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temat numeru

Niebezpieczeństwo ukryte w słońcu
Czerniaki skóry to grupa nowotworów złośliwych, wywodzących się z komórek 
barwnikowych skóry – melanocytów, różniących się między sobą mutacjami 
prowadzącymi do ich powstania.

39 Ćwiczenia oddechowe przed planowanym zabiegiem operacyjnym

40 Dobry stan odżywienia przed i w trakcie leczenia –  
 jeden z warunków skutecznego leczenia raka

42 Zalecenia dietetyczne w biegunkach

45 Dieta śródziemnomorska – najzdrowszy model żywienia

46 Wino, jedna z tajemnic diety śródziemnomorskiej

48 Regaty Łodzi Smoczych o Puchar Prezydent Miasta Gdańska

50 Krzyżówka z hasłem

50 Wakacyjny słownik polsko-kaszubski
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Termin „terapia podciśnieniowa” odnosi się do specjalistycznego 
systemu leczenia ran, w postaci gąbczastego opatrunku, pod 
którym aplikowane jest na ranę ciśnienie niższe niż atmosferyczne. 
Taki sposób terapii pozwala na ciągłe odsysanie wydzieliny z rany, 
usuwanie martwych tkanek, zapewniając najlepsze warunki do 
gojenia i przeciwdziałając zakażeniu. Metoda ta jest stosowana 
w leczeniu wielu rodzajów ran, przede wszystkim trudno gojących 
się i przewlekłych, a w specjalistycznych ośrodkach szpitalnych 
także w leczeniu różnego rodzaju przetok. Obecnie metoda 
podciśnieniowego leczenia ran pozwala na wyleczenie tak trudnych 
ran jak rany zakażone, powikłane wyciekiem chłonki czy rany 
spowodowane powikłaniami cukrzycy (t.zw. „stopa cukrzycowa”). 
Pozwala na usunięcie martwicy, ograniczenie powierzchni rany 
i zastosowanie specjalistycznych opatrunków miejscowych i, 
w rezultacie, powrót do normalnego funkcjonowania ruchowego.

Leczenie trudnych ran 
metodą podciśnieniową

skalpel – czy to jeszcze podstawowe narzędzie chirurgiczne?
Narzędzia do przecinania tkanek, nacinania ropni, znane i stosowane były już w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie. 
Przez stulecia skalpel, w takiej czy innej formie, był podstawowym narzędziem chirurgicznym. W czasach, gdy nie znane 
jeszcze było znieczulenie, ostry skalpel i biegłość chirurga były bardzo cenione przez żołnierzy na placu boju, którym 
z powodu urazów wojennych trzeba było wykonać amputację kończyny. Powszechnie znany rekord szybkości amputacji 
kończyny należał do Roberta Listona, praktykującego w połowie XIX wieku, wynosił poniżej 30 sekund. Liston był 
nazywany „najszybszym nożem na West-End”. Był tak szybki, że pewnego razu amputując nogę obciął pacjentowi jądra.
Obecnie skalpel używa się, tak jak dawniej, do nacięcia powłok w trakcie operacji chirurgicznej czy nacięcia 
ropnia. Jednak wiele operacji nie wymaga już używania skalpela w takim zakresie jak kiedyś. Koagulacja 
tkanek prądem o wysokiej częstotliwości, zabiegi laparoskopowe z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi 
czy nowoczesne noże plazmowe są coraz powszechniej stosowane. Jednak stary, dobry – i ostry – 
skalpel zawsze będzie miał swoje miejsce w arsenale narzędzi chirurgicznych. I modelarskich.

