³yskawiczny przekaz informacji – ja do Dznajomych, przyjació³ i rodziny – ci sami do mnie.

….. W naszym mieœcie od paŸdziernika 2004 roku 
ma byæ otwarty UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU. 
Trzeba siê œpieszyæ z zapisem, wszyscy mówi¹, ¿e jest du¿o 
chêtnych, wiêc kto pierwszy ten ma szanse zostaæ jego 
s³uchaczem.

Wszystko to okaza³o siê faktem, w dniu 28 
paŸdziernika 2004 roku ruszamy na pierwszy 
inauguracyjny wyk³ad. Z mojego autobusu linii nr 7 
wysiada pod kinem „Sokó³” kilkanaœcie osób i wiele z nich 
pod¹¿a w t¹ sam¹ stronê.

Pewna elegancko ubrana kobieta ju¿ pod kinem 
zwraca siê do mnie:

 – Pani na Uniwersytet? 

 – Tak, proszê Pani.

 – Od razu wiedzia³am - odpowiada.

By³o to sympatyczne, jeszcze przed wejœciem do wewn¹trz 
mia³am now¹ kole¿ankê.

Do „Soko³a” wesz³am po raz pierwszy po jego 
remoncie, nie by³am w tym odosobniona, wszyscy 
wyra¿aliœmy swój zachwyt. Ten historyczny dla S¹deczan 
gmach, wybudowany pod koniec XIX wieku, swoj¹ 
wytwornoœci¹ i kunsztem oznajmia³ nam - s³uchaczom 
SUTW, ¿e w jego wnêtrzu bêdziemy prze¿ywaæ coœ dla nas 
wa¿nego, nawet wznios³ego, a nawet coœ, co doda nam 
skrzyde³.

Nic  s iê  n ie  pomyl i ³am,  to  by³o  coœ  
niewyobra¿alnego ….. wielka sala widowiskowa im. 

FRAGMENT Z MOJEGO „DZIENNIKA  PAMIÊTNIKA”

Lipiñskiego w „Sokole” pe³na po brzegi, wype³nione 
miejsca na balkonach. I zaczê³o siê – jestem s³uchaczem 
Sekcji Medycznej i Profilaktyki Zdrowia. Na liœcie 
obecnoœci mojej sekcji znajduje siê 159 nazwisk s³uchaczy, 
jest to najliczniejsza sekcja. Wœród s³uchaczy jest 
kilkanaœcie par ma³¿eñskich, a ile moich dawnych 
kole¿anek, z którymi chodzi³am do szko³y i takich, z 
którymi kiedyœ pracowa³am w WPHW. Wszyscy jesteœmy 
zachwyceni inicjatyw¹ utworzenia SUTW w naszym 
mieœcie.

I tak min¹³ pierwszy rok nauki na Uniwersytecie, 
uczestniczyliœmy w 13 wyk³adach, ³¹cznie audytoryjnych i 
specjalistycznych. Braliœmy udzia³ w seminariach, w 
zajêciach praktycznych po³¹czonych z æwiczeniami w 
zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Odwa¿niejsi 
koledzy wziêli udzia³ w spartakiadzie, gdzie wykazali siê 
umiejêtnoœciami w udzielaniu pierwszej pomocy oraz 
wiedz¹ teoretyczn¹ w tym zakresie. Mogliœmy przychodziæ 
na konsultacje zorganizowane dla nas przez Pañstwow¹ 
Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Nowym S¹czu – Instytut 
Zdrowia. Poza zajêciami obowi¹zkowymi mamy jeszcze 
nieobowi¹zkowe, a to:

- kursy jêzykowe,

- kurs komputerowy,

- zajêcia na p³ywalni,

- wycieczki, konkursy.

Zainteresowanie tymi zajêciami du¿e. Kursy jêzykowe czy 
komputerowy zaliczaj¹ s³uchacze bez wzglêdu na swój 
wiek. Trzeba w tym uczestniczyæ, aby poczuæ t¹ pe³n¹ 
emocji atmosferê, choæby w momencie, kiedy s³uchacz 
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SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III
naœladownictwa. Mo¿na uczyæ siê w samotnoœci i we dwoje, w 
grupie, dla rodziny, dla wnuków, dla siebie. Analizê takich 
sytuacji przedstawi³ M. Marczuk na konferencji gerontologicznej 
w 1994 roku „Ludzie starsi na rzecz rodziny”. Mo¿na uczyæ siê w 
chorobie i w niemocy, a tak¿e w dobrym zdrowiu dla jego 
podtrzymania. Mo¿na uczyæ siê dialogu z m³odsz¹ generacj¹. 
Mo¿na uczyæ siê kontemplowaæ œwiat i naturê i nazywaæ po 
imieniu kwiaty, drzewa, ptaki i roœliny. Kto czyta³ wywiad z poet¹ 
J. Twardowskim w „Przekroju” [nr 27/2663, 7.VII.1996 r., s. 15-
16], lub kto zna jego poezjê nie ma w¹tpliwoœci, ¿e naturê mo¿na 
nazywaæ po imieniu a nawet mówiæ „pan œwierk”, „pan rudzik”, 
„pani lilia” itp. Mo¿na lepiej rozumieæ sztukê, obrazy i rzeŸby, 

poematy i pogl¹dy filozoficzne. Mo¿na mówiæ innymi jêzykami, 
czytaæ i t³umaczyæ. Dzieliæ siê prze¿yciami.

Uczenie siê jako styl ¿ycia polega na otwartoœci, na 
gotowoœci zmiany, na aktywnoœci, reinterpretacji przesz³oœci, 
w³asnych doœwiadczeñ, na wêdrowaniu drog¹ ¿ycia z otwartymi 
oczami, wra¿liwie i œwiadomie wobec siebie, innych i œwiata. Jest 
odpowiedzi¹ na wyzwania XXI wieku, w którego œwiat zajrzymy 
jako najstarsza generacja, któr¹ francuski pisarz M. Cicurel 
okreœla jako „generacjê nierdzewn¹”.

Myœlê, ¿e idea tego referatu wyra¿ona jest w jednym z 
psalmów „Naucz nas liczyæ dni nasze, byœmy zdobyli m¹droœæ 
serca”.

SEKCJA MEDYCZNA I PROFILAKTYKI ZDROWIA SUTW
Rada Programowa Sekcji

1. Maria Barbara Truchan
2. Adam Szczepanik
3. Gra¿yna Jeleñ
4. Zofia Piekarz

Samorz¹d S³uchaczy

Starosta Sekcji 
- Lidia Zaj¹c (na zdjêciu)
Wicestarosta Sekcji 
- Zygmunt Kotarba (na zdjêciu)
Cz³onek S¹du Kole¿eñskiego 
- Danuta Piotrowska

Opiekun Sekcji - Zbigniew Piekarski - Wiceprezes Zarz¹du SUTW



otrzymuje zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu i nie tylko 
wtedy.

Na podstawie rozmów w gronie s³uchaczy oraz 
osobistych refleksji (nie wiem, czy mam do tego prawo) 
pozwolê sobie na kilka s³ów o naszych spotkaniach z 
wyk³adowcami.

Wyk³ady prowadzili po prostu ….. wspaniali 
ludzie, ¿yczliwi i serdeczni, otwarci w kontakcie z nami. 
My s³uchacze staraliœmy siê oddaæ im szacunek i uznanie za 
posiadan¹ przez nich wiedzê, wykszta³cenie, dorobek 
naukowy i formê przekazu. I tak to czêsto kwitowaliœmy, ¿e 
wielki cz³owiek to taki, który szanuje innego cz³owieka. 

 ramach realizacji zadañ ze œrodków PFRON WPowiat Nowos¹decki dofinansowuje: 

1. pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

2. zaopatrzenie w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i œrodki pomocnicze,

3. l i k w i d a c j ê  b a r i e r  a r c h i t e k t o n i c z n y c h  w  
komunikowaniu siê i technicznych,

oraz

4. udziela po¿yczek na rozpoczêcie dzia³alnoœci 
gospodarczej albo rolniczej,

5. tworzy warsztaty terapii zajêciowej.

AD 1. Zasady dofinansowania do pobytu osoby 
niepe³nosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym

 turnusach rehabilitacyjnych mog¹ uczestniczyæ Wosoby: 

· w wieku powy¿ej 16 roku ¿ycia, posiadaj¹ce aktualne 
orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci wydane przez 
P o w i a t o w y  Z e s p ó ³  d s .  O r z e k a n i a  o  
Niepe³nosprawnoœci lub równowa¿ne tj. ZUS, KRUS - 
wydane do 01.01.1998 r. oraz w wieku do ukoñczenia 
16 roku ¿ycia, które posiadaj¹ aktualne orzeczenie o 
niepe³nosprawnoœci wydane przez w/w Zespó³.

· O s o b y  n i e p e ³ n o s p r a w n e  m o g ¹  o t r z y m a æ  
dofinansowanie 1 raz w roku kalendarzowym (bierze 
siê pod uwagê datê rozpoczêcia turnusu).

· Ze œrodków PFRON mo¿e tak¿e zostaæ dofinansowany 
pobyt opiekuna osoby niepe³nosprawnej w przypadku, 
gdy obecnoœæ opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym 
wynika z wyraŸnego i uzasadnionego zalecenia 
lekarskiego sformu³owanego we wniosku.

Ze œrodków PFRON mog¹ korzystaæ osoby 
niepe³nosprawne posiadaj¹ce sta³e lub tymczasowe 
zameldowanie, jednak nie krótsze ni¿ 6 miesiêcy w 
miejscowoœci znajduj¹cej siê na obszarze dzia³ania 
Starostwa.