¾ www.dailymail.co.uk/news/article-7326303/The-history-one-londons-famous-surgeons-amputate-leg-30-seconds.html
www.facs.org/-/media/files/archives/shg-poster/2017/02_history_scalpel.ashx

picie kawy przy niskim poziomie żelaza  
zwiększa jeszcze jego niedobór
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W trudnych czasach przyszło nam funkcjonować jako społeczeństwu. Niespodziewana 
pandemia Covid-19 wywróciła do góry nogami nasze pojęcie o bezpieczeństwie, zmieniła 
nasze zachowania, ograniczyła aktywności… W licznych publikacjach, mediach, internecie 
są dostępne informacje o pandemii, jej wpływie na wiele aspektów życia, sposobach 
zabezpieczania się. Aktualizacja danych odbywa się codziennie. Uznaliśmy, że dostępność 
informacji na ten temat jest tak duża, że szkoda Państwa uwagi na czytanie znanych 
i powielanych informacji. Zamiast tego skupiliśmy się na wybranych zagadnieniach 
wpływających na poprawę wyników leczenia, w tym chorób onkologicznych, które 
zostały obecnie trochę odsunięte z pierwszej linii działania. Należą do nich m.in. 
poprawa stanu odżywienia i wydolności oddechowej przed zabiegiem operacyjnym. 
Jest to niezwykle ważne dla ograniczenia powikłań związanych z leczeniem, co ma 
nie tylko bezpośredni wpływ na rokowanie u chorych onkologicznych, ale poprawia 
jakość życia każdego chorego.

Tematem, który poruszamy jest także leczenie chorych z pierwotnymi i wtórnymi 
nowotworami otrzewnej. Zamieściliśmy podstawowe informacje, które często są trudne 
do znalezienia dla osoby nie związanej zawodowo z medycyną. Zabiegi chirurgicznego 
leczenia chorych z przerzutami do otrzewnej w połączeniu z metodą HIPEC są coraz 
częściej stosowane, zarówno u osób dorosłych jak i dzieci. W materiałach dotyczących tego 
zagadnienia znajdziecie Państwo adresy ośrodków wykonujących tego typu zabiegi.

Tegoroczne wakacje większość z nas spędzać będzie w pięknych zakątkach naszego 
kraju. Po okresie izolacji, w okresie wakacyjnym, wiele osób szuka odpoczynku nad 
wodą, czy to nad morzem czy jeziorem. Albo na łąkach i w lesie. Druga część niniejszego 
numeru „TiZ” ma formę poradnika, napisanego przez osoby zawodowo związane 
z ratownictwem medycznym i postępowaniem leczniczym w sytuacjach nagłych. 
Odpoczywając często zapominamy, że nieracjonalne zachowanie może doprowadzić do 
problemów zdrowotnych a nawet być niebezpieczne dla życia. O wybranych zagrożeniach, 
jak ich unikać i jak się zachowywać, gdy już do nich dojdzie, przeczytacie Państwo 
w zamieszczonych artykułach

Nie należy także zapominać o tym, że promieniowanie słoneczne, zwłaszcza UV, 
może być przyczyną uszkodzeń skóry a nawet nowotworów. O tych zagrożeniach 
traktują artykuły, które znajdziecie Państwo wewnątrz numeru.

Pisząc o zdrowiu i zachowaniach prozdrowotnych nie sposób nie wspomnieć o zdrowym 
odżywianiu, a takim przecież jest dieta śródziemnomorska. A na dodatek skojarzona 
z winem z Włoch, które dla wielu jest istotnym elementem tej diety. Byle z umiarem 
i odpowiedzialnością, tak jak zabawa na wakacjach!

Zachęcam do lektury i życzę wszystkim czytelnikom zdrowia i słonecznej radości. 

prof. Tomasz Jastrzębski
Redaktor Naczelny

Ciekawostki ze świata nauki

Żelazo to kofaktor enzymów, uczestniczy 
w oddychaniu komórkowym, jest wykorzystywane 
przez układ immunologiczny do zwalczania 
patogenów, odgrywa ważną rolę w procesach 
odpornościowych, wydolnościowych. Jest też 
bardzo często pierwiastkiem, który występuje 
w niedoborze nie tylko z powodu niedostatecznej 
podaży w diecie ale także jako następstwo 
występowania niektórych chorób przewlekłych 
(np. zaburzenia wchłaniania w jelicie cienkim, 
resekcja żołądka). Obfite miesiączki mogą 
powodować utratę żelaza nawet powyżej 
0,5 mg/dobę. Większe zapotrzebowanie 
na żelazo występuje także w ciąży.
Bogatym źródłem tego pierwiastka są produkty 
odzwierzęce takie jak choćby podroby czy 
czerwone mięso – zawierają one żelazo 
hemowe, których biodostępność jest lepsza niż 
żelaza niehemowego pochodzenia roślinnego. 
Organizm znacznie lepiej przyswaja żelazo 
pochodzenia zwierzęcego, jego wchłanianie 
może sięgać nawet do 50%, podczas gdy 
żelazo pozyskane z roślin wchłania się na 
poziomie zaledwie 20–23%. Jednak picie kakao, 
herbaty, kawy, jedzenie czekolady, nadmiar 
fitynianów obecnych np. w otrębach utrudnia 
jego wchłanianie, stąd przy niedoborach 
żelaza nie zaleca się ich spożywania. Zawarta 
w kawie (ale i w herbacie) kofeina tworzy 
z żelazem bardzo trudno wchłaniające się 
związki chemiczne. Należy zachować więc 
co najmniej dwie godziny odstępu między 
zażyciem preparatu żelaza a wypiciem kawy.
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Czerniak

W przypadku czerniaka, tak jak w przypadku wielu 
innych nowotworów, ważne jest podejmowa-
nie działań zapobiegających ich powstawaniu. 
Jeżeli już dojdzie do ich rozwoju najważ-

niejsze jest wczesne postawienie rozpoznania. Największe 
znaczenie dla wczesnego rozpoznania ma regularna kontrola 
znamion przeprowadzana zarówno przez samego pacjenta jak 
i doświadczonego lekarza. W profilaktyce, czyli w zapobiega-
niu, główną role odgrywa ochrona przed promieniowaniem 
ultrafioletowym – głównie słonecznym.

Krótka historia czerniaka
Opisy guza przypominającego czerniaka odnaleziono w zapi-

skach greckiego lekarza, Hipokratesa, żyjącego w V wieku p.n.e. 
W Peru natomiast odnaleziono zmumifikowane zwłoki, dato-
wane na około 400 lat przed naszą erą, w szkieletach których 
stwierdzono zmiany odpowiadające przerzutom czerniaka. 

Pierwsze nowożytne opisy pochodzą z XVII i XVIII wieku. 
Lekarze Highmore, Bonet, Henrici i Nothnagel opisywali wie-
lokrotnie „śmiertelne, czarne guzy z przerzutami oraz ciemną 
ciecz w organizmie”. Pierwsze udokumentowane leczenie 
chirurgiczne czerniaka przeprowadził w 1787 szkocki chirurg, 
John Hunter. Usunięty przez niego guz został zakonserwowany 
i po dziś dzień dostępny jest dla odwiedzających muzeum 
Królewskiej Wyższej Szkoły Chirurgicznej w Londynie. 
Rene Laennec w 1806 roku wyróżnił czerniaka jako odrębną 
chorobę, badając choroby płuc związane z zanieczyszczeniem 
– przez barwę tego nowotworu pierwotnie sądzono, że ma ona 
związek z odkładaniem się pyłu węglowego w organizmie. 

Kolejnym dużym krokiem w badaniu czerniaka były odkrycia 
Dr Williama Norrisa opublikowane w 1820 roku. Norris zwró-
cił uwagę na niejednorodne utkanie guza, w obrębie którego 
ciemne fragmenty przeplatane były tkankami o barwie białej 
lub czerwonej, przypominające wnętrze gałki muszkatołowej. 
Opisał również tendencję czerniaka do przerzutowania do 
narządów odległych. Co ciekawe, badacz opisał dziedziczną 
naturę czerniaka jeszcze na 50 lat przed odkryciami czeskiego 
zakonnika Grzegorza Mendla, które uważa się obecnie za 
podwaliny nauk o dziedziczności. William Norris wysnuł 
wniosek, że aby zapobiec nawrotom choroby należy wyciąć 
znamię z szerokim marginesem zdrowych tkanek. 