JAK MO¯NA KORZYSTAÆ ZE ŒRODKÓW 
PAÑSTWOWEGO FUNDUSZU 

REHABILITACJI OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Realizacja zadañ Powiatu Nowos¹deckiego finansowanych ze œrodków Pañstwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

Wysokoœæ dofinansowania do turnusu wynosi:

– od 23% do 27% przeciêtnego wynagrodzenia dla 
uczestnika w zale¿noœci od posiadanego stopnia 
niepe³nosprawnoœci,

– 18% przeciêtnego wynagrodzenia dla niezbêdnego 
opiekuna.

Wnioski o dofinansowanie pobytu osoby 
niepe³nosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym, o których 
mowa wy¿ej mo¿na otrzymaæ oraz sk³adaæ w ka¿dym 
terminie, w Starostwie Powiatowym w Nowym S¹czu, ul. 
Jagielloñska 33, pok. 125, tel. (0-18) 41-41-625.

AD 2. Zasady dofinansowania zaopatrzenia w 
sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 
œrodki pomocnicze

 dofinansowania mog¹ skorzystaæ osoby:Z
· w wieku powy¿ej 16 roku ¿ycia, posiadaj¹ce aktualne 

orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci wydane 
przez Powiatowy Zespó³ ds.  Orzekania o 
Niepe³nosprawnoœci lub równowa¿ne tj. ZUS, KRUS - 
wydane do 01.01.1998 r. oraz w wieku do ukoñczenia 
16 roku ¿ycia, które posiadaj¹ aktualne orzeczenie o 
niepe³nosprawnoœci wydane przez w/w Zespó³.

O dofinansowanie nie mog¹ ubiegaæ siê osoby o 
miesiêcznych dochodach brutto przekraczaj¹cych:

· 50% przeciêtnego wynagrodzenia na jednego cz³onka 
wspólnego gospodarstwa domowego,

· 65% przeciêtnego wynagrodzenia w przypadku osób 
samotnych.

Wysokoœæ dofinansowania zaopatrzenia w:

· sprzêt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego 
sprzêtu, nie wiêcej jednak ni¿ do wysokoœci 
piêciokrotnego przeciêtnego wynagrodzenia,

· przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze 
wynosi:

– do 100% udzia³u w³asnego osoby niepe³nosprawnej w 
limicie ceny ustalonym przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia,

– do 150% sumy kwoty limitu Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz wymaganego udzia³u w³asnego osoby 
niepe³nosprawnej w zakupie tych przedmiotów i 
œrodków, je¿eli cena zakupu jest wy¿sza ni¿ ustalony 
limit.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt 
rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i œrodki 
pomocnicze, o których mowa wy¿ej mo¿na pobraæ i 
sk³adaæ w ka¿dym terminie w Starostwie Powiatowym w 
Nowym S¹czu, ul. Jagielloñska 33, pok. 125, tel. (0-18) 
41-41-625.

AD 3. Zasady dofinansowania likwidacji barier 
architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby 
niepe³nosprawnej maj¹cej trudnoœci w poruszaniu 
siê

rzez likwidacjê barier architektonicznych w miejscu Pzamieszkania osoby niepe³nosprawnej rozumie siê 
(uwzglêdniaj¹c indywidualne wymogi stanu zdrowia 
osoby niepe³nosprawnej) wszelkie prace adaptacyjne, 
budowlano-instalacyjne zmierzaj¹ce do prawid³owego 
ukszta³towania pomieszczeñ mieszkalnych, w tym 
pomieszczeñ sanitarnych wraz z ich wyposa¿eniem i 
dogodnym dojœciem do mieszkania, co w znacznym 
stopniu u³atwi osobie niepe³nosprawnej wykonywanie 
podstawowych, codziennych czynnoœci lub kontaktów z 
otoczeniem.

Z dofinansowania mog¹ skorzystaæ:

· osoby niepe³nosprawne w wieku powy¿ej 16 roku 
¿ycia maj¹ce trudnoœci w poruszaniu siê, posiadaj¹ce 
aktualne orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci 
wydane przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o 
Niepe³nosprawnoœci lub równowa¿ne tj. ZUS, KRUS - 
wydane do 01.01.1998 r. oraz dzieci w wieku do 
ukoñczenia 16 roku ¿ycia maj¹ce trudnoœci w 
poruszaniu siê, które posiadaj¹ aktualne orzeczenie o 
niepe³nosprawnoœci wydane przez w/w Zespó³,

· osoby niepe³nosprawne, które maj¹ trudnoœci w 
poruszaniu siê, je¿eli s¹ w³aœcicielami nieruchomoœci 
lub u¿ytkownikami wieczystymi nieruchomoœci albo 
posiadaj¹ zgodê w³aœciciela lokalu lub budynku 
mieszkalnego, w którym stale zamieszkuj¹.

Wysokoœæ dofinansowania nie mo¿e przekroczyæ 
80% wartoœci realizowanego zadania nie wiêcej jednak ni¿ 
piêtnastokrotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia 
miesiêcznego w danym roku. Wnioskodawca, który 
otrzyma³ dofinansowanie na likwidacjê barier w kwocie 
ni¿szej ni¿ piêtnastokrotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia 
miesiêcznego, mo¿e wyst¹piæ ponownie po up³ywie 3 lat, o 
udzielenie dodatkowego dofinansowania na ten cel, w 
kwocie stanowi¹cej ró¿nicê pomiêdzy pe³n¹ kwot¹ 
dofinansowania w danym roku, a kwot¹ dotychczas 
udzielonego dofinansowania.

 Likwidacja barier w komunikowaniu siê i 
technicznych, polega na dofinansowaniu przez 
Starostwo Powiatowe ze œrodków PFRON zakupu 
urz¹dzeñ (wraz z monta¿em) lub wykonaniu innych us³ug 
likwiduj¹cych tego typu bariery do wysokoœci 80% ich 
ceny brutto nie wiêcej jednak ni¿ 10 000,00 z³ raz na 5 
lat. Wnioskodawca, który otrzyma³ dofinansowanie na 
likwidacjê barier w komunikowaniu siê lub technicznych - 
w kwocie mniejszej ni¿ 10 000,00 z³, mo¿e wyst¹piæ 
ponownie przed up³ywem 5 lat o udzielenie dodatkowego 
dofinansowania na ten cel, w kwocie stanowi¹cej ró¿nicê 
pomiêdzy 10 000,00 z³, a kwot¹ udzielonego 
dofinansowania.

Z dofinansowania mog¹ skorzystaæ:

· osoby niepe³nosprawne w wieku powy¿ej 16 roku 
¿ycia maj¹ce trudnoœci w poruszaniu siê, posiadaj¹ce 
aktualne orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci 
wydane przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o 
Niepe³nosprawnoœci lub równowa¿ne tj. ZUS, KRUS - 
wydane do 01.01.1998 r. oraz dzieci w wieku do 
ukoñczenia 16 roku ¿ycia maj¹ce trudnoœci w 
poruszaniu siê, które posiadaj¹ aktualne orzeczenie o 
niepe³nosprawnoœci wydane przez w/w Zespó³,

· osoby niepe³nosprawne, je¿eli jest to uzasadnione 
potrzebami wynikaj¹cymi z niepe³nosprawnoœci.

Dofinansowanie obejmuje miêdzy innymi: zakup 
i monta¿ specjalistycznej sygnalizacji œwietlnej tj. 
wyposa¿enie dzwonka do drzwi w sygnalizacjê œwietln¹, 
wyposa¿enie aparatu telefonicznego w sygnalizacjê 
œwietln¹, sygnalizatory optyczne do aparatów 
telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów, 
inne sygnalizatory optyczne zastêpuj¹ce dŸwiêk. Zakup i 
monta¿ aparatów telefonicznych. Zakup maszyny do 
pisania pismem Braille'a. Zakup materia³ów optycznych i 
elektrooptycznych (lupy, monookulary, okulary 
lornetkowe, powiêkszalniki telewizyjne, lupy monitorowe, 
itp.).

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w 
komunikowaniu siê i technicznych, o których mowa wy¿ej 
mo¿na pobraæ i sk³adaæ w ka¿dym czasie w Starostwie 
Powiatowym w Nowym S¹czu, ul. Jagielloñska 33, pok. 
124, tel. (0-18) 41-41-624.

Termin sk³adania wniosków na likwidacjê barier 
architektonicznych up³ywa w dniu 30 wrzeœnia danego 
roku.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, o których mowa wy¿ej mo¿na pobraæ i 
sk³adaæ w Starostwie Powiatowym w Nowym S¹czu, ul. 
Jagielloñska 33, pok. 124, tel. (0-18) 41-41-624.

A D  4 .  Z a s a d y  u d z i e l a n i a  o s o b o m  
niepe³nosprawnym po¿yczek na rozpoczêcie 
dzia³alnoœci gospodarczej albo rolniczej

o¿yczkê na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej P(wytwórczej, budowlanej, handlowej, us³ugowej) lub 
rolniczej mo¿e otrzymaæ osoba niepe³nosprawna 
pos i ada j ¹ca  ak tua lne  o r zeczen i e  o  s t opn iu  
niepe³nosprawnoœci, zarejestrowana w Powiatowym 
Urzêdzie Pracy jako bezrobotna lub poszukuj¹ca pracy i nie 
pozostaj¹ca w zatrudnieniu.

Po¿yczka mo¿e byæ udzielona tylko raz, do 
wysokoœci  trzydziestokrotnego przeciêtnego  
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otrzymuje zaœwiadczenie o ukoñczeniu kursu i nie tylko 
wtedy.

Na podstawie rozmów w gronie s³uchaczy oraz 
osobistych refleksji (nie wiem, czy mam do tego prawo) 
pozwolê sobie na kilka s³ów o naszych spotkaniach z 
wyk³adowcami.

Wyk³ady prowadzili po prostu ….. wspaniali 
ludzie, ¿yczliwi i serdeczni, otwarci w kontakcie z nami. 
My s³uchacze staraliœmy siê oddaæ im szacunek i uznanie za 
posiadan¹ przez nich wiedzê, wykszta³cenie, dorobek 
naukowy i formê przekazu. I tak to czêsto kwitowaliœmy, ¿e 
wielki cz³owiek to taki, który szanuje innego cz³owieka. 

 ramach realizacji zadañ ze œrodków PFRON WPowiat Nowos¹decki dofinansowuje: 

1. pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

2. zaopatrzenie w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i œrodki pomocnicze,

3. l i k w i d a c j ê  b a r i e r  a r c h i t e k t o n i c z n y c h  w  
komunikowaniu siê i technicznych,

oraz

4. udziela po¿yczek na rozpoczêcie dzia³alnoœci 
gospodarczej albo rolniczej,

5. tworzy warsztaty terapii zajêciowej.

AD 1. Zasady dofinansowania do pobytu osoby 
niepe³nosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym

 turnusach rehabilitacyjnych mog¹ uczestniczyæ Wosoby: 

· w wieku powy¿ej 16 roku ¿ycia, posiadaj¹ce aktualne 
orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci wydane przez 
P o w i a t o w y  Z e s p ó ³  d s .  O r z e k a n i a  o  
Niepe³nosprawnoœci lub równowa¿ne tj. ZUS, KRUS - 
wydane do 01.01.1998 r. oraz w wieku do ukoñczenia 
16 roku ¿ycia, które posiadaj¹ aktualne orzeczenie o 
niepe³nosprawnoœci wydane przez w/w Zespó³.

· O s o b y  n i e p e ³ n o s p r a w n e  m o g ¹  o t r z y m a æ  
dofinansowanie 1 raz w roku kalendarzowym (bierze 
siê pod uwagê datê rozpoczêcia turnusu).

· Ze œrodków PFRON mo¿e tak¿e zostaæ dofinansowany 
pobyt opiekuna osoby niepe³nosprawnej w przypadku, 
gdy obecnoœæ opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym 
wynika z wyraŸnego i uzasadnionego zalecenia 
lekarskiego sformu³owanego we wniosku.

Ze œrodków PFRON mog¹ korzystaæ osoby 
niepe³nosprawne posiadaj¹ce sta³e lub tymczasowe 
zameldowanie, jednak nie krótsze ni¿ 6 miesiêcy w 
miejscowoœci znajduj¹cej siê na obszarze dzia³ania 
Starostwa.

JAK MO¯NA KORZYSTAÆ ZE ŒRODKÓW 
PAÑSTWOWEGO FUNDUSZU 

REHABILITACJI OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Realizacja zadañ Powiatu Nowos¹deckiego finansowanych ze œrodków Pañstwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

Wysokoœæ dofinansowania do turnusu wynosi:

– od 23% do 27% przeciêtnego wynagrodzenia dla 
uczestnika w zale¿noœci od posiadanego stopnia 
niepe³nosprawnoœci,

– 18% przeciêtnego wynagrodzenia dla niezbêdnego 
opiekuna.

Wnioski o dofinansowanie pobytu osoby 
niepe³nosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym, o których 
mowa wy¿ej mo¿na otrzymaæ oraz sk³adaæ w ka¿dym 
terminie, w Starostwie Powiatowym w Nowym S¹czu, ul. 
Jagielloñska 33, pok. 125, tel. (0-18) 41-41-625.

AD 2. Zasady dofinansowania zaopatrzenia w 
sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 
œrodki pomocnicze

 dofinansowania mog¹ skorzystaæ osoby:Z
· w wieku powy¿ej 16 roku ¿ycia, posiadaj¹ce aktualne 

orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci wydane 
przez Powiatowy Zespó³ ds.  Orzekania o 
Niepe³nosprawnoœci lub równowa¿ne tj. ZUS, KRUS - 
wydane do 01.01.1998 r. oraz w wieku do ukoñczenia 
16 roku ¿ycia, które posiadaj¹ aktualne orzeczenie o 
niepe³nosprawnoœci wydane przez w/w Zespó³.

O dofinansowanie nie mog¹ ubiegaæ siê osoby o 
miesiêcznych dochodach brutto przekraczaj¹cych:

· 50% przeciêtnego wynagrodzenia na jednego cz³onka 
wspólnego gospodarstwa domowego,

· 65% przeciêtnego wynagrodzenia w przypadku osób 
samotnych.

Wysokoœæ dofinansowania zaopatrzenia w:

· sprzêt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego 
sprzêtu, nie wiêcej jednak ni¿ do wysokoœci 
piêciokrotnego przeciêtnego wynagrodzenia,

· przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze 
wynosi:

– do 100% udzia³u w³asnego osoby niepe³nosprawnej w 
limicie ceny ustalonym przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia,

– do 150% sumy kwoty limitu Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz wymaganego udzia³u w³asnego osoby 
niepe³nosprawnej w zakupie tych przedmiotów i 
œrodków, je¿eli cena zakupu jest wy¿sza ni¿ ustalony 
limit.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt 
rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i œrodki 
pomocnicze, o których mowa wy¿ej mo¿na pobraæ i 
sk³adaæ w ka¿dym terminie w Starostwie Powiatowym w 
Nowym S¹czu, ul. Jagielloñska 33, pok. 125, tel. (0-18) 
41-41-625.

AD 3. Zasady dofinansowania likwidacji barier 
architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby 
niepe³nosprawnej maj¹cej trudnoœci w poruszaniu 
siê

rzez likwidacjê barier architektonicznych w miejscu Pzamieszkania osoby niepe³nosprawnej rozumie siê 
(uwzglêdniaj¹c indywidualne wymogi stanu zdrowia 
osoby niepe³nosprawnej) wszelkie prace adaptacyjne, 
budowlano-instalacyjne zmierzaj¹ce do prawid³owego 
ukszta³towania pomieszczeñ mieszkalnych, w tym 
pomieszczeñ sanitarnych wraz z ich wyposa¿eniem i 
dogodnym dojœciem do mieszkania, co w znacznym 
stopniu u³atwi osobie niepe³nosprawnej wykonywanie 
podstawowych, codziennych czynnoœci lub kontaktów z 
otoczeniem.

Z dofinansowania mog¹ skorzystaæ:

· osoby niepe³nosprawne w wieku powy¿ej 16 roku 
¿ycia maj¹ce trudnoœci w poruszaniu siê, posiadaj¹ce 
aktualne orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci 
wydane przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o 
Niepe³nosprawnoœci lub równowa¿ne tj. ZUS, KRUS - 
wydane do 01.01.1998 r. oraz dzieci w wieku do 
ukoñczenia 16 roku ¿ycia maj¹ce trudnoœci w 
poruszaniu siê, które posiadaj¹ aktualne orzeczenie o 
niepe³nosprawnoœci wydane przez w/w Zespó³,

· osoby niepe³nosprawne, które maj¹ trudnoœci w 
poruszaniu siê, je¿eli s¹ w³aœcicielami nieruchomoœci 
lub u¿ytkownikami wieczystymi nieruchomoœci albo 
posiadaj¹ zgodê w³aœciciela lokalu lub budynku 
mieszkalnego, w którym stale zamieszkuj¹.

Wysokoœæ dofinansowania nie mo¿e przekroczyæ 
80% wartoœci realizowanego zadania nie wiêcej jednak ni¿ 
piêtnastokrotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia 
miesiêcznego w danym roku. Wnioskodawca, który 
otrzyma³ dofinansowanie na likwidacjê barier w kwocie 
ni¿szej ni¿ piêtnastokrotnoœæ przeciêtnego wynagrodzenia 
miesiêcznego, mo¿e wyst¹piæ ponownie po up³ywie 3 lat, o 
udzielenie dodatkowego dofinansowania na ten cel, w 
kwocie stanowi¹cej ró¿nicê pomiêdzy pe³n¹ kwot¹ 
dofinansowania w danym roku, a kwot¹ dotychczas 
udzielonego dofinansowania.

 Likwidacja barier w komunikowaniu siê i 
technicznych, polega na dofinansowaniu przez 
Starostwo Powiatowe ze œrodków PFRON zakupu 
urz¹dzeñ (wraz z monta¿em) lub wykonaniu innych us³ug 
likwiduj¹cych tego typu bariery do wysokoœci 80% ich 
ceny brutto nie wiêcej jednak ni¿ 10 000,00 z³ raz na 5 
lat. Wnioskodawca, który otrzyma³ dofinansowanie na 
likwidacjê barier w komunikowaniu siê lub technicznych - 
w kwocie mniejszej ni¿ 10 000,00 z³, mo¿e wyst¹piæ 
ponownie przed up³ywem 5 lat o udzielenie dodatkowego 
dofinansowania na ten cel, w kwocie stanowi¹cej ró¿nicê 
pomiêdzy 10 000,00 z³, a kwot¹ udzielonego 
dofinansowania.

Z dofinansowania mog¹ skorzystaæ:

· osoby niepe³nosprawne w wieku powy¿ej 16 roku 
¿ycia maj¹ce trudnoœci w poruszaniu siê, posiadaj¹ce 
aktualne orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci 
wydane przez Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o 
Niepe³nosprawnoœci lub równowa¿ne tj. ZUS, KRUS - 
wydane do 01.01.1998 r. oraz dzieci w wieku do 
ukoñczenia 16 roku ¿ycia maj¹ce trudnoœci w 
poruszaniu siê, które posiadaj¹ aktualne orzeczenie o 
niepe³nosprawnoœci wydane przez w/w Zespó³,

· osoby niepe³nosprawne, je¿eli jest to uzasadnione 
potrzebami wynikaj¹cymi z niepe³nosprawnoœci.