Wiek XIX był bogaty w opisy przypadków pacjentów 
z zaawansowanym, dającym przerzuty czerniakiem, jednak 
próby leczenia choroby były nieskuteczne. Wtedy też zauwa-
żono, że czerniak daje przerzuty do węzłów chłonnych oraz, 
że znaczenie ma nie tylko wielkość znamienia, ale głębokość 
wrastania w głąb tkanki skórnej. W 1966 oraz 1970 roku, 
stworzone zostały skale do prognozy przeżywalności pacjen-
tów z czerniakiem na podstawie histopatologicznych cech 
guza. Autorami klasyfikacji byli Wallace Clark oraz Alexander 
Breslow. Od czasu stworzenia powyższych skali po dziś dzień 

Czerniak skóry a właściwie czerniaki skóry 
to grupa nowotworów złośliwych, wywodzących 
się z komórek barwnikowych skóry – 
melanocytów, różniących się między sobą 
mutacjami prowadzącymi do ich powstania. 

niebezpieczeństwo 
ukryte w słońcu

węzeł wArTowniczy jest to pierwszy węzeł na drodze 
naczyń chłonnych biegnących od strony guza w stronę regionalnego układu 
chłonnego. Jeśli istnieją przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych to 
w 99 proc. przypadków będą się one znajdowały w węźle wartowniczym.
Biopsja węzła wartowniczego polega na podaniu śródskórnie, w czterech 
miejscach wokół czerniaka, w odległości 0,5–1,0 cm od jego brzegu izotopu 
technetu rozpuszczonego w odpowiednim nośniku. Metoda izotopowa może być 
łączona z metodą barwnikową. Znacznik przechodzi do naczyń limfatycznych 
i wędruje do węzła wartowniczego. Zmiana zabarwienia węzła na zielono-
niebieski lub obecność promieniowania z węzła wykrywanego ręcznym 
detektorem promieniowania gamma (gamma-probe, gamma-kamera) pozwala 
na identyfikację węzła wartowniczego i jego wycięcie. W celu przedoperacyjnej 
identyfikacji wizualnej umiejscowienia węzła wartowniczego można wykonać 
stacjonarne badanie izotopowe układu chłonnego (limfoscyntygrafia). 
W przypadku uwidocznienia węzła wartowniczego w tym badaniu jego znalezienie 
w trakcie zabiegu operacyjnego z użyciem gamma-kamery jest równe 100%.
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skala ABcDe. Każdej z liter odpowiada jedna z cech czerniaka

A asymetria: Oznaką złośliwości może być asymetryczny kształt, 
opisywany często jako „wylewanie się” znamienia z jednej ze stron. 
Łagodne znamiona mają zwykle kształt podobny do maleńkiego 
koła, w którym każdy z kwadrantów przypomina pozostałe.

B brzegi: Nieregularne brzegi znamienia mogą być 
spowodowane nieprawidłowym rozrostem komórek. 
Brzegi znamion łagodnych zazwyczaj są gładkie.

C kolor (z ang. colour): wbrew sugerującej nazwie, czerniak nie zawsze jest 
czarny. Jedną z oznak złośliwości może być niejednolita barwa, często 
czarno-czerwono-brązowa z plamami przejaśnień i zagęszczeń barwnika.

D duży rozmiar: znamiona o średnicy powyżej 6 mm 
należy skonsultować z lekarzem specjalistą.

E ewolucja: jakakolwiek zmiana w obrębie istniejącego znamienia może być 
wynikiem procesu onkologicznego. Zmiany mogą dotyczyć każdej 
z wymienionych powyżej cech, ale również wielu innych np.: wystąpienie 
owrzodzenia, swędzenie czy wyrastanie ponad poziom skóry.