Dofinansowanie obejmuje miêdzy innymi: zakup 
i monta¿ specjalistycznej sygnalizacji œwietlnej tj. 
wyposa¿enie dzwonka do drzwi w sygnalizacjê œwietln¹, 
wyposa¿enie aparatu telefonicznego w sygnalizacjê 
œwietln¹, sygnalizatory optyczne do aparatów 
telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów, 
inne sygnalizatory optyczne zastêpuj¹ce dŸwiêk. Zakup i 
monta¿ aparatów telefonicznych. Zakup maszyny do 
pisania pismem Braille'a. Zakup materia³ów optycznych i 
elektrooptycznych (lupy, monookulary, okulary 
lornetkowe, powiêkszalniki telewizyjne, lupy monitorowe, 
itp.).

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w 
komunikowaniu siê i technicznych, o których mowa wy¿ej 
mo¿na pobraæ i sk³adaæ w ka¿dym czasie w Starostwie 
Powiatowym w Nowym S¹czu, ul. Jagielloñska 33, pok. 
124, tel. (0-18) 41-41-624.

Termin sk³adania wniosków na likwidacjê barier 
architektonicznych up³ywa w dniu 30 wrzeœnia danego 
roku.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, o których mowa wy¿ej mo¿na pobraæ i 
sk³adaæ w Starostwie Powiatowym w Nowym S¹czu, ul. 
Jagielloñska 33, pok. 124, tel. (0-18) 41-41-624.

A D  4 .  Z a s a d y  u d z i e l a n i a  o s o b o m  
niepe³nosprawnym po¿yczek na rozpoczêcie 
dzia³alnoœci gospodarczej albo rolniczej

o¿yczkê na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej P(wytwórczej, budowlanej, handlowej, us³ugowej) lub 
rolniczej mo¿e otrzymaæ osoba niepe³nosprawna 
pos i ada j ¹ca  ak tua lne  o r zeczen i e  o  s t opn iu  
niepe³nosprawnoœci, zarejestrowana w Powiatowym 
Urzêdzie Pracy jako bezrobotna lub poszukuj¹ca pracy i nie 
pozostaj¹ca w zatrudnieniu.

Po¿yczka mo¿e byæ udzielona tylko raz, do 
wysokoœci  trzydziestokrotnego przeciêtnego  

26 27

SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III
A ta bezwzglêdna cisza na wyk³adach, a ta 

rezygnacja z przerwy, aby jeszcze d³u¿ej pos³uchaæ 
wyk³adowcê, – o czym œwiadczy?

W ka¿dym razie bêd¹c s³uchaczami SUTW na 
pewno mamy mo¿liwoœæ rozwijania swojego intelektu, na 
pewno nasycamy swój umys³ wiedz¹, której nam brakuje 
lub j¹ pog³êbiamy.

Jedno jest istotne, ¿e dopóki jeszcze potrafimy siê 
uczyæ pozostajemy m³odzi.

Lidia Zaj¹c - Starosta Sekcji Medycznej 
i Profilaktyki Zdrowia 



spo³ecznej i zawodowej;

8) zobowi¹zanie do opracowania indywidualnych 
programów rehabilitacji uczestników warsztatu, w 
terminie nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce od dnia 
rozpoczêcia zajêæ przez uczestników warsztatu;

9) propozycje dotycz¹ce obsady etatowej warsztatu, z 
wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych 
kwalifikacji pracowników;

10)preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z:

a) kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych, 
sporz¹dzonym i podpisanym przez osobê 
posiadaj¹c¹ uprawnienia budowlane, zawieraj¹cym 
wyliczenia poszczególnych pozycji na podstawie 
cen jednostkowych stawek i narzutów wraz z 
podaniem podstawy kalkulacji,

b) dokumentacj¹  projektow¹ w przypadku 
modernizacji lub rozbudowy obiektu,

c) wykazem niezbêdnego wyposa¿enia warsztatu 
wynikaj¹cego z programu terapii w uk³adzie 
rzeczowo-finansowym, z podaniem cen 
jednostkowych,

d) uzasadnieniem;

11)preliminarz rocznych kosztów dzia³alnoœci warsztatu 
uwzglêdniaj¹cy:

a) wielkoœæ kosztów przypadaj¹cych miesiêcznie na 
jednego uczestnika,

b) przewidywany procentowy udzia³ œrodków 
Funduszu w finansowaniu tych kosztów;

12)informacjê o w³asnych lub pozyskanych z innych Ÿróde³ 
œrodkach f inansowych przeznaczonych na 
finansowanie kosztów utworzenia warsztatu;

13)plan pomieszczeñ warsztatu, z okreœleniem ich 
powierzchni u¿ytkowej i przeznaczenia;

14)regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednostkê 
zamierzaj¹c¹ utworzyæ warsztat;

15)okreœlenie formy opieki medycznej w warsztacie.

Warsztat dzia³a na podstawie regulaminu 
organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkê 
prowadz¹c¹ warsztat.

Regulamin organizacyjny warsztatu okreœla w 
szczególnoœci:

1) prawa i obowi¹zki uczestnika warsztatu;

2) sposób ustalania wysokoœci œrodków finansowych 
otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach 
treningu ekonomicznego i gospodarowania nimi;

3) organizacjê pracy i zajêæ;

4) sposób dowozu uczestników do warsztatu;

5) obowi¹zki kierownika warsztatu w zakresie:

a) zapewnienia odpowiednich warunków pracy i 
organizowanych zajêæ,

b) planowania:

- rozk³adu zajêæ w warsztacie,

- przerw wakacyjnych uczestników warsztatu,

- urlopów pracowników.

Dzia³alnoœæ warsztatu jest dzia³alnoœci¹ o charakterze 
niezarobkowym!

Dochód ze sprzeda¿y produktów i us³ug wykonanych przez 
uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu 
terapii przeznacza siê, w porozumieniu z uczestnikami 

w których nie okreœlono przyczyny niepe³nosprawnoœci, 
kartê parkingow¹ wydaje siê na podstawie orzeczenia, 
wraz z zaœwiadczeniem lekarskim potwierdzaj¹cym 
ograniczenie sprawnoœci ruchowej. 

Nowelizacja ustawy wprowadza równie¿ zapis, ¿e 
kartê parkingow¹ mog¹ równie¿ otrzymaæ:

a) kieruj¹cy pojazdem przewo¿¹cy osobê o obni¿onej 
sprawnoœci ruchowej,

b) pracownicy placówek zajmuj¹cych siê opiek¹, 
rehabilitacj¹ lub edukacj¹ osób niepe³nosprawnych 
pozostaj¹cych pod opiek¹ tych placówek.

Za wydanie karty parkingowej pobierana jest op³ata 
w wysokoœci 25 z³, któr¹ nale¿y wp³aciæ w kasie Starostwa. 
Osoba niepe³nosprawna musi równie¿ dostarczyæ 
fotografiê. Karta parkingowa wydawana jest na okres 
wa¿noœci orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. 

Kartê parkingow¹ dla uprawnionych osób 
niepe³nosprawnych mo¿na uzyskaæ w Starostwie 
Powiatowym w Nowym S¹czu, ul. Jagielloñska 33, 
Wydzia³ Polityki Spo³ecznej, pokój 110 lub 125 parter, 
tel. (0-18) 41-41-625.

AD 6. Zasady tworzenia warsztatów terapii 
zajêciowej

arsztat terapii zajêciowej mo¿e utworzyæ fundacja, Wstowarzyszenie lub inny podmiot, zwany 
„jednostk¹”. Instytucje te, zamierzaj¹c utworzyæ lub 
prowadziæ warsztat, kwalifikuj¹ kandydatów do 
uczestnictwa w warsztacie zgodnie ze wskazaniami do 
terapii zajêciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu 
niepe³nosprawnoœci wydanym przez w³aœciwy organ.

Instytucja zamierzaj¹ca utworzyæ warsztat sk³ada 
do w³aœciwego, ze wzglêdu na siedzibê warsztatu, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o 
dofinansowanie kosztów utworzenia i dzia³alnoœci 
warsztatu, ze œrodków Pañstwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

Wniosek winien zawieraæ:

1) nazwê oraz okreœlenie siedziby jednostki zamierzaj¹cej 
utworzyæ warsztat; 

2) adres i dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do 
obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na okres 
nie krótszy ni¿ 10 lat;

3) promesê zwolnienia z op³at za u¿ytkowanie obiektu lub 
lokalu przeznaczonego na warsztat przez okres nie 
krótszy ni¿ 10 lat, w przypadku gdy ten obiekt lub lokal 
stanowi w³asnoœæ jednostki samorz¹du terytorialnego;

4) aktualny wypis z rejestru s¹dowego lub inny dokument 
potwierdzaj¹cy osobowoœæ prawn¹ jednostki, a w 
przypadku nieposiadania osobowoœci prawnej - 
dokument potwierdzaj¹cy istnienie takiej jednostki;

5) statut jednostki zamierzaj¹cej utworzyæ warsztat;

6) zg³oszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników 
warsztatu, z okreœleniem stopni i rodzajów ich 
niepe³nosprawnoœci ³¹cznie z wynikaj¹cym z 
orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci wskazaniem 
do rehabilitacji w formie terapii zajêciowej oraz z 
podaniem wieku kandydatów;

7) plan dzia³alnoœci warsztatu okreœlaj¹cy metody pracy z 
uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji 

wynagrodzenia (og³oszonego przez Prezesa GUS w 
miesi¹cu poprzedzaj¹cym zawarcie umowy). Mo¿e byæ 
ona jednak udzielona tak¿e na wznowienie dzia³alnoœci, 
pod warunkiem jednak, ¿e od daty wykreœlenia wpisu do 
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej albo cofniêcia 
koncesji (w odniesieniu do dzia³alnoœci gospodarczej) lub 
wygaœniêcia w podatku rolnym (w odniesieniu do 
dzia³alnoœci rolniczej), up³ynê³o co najmniej 6 miesiêcy. 

Po¿yczka mo¿e byæ udzielona na okres nie d³u¿szy 
ni¿ 48 miesiêcy i jest oprocentowana jednorazowo w 
wysokoœci 5% udzielonej kwoty. Po¿yczkodawca mo¿e 
udzieliæ karencji w sp³acie po¿yczki, jednak okres ten nie 
mo¿e przekroczyæ 6 miesiêcy i wliczony jest do okresu, na 
jaki po¿yczka zosta³a udzielona. 

Niezale¿nie od zabezpieczenia sp³aty po¿yczki, do 
zawarcia umowy po¿yczki wymagana jest zgoda ma³¿onka 
po¿yczkobiorcy wyra¿ona w formie pisemnej, a w 
przypadku porêczenia - tak¿e zgoda ma³¿onka porêczyciela 
wyra¿ona w formie pisemnej. Po¿yczka mo¿e zostaæ 
umorzona w wysokoœci do 50% jej kwoty, w przypadku 
prowadzenia dzia³alnoœci przez okres co najmniej 24 
miesiêcy kalendarzowych. Umorzenia dokonuje Starosta 
Powiatu na wniosek po¿yczkobiorcy. Umorzeniu podlega 
ustalona kwota po¿yczki oraz odsetki, jakie od niej 
przys³ugiwa³y.

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu 
bankowego

Osoba niepe³nosprawna, która prowadzi 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub w³asne albo dzier¿awione 
gospodarstwo rolne mo¿e otrzymaæ ze œrodków PFRON 
dofinansowanie do wysokoœci 50% oprocentowania 
kredytu bankowego zaci¹gniêtego na kontynuowanie tej 
dzia³alnoœci. Dofinansowanie takie mo¿e byæ udzielone 
osobie niepe³nosprawnej, pod warunkiem jednak, ¿e:

- nie korzysta z po¿yczki na rozpoczêcie dzia³alnoœci 
gospodarczej ze œrodków PFRON, po¿yczka taka zosta³a 
sp³acona albo w ca³oœci umorzona. 

Wnioski o udzielenie po¿yczki na podjêcie 
dzia³alnoœci gospodarczej oraz o dofinansowanie do 
oprocentowania kredytu bankowego, o których mowa 
wy¿ej mo¿na otrzymaæ oraz sk³adaæ w ka¿dym terminie w 
Starostwie Powiatowym w Nowym S¹czu, ul. 
Jagielloñska 33, pok. 125, tel. (0-18) 41-41-625.

AD 5. Zasady wydawania kart parkingowych 

a podstawie zmian art. 8 z dnia 20.XII.2002 r. w Nustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym, kartê parkingow¹ mog¹ otrzymaæ osoby 
niepe³nosprawne, posiadaj¹ce nastêpuj¹ce orzeczenia:

a) w y d a n e  p r z e z  Z e s p ó ³  d s .  O r z e k a n i a  o  
Niepe³nosprawnoœci, o zaliczeniu do znacznego, 
u m i a r k o w a n e g o  l u b  l e k k i e g o  s t o p n i a  
niepe³nosprawnoœci o przyczynie niepe³nosprawnoœci z 
kodu R lub N,

b) wydane przez organy rentowe równowa¿ne (ZUS, 
KRUS - wydane do 01.01.1998 r.) na mocy przepisów 
szczególnych z orzeczeniami o niepe³nosprawnoœci.

W przypadku orzeczeñ wydanych przez organy 
rentowe równowa¿nych z orzeczeniami o stopniu lekkim, 

warsztatu, na pokrycie wydatków zwi¹zanych z integracj¹ 
spo³eczn¹ uczestników.

Finansowanie warsztatów terapii zajêciowej:

1) dzia³alnoœci, w tym wynikaj¹cych ze zwiêkszonej 
liczby uczestników warsztatu terapii zajêciowej, 
wynosi:

a) w 2007 r. - 95% tych kosztów,

b) w 2008 r. - 90% tych kosztów,

c) w 2009 r. i w latach nastêpnych - 85% tych kosztów,

2) tworzenia warsztatu terapii zajêciowej wynosi w 2005 r. 
i latach nastêpnych - 70% tych kosztów.

Zdaniem Ministerstwa Polityki Spo³ecznej, 
samorz¹d i tworz¹cy warsztaty musz¹ wspó³uczestniczyæ 
w znajdowaniu œrodków na ich dzia³anie. Dofinansowanie 
PFRON nadal bêdzie finansowa³  docelowo, zmniejszy siê 
do: maksymalnie 70% kosztów przy tworzeniu oraz 
maksymalnie 85% na dzia³alnoœæ WTZ.

Na teren ie  Powiatu  Nowos¹deck iego  
funkcjonuj¹ 4 Warsztaty Terapii Zajêciowej:

1. Warsztat Terapii Zajêciowej w Sio³kowej,

2. Warsztat Terapii Zajêciowej w Bia³ej Ni¿nej,

3. Warsztat Terapii Zajêciowej w Gostwicy,

4. Warsztat Terapii Zajêciowej w Czarnym Potoku.

W obecnej chwili w fazie tworzenia jest Warsztat 
Terapii Zajêciowej w Korzennej.

Odpowiednie dokumenty, niezbêdne do z³o¿enia 
wniosku o utworzenie warsztatu, jak równie¿ fachow¹ 
wiedzê na ten temat mo¿na otrzymaæ w Wydziale 
Polityki Spo³ecznej Starostwa Powiatowego w Nowym 
S¹czu, ul. Jagielloñska 33, pok. 125, tel. (0-18) 41-41-
625.

Materia³ zosta³ opracowany przez Wydzia³ Polityki 
Spo³ecznej Starostwa Powiatowego w Nowym S¹czu.
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spo³ecznej i zawodowej;

8) zobowi¹zanie do opracowania indywidualnych 
programów rehabilitacji uczestników warsztatu, w 
terminie nie d³u¿szym ni¿ 3 miesi¹ce od dnia 
rozpoczêcia zajêæ przez uczestników warsztatu;

9) propozycje dotycz¹ce obsady etatowej warsztatu, z 
wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych 
kwalifikacji pracowników;

10)preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z:

a) kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych, 
sporz¹dzonym i podpisanym przez osobê 
posiadaj¹c¹ uprawnienia budowlane, zawieraj¹cym 
wyliczenia poszczególnych pozycji na podstawie 
cen jednostkowych stawek i narzutów wraz z 
podaniem podstawy kalkulacji,

b) dokumentacj¹  projektow¹ w przypadku 
modernizacji lub rozbudowy obiektu,

c) wykazem niezbêdnego wyposa¿enia warsztatu 
wynikaj¹cego z programu terapii w uk³adzie 
rzeczowo-finansowym, z podaniem cen 
jednostkowych,

d) uzasadnieniem;

11)preliminarz rocznych kosztów dzia³alnoœci warsztatu 
uwzglêdniaj¹cy:

a) wielkoœæ kosztów przypadaj¹cych miesiêcznie na 
jednego uczestnika,

b) przewidywany procentowy udzia³ œrodków 
Funduszu w finansowaniu tych kosztów;

12)informacjê o w³asnych lub pozyskanych z innych Ÿróde³ 
œrodkach f inansowych przeznaczonych na 
finansowanie kosztów utworzenia warsztatu;

13)plan pomieszczeñ warsztatu, z okreœleniem ich 
powierzchni u¿ytkowej i przeznaczenia;

14)regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednostkê 
zamierzaj¹c¹ utworzyæ warsztat;

15)okreœlenie formy opieki medycznej w warsztacie.

Warsztat dzia³a na podstawie regulaminu 
organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkê 
prowadz¹c¹ warsztat.

Regulamin organizacyjny warsztatu okreœla w 
szczególnoœci:

1) prawa i obowi¹zki uczestnika warsztatu;

2) sposób ustalania wysokoœci œrodków finansowych 
otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach 
treningu ekonomicznego i gospodarowania nimi;

3) organizacjê pracy i zajêæ;

4) sposób dowozu uczestników do warsztatu;

5) obowi¹zki kierownika warsztatu w zakresie:

a) zapewnienia odpowiednich warunków pracy i 
organizowanych zajêæ,

b) planowania:

- rozk³adu zajêæ w warsztacie,

- przerw wakacyjnych uczestników warsztatu,

- urlopów pracowników.

Dzia³alnoœæ warsztatu jest dzia³alnoœci¹ o charakterze 
niezarobkowym!

Dochód ze sprzeda¿y produktów i us³ug wykonanych przez 
uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu 
terapii przeznacza siê, w porozumieniu z uczestnikami 

w których nie okreœlono przyczyny niepe³nosprawnoœci, 
kartê parkingow¹ wydaje siê na podstawie orzeczenia, 
wraz z zaœwiadczeniem lekarskim potwierdzaj¹cym 
ograniczenie sprawnoœci ruchowej. 

Nowelizacja ustawy wprowadza równie¿ zapis, ¿e 
kartê parkingow¹ mog¹ równie¿ otrzymaæ:

a) kieruj¹cy pojazdem przewo¿¹cy osobê o obni¿onej 
sprawnoœci ruchowej,

b) pracownicy placówek zajmuj¹cych siê opiek¹, 
rehabilitacj¹ lub edukacj¹ osób niepe³nosprawnych 
pozostaj¹cych pod opiek¹ tych placówek.

Za wydanie karty parkingowej pobierana jest op³ata 
w wysokoœci 25 z³, któr¹ nale¿y wp³aciæ w kasie Starostwa. 
Osoba niepe³nosprawna musi równie¿ dostarczyæ 
fotografiê. Karta parkingowa wydawana jest na okres 
wa¿noœci orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. 

Kartê parkingow¹ dla uprawnionych osób 
niepe³nosprawnych mo¿na uzyskaæ w Starostwie 
Powiatowym w Nowym S¹czu, ul. Jagielloñska 33, 
Wydzia³ Polityki Spo³ecznej, pokój 110 lub 125 parter, 
tel. (0-18) 41-41-625.

AD 6. Zasady tworzenia warsztatów terapii 
zajêciowej

arsztat terapii zajêciowej mo¿e utworzyæ fundacja, Wstowarzyszenie lub inny podmiot, zwany 
„jednostk¹”. Instytucje te, zamierzaj¹c utworzyæ lub 
prowadziæ warsztat, kwalifikuj¹ kandydatów do 
uczestnictwa w warsztacie zgodnie ze wskazaniami do 
terapii zajêciowej, zawartymi w orzeczeniu o stopniu 
niepe³nosprawnoœci wydanym przez w³aœciwy organ.

Instytucja zamierzaj¹ca utworzyæ warsztat sk³ada 
do w³aœciwego, ze wzglêdu na siedzibê warsztatu, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wniosek o 
dofinansowanie kosztów utworzenia i dzia³alnoœci 
warsztatu, ze œrodków Pañstwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

Wniosek winien zawieraæ:

1) nazwê oraz okreœlenie siedziby jednostki zamierzaj¹cej 
utworzyæ warsztat; 

2) adres i dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do 
obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na okres 
nie krótszy ni¿ 10 lat;

3) promesê zwolnienia z op³at za u¿ytkowanie obiektu lub 
lokalu przeznaczonego na warsztat przez okres nie 
krótszy ni¿ 10 lat, w przypadku gdy ten obiekt lub lokal 
stanowi w³asnoœæ jednostki samorz¹du terytorialnego;

4) aktualny wypis z rejestru s¹dowego lub inny dokument 
potwierdzaj¹cy osobowoœæ prawn¹ jednostki, a w 
przypadku nieposiadania osobowoœci prawnej - 
dokument potwierdzaj¹cy istnienie takiej jednostki;

5) statut jednostki zamierzaj¹cej utworzyæ warsztat;

6) zg³oszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników 
warsztatu, z okreœleniem stopni i rodzajów ich 
niepe³nosprawnoœci ³¹cznie z wynikaj¹cym z 
orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci wskazaniem 
do rehabilitacji w formie terapii zajêciowej oraz z 
podaniem wieku kandydatów;

7) plan dzia³alnoœci warsztatu okreœlaj¹cy metody pracy z 
uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji 

wynagrodzenia (og³oszonego przez Prezesa GUS w 
miesi¹cu poprzedzaj¹cym zawarcie umowy). Mo¿e byæ 
ona jednak udzielona tak¿e na wznowienie dzia³alnoœci, 
pod warunkiem jednak, ¿e od daty wykreœlenia wpisu do 
ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej albo cofniêcia 
koncesji (w odniesieniu do dzia³alnoœci gospodarczej) lub 
wygaœniêcia w podatku rolnym (w odniesieniu do 
dzia³alnoœci rolniczej), up³ynê³o co najmniej 6 miesiêcy. 

Po¿yczka mo¿e byæ udzielona na okres nie d³u¿szy 
ni¿ 48 miesiêcy i jest oprocentowana jednorazowo w 
wysokoœci 5% udzielonej kwoty. Po¿yczkodawca mo¿e 
udzieliæ karencji w sp³acie po¿yczki, jednak okres ten nie 
mo¿e przekroczyæ 6 miesiêcy i wliczony jest do okresu, na 
jaki po¿yczka zosta³a udzielona. 

Niezale¿nie od zabezpieczenia sp³aty po¿yczki, do 
zawarcia umowy po¿yczki wymagana jest zgoda ma³¿onka 
po¿yczkobiorcy wyra¿ona w formie pisemnej, a w 
przypadku porêczenia - tak¿e zgoda ma³¿onka porêczyciela 
wyra¿ona w formie pisemnej. Po¿yczka mo¿e zostaæ 
umorzona w wysokoœci do 50% jej kwoty, w przypadku 
prowadzenia dzia³alnoœci przez okres co najmniej 24 
miesiêcy kalendarzowych. Umorzenia dokonuje Starosta 
Powiatu na wniosek po¿yczkobiorcy. Umorzeniu podlega 
ustalona kwota po¿yczki oraz odsetki, jakie od niej 
przys³ugiwa³y.

Dofinansowanie do oprocentowania kredytu 
bankowego

Osoba niepe³nosprawna, która prowadzi 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub w³asne albo dzier¿awione 
gospodarstwo rolne mo¿e otrzymaæ ze œrodków PFRON 
dofinansowanie do wysokoœci 50% oprocentowania 
kredytu bankowego zaci¹gniêtego na kontynuowanie tej 
dzia³alnoœci. Dofinansowanie takie mo¿e byæ udzielone 
osobie niepe³nosprawnej, pod warunkiem jednak, ¿e:

- nie korzysta z po¿yczki na rozpoczêcie dzia³alnoœci 
gospodarczej ze œrodków PFRON, po¿yczka taka zosta³a 
sp³acona albo w ca³oœci umorzona. 

Wnioski o udzielenie po¿yczki na podjêcie 
dzia³alnoœci gospodarczej oraz o dofinansowanie do 
oprocentowania kredytu bankowego, o których mowa 
wy¿ej mo¿na otrzymaæ oraz sk³adaæ w ka¿dym terminie w 
Starostwie Powiatowym w Nowym S¹czu, ul. 
Jagielloñska 33, pok. 125, tel. (0-18) 41-41-625.

AD 5. Zasady wydawania kart parkingowych 

a podstawie zmian art. 8 z dnia 20.XII.2002 r. w Nustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym, kartê parkingow¹ mog¹ otrzymaæ osoby 
niepe³nosprawne, posiadaj¹ce nastêpuj¹ce orzeczenia:

a) w y d a n e  p r z e z  Z e s p ó ³  d s .  O r z e k a n i a  o  
Niepe³nosprawnoœci, o zaliczeniu do znacznego, 
u m i a r k o w a n e g o  l u b  l e k k i e g o  s t o p n i a  
niepe³nosprawnoœci o przyczynie niepe³nosprawnoœci z 
kodu R lub N,

b) wydane przez organy rentowe równowa¿ne (ZUS, 
KRUS - wydane do 01.01.1998 r.) na mocy przepisów 
szczególnych z orzeczeniami o niepe³nosprawnoœci.

W przypadku orzeczeñ wydanych przez organy 
rentowe równowa¿nych z orzeczeniami o stopniu lekkim, 

warsztatu, na pokrycie wydatków zwi¹zanych z integracj¹ 
spo³eczn¹ uczestników.

Finansowanie warsztatów terapii zajêciowej:

1) dzia³alnoœci, w tym wynikaj¹cych ze zwiêkszonej 
liczby uczestników warsztatu terapii zajêciowej, 
wynosi:

a) w 2007 r. - 95% tych kosztów,

b) w 2008 r. - 90% tych kosztów,

c) w 2009 r. i w latach nastêpnych - 85% tych kosztów,

2) tworzenia warsztatu terapii zajêciowej wynosi w 2005 r. 
i latach nastêpnych - 70% tych kosztów.

Zdaniem Ministerstwa Polityki Spo³ecznej, 
samorz¹d i tworz¹cy warsztaty musz¹ wspó³uczestniczyæ 
w znajdowaniu œrodków na ich dzia³anie. Dofinansowanie 
PFRON nadal bêdzie finansowa³  docelowo, zmniejszy siê 
do: maksymalnie 70% kosztów przy tworzeniu oraz 
maksymalnie 85% na dzia³alnoœæ WTZ.

Na teren ie  Powiatu  Nowos¹deck iego  
funkcjonuj¹ 4 Warsztaty Terapii Zajêciowej:

1. Warsztat Terapii Zajêciowej w Sio³kowej,

2. Warsztat Terapii Zajêciowej w Bia³ej Ni¿nej,

3. Warsztat Terapii Zajêciowej w Gostwicy,

4. Warsztat Terapii Zajêciowej w Czarnym Potoku.

W obecnej chwili w fazie tworzenia jest Warsztat 
Terapii Zajêciowej w Korzennej.

Odpowiednie dokumenty, niezbêdne do z³o¿enia 
wniosku o utworzenie warsztatu, jak równie¿ fachow¹ 
wiedzê na ten temat mo¿na otrzymaæ w Wydziale 
Polityki Spo³ecznej Starostwa Powiatowego w Nowym 
S¹czu, ul. Jagielloñska 33, pok. 125, tel. (0-18) 41-41-
625.

Materia³ zosta³ opracowany przez Wydzia³ Polityki 
Spo³ecznej Starostwa Powiatowego w Nowym S¹czu.
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WARTO PRZECZYTAÆ !!

„PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGRO¯ENIA ¯YCIA. 
Postêpowanie przedmedyczne z zastosowaniem automatycznego defibrylatora”

Pod redakcj¹ prof. dr hab. med. Witolda Jurczyka i dr med. Andrzeja £akomego,
Wydawca: FHU Grzegorz S³omczyñski,

Kraków 2004

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia

00-238 Warszawa, ul. D³uga 38/40

tel./fax (+48 22) 635 75 78

e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl

bezp³atna infolinia: 0 800 190 59 (pn.-pt. od 9.00-21.00)

Biuro Praw Pacjenta zosta³o utworzone przez Ministra Zdrowia w dniu 1 stycznia 2002 r. Do jego zadañ nale¿y 
monitorowanie przypadków naruszeñ praw pacjenta wystêpuj¹cych w ramach realizacji œwiadczeñ medycznych 
wykonywanych w ramach kontraktów zawieranych i finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia.

Podstawowe prawa pacjenta wynikaj¹ce z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowi¹zuj¹cych ustaw 
okreœlone zosta³y w Karcie Praw Pacjenta.

Wiêcej na ten temat mo¿na przeczytaæ na stronach internetowych: www.bpp.waw.pl

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Od dnia 17 sierpnia 2005 r. obowi¹zuje ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego „Narodowego 
programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200).

Zasadniczym celem ustawy jest zahamowanie wzrostu zachorowañ na nowotwory. Program ma za zadanie 
doprowadziæ do poprawy skutecznoœci ich leczenia do poziomu osi¹ganego przez kraje Europy Zachodniej. Przewiduje siê, 
¿e pozwoli to zwiêkszyæ wyleczalnoœæ nowotworów do ok. 40% u mê¿czyzn i oko³o 50% u kobiet.

Program zak³ada równie¿ stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postêpu wiedzy o 
przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów z³oœliwych. Przewiduje tak¿e utworzenie systemu ci¹g³ego 
monitorowania skutecznoœci zwalczania nowotworów w skali kraju i w poszczególnych regionach.

Innymi celami programu s¹ m. in.: rozwój profilaktyki nowotworów z³oœliwych, wdro¿enie programów wczesnego 
wykrywania raka oraz zwiêkszenie dostêpnoœci do metod wczesnego jego wykrywania.

Wa¿nym punktem jest tak¿e wprowadzenie kszta³cenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie onkologii 
dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielêgniarek, po³o¿nych i przedstawicieli innych zawodów medycznych. W latach 2006-
2015 program bêdzie kosztowa³ 3 mld z³ i zostanie sfinansowany z bud¿etu pañstwa oraz œrodków pozabud¿etowych.

W ci¹gu najbli¿szych 10 lat, jak zak³ada program, liczba zachorowañ na nowotwory powinna siê zmniejszyæ, o co 
najmniej 10%.

Szpital Specjalistyczny im. J. Œniadeckiego 
33-300 Nowy S¹cz, ul. M³yñska 5
tel. (+48 18) 443 88 77

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
tel. (+48 18) 471 28 07, 471 23 38

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej S¹deckie Pogotowie Ratunkowe
33-300 Nowy S¹cz, ul. Waryñskiego 1
tel. (+48 18) 442 22 23, 442 09 49, 444 27 23
podstacje:
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 118, tel. (+48 18) 471 23 77
33-330 Grybów, ul. Koœciuszki 17, tel. (+48 18) 445 06 62
33-390 £¹cko 662, tel. (+48 18) 444 59 64
33-314 £ososina Dolna 170, tel. (+48 18) 444 80 53
33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Ogrodowa 2, tel. (+48 18) 446 56 50

Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego
33-300 Nowy S¹cz, ul. Grybowska 2
tel. (+48 18) 448 29 01

Referat Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoœci i Spraw Obronnych Urzêdu Miasta Nowego S¹cza
33-300 Nowy S¹cz, Rynek 21
tel. (+48 18) 443 57 02

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Nowym S¹czu
33-300 Nowy S¹cz, ul. Koœciuszki 2
tel. (+48 18) 443 86 22, 443 87 59

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Nowym S¹czu
33-300 Nowy S¹cz, ul. D³ugosza 17
tel. (+48 18) 442 32 89

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krynicy-Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Stara Droga 1
tel. (+48 18) 471 55 34

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym S¹czu
33-340 Stary S¹cz, ul. Partyzantów 15
tel. (+48 18) 446 13 60

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grybowie
33-330 Grybów, ul. Koœciuszki 18
tel. (+48 18) 445 03 25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym S¹czu
33-300 Nowy S¹cz, ul. Kiliñskiego 72a
tel. (+48 18) 443 82 51, 443 75 91

Powiatowy Oœrodek Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia w Nowym S¹czu
33-300 Nowy S¹cz, ul. Kiliñskiego 72a
tel. (+48 18) 440 71 31

Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Starostwa Powiatowego w Nowym S¹czu
33-300 Nowy S¹cz, ul. Jagielloñska 33
tel. (+48 18) 414 16 00

Wydzia³ Kultury, Sportu i Zdrowia Urzêdu Miasta Nowego S¹cza
33-300 Nowy S¹cz, Rynek 22
tel. (+48 18) 444 27 50, 443 44 89

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
33-300 Nowy S¹cz, ul. Jagielloñska 21
tel. (+48 18) 547 23 26

Uzdrowisko Muszyna Sp. z o.o.
33-370 Muszyna, Z³ockie 109
tel. (+48 18) 477 79 59, 477 79 57

„Uzdrowisko Krynica-¯egiestów” S.A.
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4
tel. (+48 18) 471 23 95, 471 28 01
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„PIERWSZA POMOC W STANACH ZAGRO¯ENIA ¯YCIA. 
Postêpowanie przedmedyczne z zastosowaniem automatycznego defibrylatora”

Pod redakcj¹ prof. dr hab. med. Witolda Jurczyka i dr med. Andrzeja £akomego,
Wydawca: FHU Grzegorz S³omczyñski,

Kraków 2004

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia

00-238 Warszawa, ul. D³uga 38/40

tel./fax (+48 22) 635 75 78

e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl

bezp³atna infolinia: 0 800 190 59 (pn.-pt. od 9.00-21.00)

Biuro Praw Pacjenta zosta³o utworzone przez Ministra Zdrowia w dniu 1 stycznia 2002 r. Do jego zadañ nale¿y 
monitorowanie przypadków naruszeñ praw pacjenta wystêpuj¹cych w ramach realizacji œwiadczeñ medycznych 
wykonywanych w ramach kontraktów zawieranych i finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia.

Podstawowe prawa pacjenta wynikaj¹ce z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowi¹zuj¹cych ustaw 
okreœlone zosta³y w Karcie Praw Pacjenta.

Wiêcej na ten temat mo¿na przeczytaæ na stronach internetowych: www.bpp.waw.pl

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Od dnia 17 sierpnia 2005 r. obowi¹zuje ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego „Narodowego 
programu zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200).

Zasadniczym celem ustawy jest zahamowanie wzrostu zachorowañ na nowotwory. Program ma za zadanie 
doprowadziæ do poprawy skutecznoœci ich leczenia do poziomu osi¹ganego przez kraje Europy Zachodniej. Przewiduje siê, 
¿e pozwoli to zwiêkszyæ wyleczalnoœæ nowotworów do ok. 40% u mê¿czyzn i oko³o 50% u kobiet.

Program zak³ada równie¿ stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postêpu wiedzy o 
przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów z³oœliwych. Przewiduje tak¿e utworzenie systemu ci¹g³ego 
monitorowania skutecznoœci zwalczania nowotworów w skali kraju i w poszczególnych regionach.

Innymi celami programu s¹ m. in.: rozwój profilaktyki nowotworów z³oœliwych, wdro¿enie programów wczesnego 
wykrywania raka oraz zwiêkszenie dostêpnoœci do metod wczesnego jego wykrywania.

Wa¿nym punktem jest tak¿e wprowadzenie kszta³cenia przeddyplomowego i podyplomowego w zakresie onkologii 
dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielêgniarek, po³o¿nych i przedstawicieli innych zawodów medycznych. W latach 2006-
2015 program bêdzie kosztowa³ 3 mld z³ i zostanie sfinansowany z bud¿etu pañstwa oraz œrodków pozabud¿etowych.

W ci¹gu najbli¿szych 10 lat, jak zak³ada program, liczba zachorowañ na nowotwory powinna siê zmniejszyæ, o co 
najmniej 10%.

Szpital Specjalistyczny im. J. Œniadeckiego 
33-300 Nowy S¹cz, ul. M³yñska 5
tel. (+48 18) 443 88 77

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej - Szpital im. J. Dietla
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142
tel. (+48 18) 471 28 07, 471 23 38

Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej S¹deckie Pogotowie Ratunkowe
33-300 Nowy S¹cz, ul. Waryñskiego 1
tel. (+48 18) 442 22 23, 442 09 49, 444 27 23
podstacje:
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 118, tel. (+48 18) 471 23 77
33-330 Grybów, ul. Koœciuszki 17, tel. (+48 18) 445 06 62
33-390 £¹cko 662, tel. (+48 18) 444 59 64
33-314 £ososina Dolna 170, tel. (+48 18) 444 80 53
33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Ogrodowa 2, tel. (+48 18) 446 56 50

Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego
33-300 Nowy S¹cz, ul. Grybowska 2
tel. (+48 18) 448 29 01

Referat Zarz¹dzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoœci i Spraw Obronnych Urzêdu Miasta Nowego S¹cza
33-300 Nowy S¹cz, Rynek 21
tel. (+48 18) 443 57 02

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Nowym S¹czu
33-300 Nowy S¹cz, ul. Koœciuszki 2
tel. (+48 18) 443 86 22, 443 87 59

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Nowym S¹czu
33-300 Nowy S¹cz, ul. D³ugosza 17
tel. (+48 18) 442 32 89

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krynicy-Zdroju
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Stara Droga 1
tel. (+48 18) 471 55 34

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym S¹czu
33-340 Stary S¹cz, ul. Partyzantów 15
tel. (+48 18) 446 13 60

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grybowie
33-330 Grybów, ul. Koœciuszki 18
tel. (+48 18) 445 03 25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym S¹czu
33-300 Nowy S¹cz, ul. Kiliñskiego 72a
tel. (+48 18) 443 82 51, 443 75 91

Powiatowy Oœrodek Terapii Uzale¿nienia od Alkoholu i Wspó³uzale¿nienia w Nowym S¹czu
33-300 Nowy S¹cz, ul. Kiliñskiego 72a
tel. (+48 18) 440 71 31

Wydzia³ Polityki Spo³ecznej Starostwa Powiatowego w Nowym S¹czu
33-300 Nowy S¹cz, ul. Jagielloñska 33
tel. (+48 18) 414 16 00

Wydzia³ Kultury, Sportu i Zdrowia Urzêdu Miasta Nowego S¹cza
33-300 Nowy S¹cz, Rynek 22
tel. (+48 18) 444 27 50, 443 44 89

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
33-300 Nowy S¹cz, ul. Jagielloñska 21
tel. (+48 18) 547 23 26

Uzdrowisko Muszyna Sp. z o.o.
33-370 Muszyna, Z³ockie 109
tel. (+48 18) 477 79 59, 477 79 57

„Uzdrowisko Krynica-¯egiestów” S.A.
33-380 Krynica-Zdrój, ul. Nowotarskiego 9/4
tel. (+48 18) 471 23 95, 471 28 01
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Cz³owiek i zdrowie

W jedn¹ drogê szli razem i cz³owiek, i zdrowie.

Na pocz¹tku bieg³ cz³owiek; towarzysz mu powie:

„Nie spiesz siê, bo ustaniesz”. Bieg³ jeszcze tym bardziej.

Widz¹c zdrowie, ¿e jego towarzystwem gardzi,

Sz³o za nim, ale z wolna. Przyszli na pó³ drogi:

A¿ cz³owiek, ¿e z pocz¹tku nadwerê¿y³ nogi,

Zel¿y³ kroku na œrodku. Za jego rozkazem

Przybli¿y³o siê zdrowie i odt¹d szli razem.

Coraz cz³owiek ustawa³, maj¹c w pogotowiu

Zbli¿y³ siê: „Iœæ nie mogê, prowadŸ mnie” - rzek³ zdrowiu.

„By³o mnie zrazu s³uchaæ” - natenczas mu rzek³o;

Chcia³ cz³owiek odpowiedzieæ.... lecz zdrowie uciek³o.

                                                 Ignacy Krasicki - Bajki

SADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKUSADECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, , III

 Brzuch nie zwierciad³o; nikt nie pozna, co siê jad³o.

Chcesz byæ zdrów i m³ody, to pij du¿o wody.

 Chory siê dowie, co jest warte zdrowie.

Gdy nie masz si³y, to i œwiat niemi³y.

 Grzej brzuch i nogi, g³owê trzymaj ch³odno, a bêdzie lekarzom g³odno.

 Jakiem g³odny, to mnie morzy; jak siê objem, to mi gorzej.

 Kto nie doje, nie dopije, ten m¹drze i d³ugo ¿yje.

Kto siê irytuje, krew sobie psuje.

 Lekarza trzeba szanowaæ, bo siê te¿ trafi chorowaæ.

 Najlepsze jest zdrowie, a przy zdrowiu mleko krowie.

 Po obiedzie spocznij chwilê, po wieczerzy przejdŸ siê z milê.

Przys³owia o zdrowiu i chorobie
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Wody mineralne magnezowo-wapniowo-wodorowêglanowe charakteryzuj¹ siê wysok¹ zawartoœci¹ 
jonów magnezowych i wapniowych pod postaci¹ wodorowêglanów i wykazuj¹ dzia³anie 
neutralizuj¹ce sok ¿o³¹dkowy,  a powstaj¹cy w wyniku reakcji chlorek wapniowy dzia³a 
przeciwzapalnie.
Tak alkalizacja treœci pokarmowej jak i pobudzenie czynnoœci wydzielniczej ¿o³¹dka przez 
dwutlenek wêgla przyspieszaj¹ opró¿nianie ¿o³¹dka.
Dzia³a to korzystnie w leczeniu choroby wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy, nadkwaœnym nie¿ycie ¿o³¹dka i stanach zapalnych jelit. Wody te wp³ywaj¹ te¿ reguluj¹co na 
kwasowoœæ krwi, a przez to poœrednio obni¿aj¹ poziom cukru we krwi. Wspomagaj¹ wiêc leczenie cukrzycy i stanów zapalnych trzustki.

Dr med. Jerzy Gala 
Specjalista chorób wewnêtrznych, 
fizjoterapii i balneoklimatologii,
chirurg i rentgenolog

Kationy:

Magnez – dzia³a uspokajaj¹co, przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwuczuleniowo, przeciwmia¿d¿ycowo, odtruwaj¹co, odparniaj¹co poprzez zwiêkszenie 
mo¿liwoœci obrony organizmu cz³owieka przed infekcj¹ i procesem nowotworowym.
Reguluje ciœnienie krwi i jej krzepliwoœæ, obni¿a poziom cholesterolu, ³agodzi stresy i t³umi nieprawid³owe skurcze serca. Dobowe zapotrzebowanie na magnez wynosi 
300-600 mg.

Wapñ – g³ówny budulec koœci i zêbów, niezbêdny w regulacji pobudliwoœci nerwowo - miêœniowej, wp³ywa na prawid³ow¹ krzepliwoœæ krwi oraz uszczelnia œciany 
naczyñ krwionoœnych w stanach uczuleniowych. Zapotrzebowanie dobowe 700-800 mg.
Jony magnezu i wapnia dzia³aj¹ antagonistycznie w stosunku do odk³adania siê cia³ t³uszczowych w œcianach naczyñ krwionoœnych i kwasu moczowego w tkankach.
Z punktu widzenia prewencji ekologicznej nies³ychanie wa¿nym jest, ¿e wapñ i magnez hamuj¹ przechodzenie z jelita do uk³adu naczyniowego jonów metali ciê¿kich, 
dostarczanych do organizmu z wod¹ i po¿ywieniem.

Potas – jest g³ównym sk³adnikiem wewn¹trzkomórkowym aktywizuj¹cym wiele enzymów cytoplazmatycznych. Jego niedobór powoduje bolesne kurcze miêœni i 
wiotczenie skóry. Dobowe zapotrzebowanie 2-3 mg.
Magnez i potas gwarantuj¹ zachowanie homeostazy komórkowej, a sam magnez jest stabilizatorem uk³adu chromosomalnego komórki i aktywatorem wielu enzymów, 
które chroni¹ komórkê przed inwazj¹ bia³aczkowych wirusów. Wiadomo, ¿e chorzy na bia³aczkê, chorobê nowotworow¹, mia¿d¿ycê czy o³owicê wykazuj¹ g³êbokie 
zaburzenia metabolizmu magnezu.

¯elazo –  jest sk³adnikiem barwnika krwi (hemoglobiny) i miêœni (mioglobiny) oraz enzymów. Uczestniczy w procesach oddychania tkankowego. 
Zapotrzebowanie dobowe 10 mg.

Lit – wystêpuje we wszystkich tkankach i p³ynach organizmu w bardzo ma³ych stê¿eniach. Przypuszcza siê, ¿e jony litu maj¹ 
dzia³anie ochronne przed mia¿d¿yc¹ na naczynia wieñcowe i ¿e mog¹ uodparniaæ na takie u¿ywki jak alkohol i narkotyki. Jego 
niedobór prowadzi do depresji, nerwic, psychoz.

Selen – przeciwdzia³a uszkodzeniu w¹troby, zwiêksza odpornoœæ organizmu na promienie jonizuj¹ce, wykazuje dzia³anie podobne do 
witaminy E i jest zaliczany do tzw. zmiataczy wolnych rodników. Wolne rodniki powstaj¹ce w organiŸmie w toku przemian 
metabolicznych s¹ bardzo szkodliwe, przypisuje im siê bowiem istotn¹ rolê w procesie starzenia, rozwoju mia¿d¿ycy nadciœnienia
i tworzenia zmian nowotworowych. Selen i magnez chroni¹ przed zawa³ami miêœnia sercowego i chorob¹ nowotworow¹, a niedobór 
selenu mo¿e byæ przyczyn¹ niewydolnoœci kr¹¿enia. Dzia³alnoœæ selenu zmusza organizm do wytwarzania cia³ odpornoœciowych w 
przypadku zagro¿enia infekcj¹, a jako antyoksydant (przeciwutleniacz) ogranicza szkodliwe utlenianie siê komórek, a wiêc chroni je 
przed deformacj¹ i uszkodzeniami genetycznymi DNA.

Aniony:

Anion wodorowêglowy –  jest niezbêdny obok chloru w regulacji równowagi kwasowo - zasadowej organizmu.
Anion siarczanowy –  dzia³a przeciwzapalnie, szczególnie w infekcjach dróg ¿ó³ciowych i moczowych.
Chlor – wystêpuje w p³ynach ustrojowych i jest potrzebny do syntezy kwasu solnego w ¿o³¹dku.
Fluor – wchodzi w sk³ad koœci i szkliwa zêbów. Zapobiega próchnicy zêbów i zrzeszotnieniu koœci. Zapotrzebowanie dobowe 1-2 mg.

„PIWNICZANKA” Zak³ad Butelkowania 
Naturalnej Wody Mineralnej  Spó³dzielnia Pracy
33-350 Piwniczna Zdrój, ul. Zdrojowa 13
tel. (018) 446 40 30, fax (018) 449 59 11
Dzia³ sprzeda¿y: (018) 446 42 96
www.piwniczanka.com.pl

SK£AD MINERALNY
„PIWNICZANKI”

Suma sk³adników mineralnych:
32537,00 mg/dm

3Kationy: mg/dm

Magnezowy 121,00

Wapniowy 235,00

Potasowy 17,90

Litowy 0,34

¯elazawy  0,20

3Aniony: mg/dm

Fluorkowy 0,23

Chlorkowy 12,40

Siarczanowy 29,40

Wodorowêglanowy 1898,00


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	okladka.pdf
	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

	okladka.pdf
	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

	wkladka.pdf
	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4