Czerniak złośliwy skóry, przerzuty in-transit Czerniak złośliwy skóry, guzki satelitarne wokół blizny po wycięciu guza

Typ powierzchniowy 
z owrzodzeniem

przykłady czerniaka złośliwego skóry typu guzkowatego

przykłady czerniaka złośliwego skóry typu powierzchniowego

intensywnie badana jest genetyka czerniaków, a wiedza z tych 
badań wykorzystywana jest między innymi do stosowania leków 
ukierunkowanych na specyficzne mutacje, które obejmują 
terapie celowane oraz immunoterapię.

epidemiologia
Według raportu Krajowego Rejestru Nowotworów, w 2016 

roku w Polsce zostało zgłoszonych 3666 przypadków czerniaka 
skóry, spośród których 1695 rozpoznano u mężczyzn a 1971 
u kobiet. W tym samym roku zgonów z powodu czerniaka 
było 1386 (742 mężczyzn oraz 644 kobiet) – w województwie 
pomorskim zgłoszono 238 przypadków czerniaka. Od początku 
prowadzenia statystyk notuje się stały wzrost liczby nowych 
przypadków czerniaka oraz zgonów z jego powodu. 

Czerniak skóry stanowi około 2% rozpoznań wszystkich 
nowotworów złośliwych w Polsce. Jednocześnie odpowiada za 
1,4% zgonów z powodu nowotworów. O ile liczby te wydają się 
nieduże, to dynamika wzrostu zachorowań na czerniaka w ciągu 
ostatnich 10 lat jest największa spośród wszystkich nowotworów, 
zaś liczba zgłaszanych przypadków podwoiła się.

80% czerniaków rozpoznawanych jest we wczesnym sta-
dium, umożliwiającym leczenie z niemal 95% skutecznością. 
U 15% pacjentów, choroba wykazuje stadium zaawansowania 
regionalnego – przerzuty obecne są już w węzłach chłonnych. 
5% czerniaków zostaje rozpoznanych w stadium uogólnionej 
choroby (obecne są przerzuty odległe).

profilaktyka
Umieralność z powodu czerniaka w Polsce jest o 20% wyż-

sza niż w całej Europie. Przyczyną różnic w przeżywalności 
pacjentów z czerniakiem w Polsce i średnią z krajów Unii 
Europejskiej jest późna wykrywalność i niska świadomość 
społeczna na temat profilaktyki. Istnieje prosta, intuicyjna 
skala, która pozwala każdemu z nas ocenić czy znamię powinno 
budzić nasz niepokój – jest to skala ABCDE. 

Pamiętajmy, że głównym czynnikiem zwiększającym ryzyko 
zachorowania na czerniaka jest promieniowanie słoneczne UVB. 
Ważne jest więc ograniczenie ekspozycji na słońce. W porze 
letniej ważne jest używanie kremów z filtrem UV. Należy 
również bezwzględnie unikać korzystania z solarium.

Jednocześnie nie można zapominać, że promieniowanie 
słoneczne umożliwia organizmowi wytworzenie około 90% 
zapotrzebowania dziennego na witaminę D3. Ochrona przed 
słońcem wiąże się z możliwością niedoboru tej witaminy 
w organizmie, stąd też zaleca się jej suplementację – zwykle 
w dawce 2000 j./dzień.

Leczenie
Niepokojąca zmiana skórna powinna być niezwłocznie 

skonsultowana z chirurgiem onkologiem, dermatologiem lub 
dermatochirurgiem. Doświadczony w ocenie znamion skórnych 
lekarz, za pomocą narzędzi powiększających obraz takich 
jak dermatoskop i wideodermatoskop jest w stanie z dużym 
prawdopodobieństwem ocenić, czy zmianę należy wyciąć. 

Klasyfikacja patomorfologiczna czerniaka według Breslowa

1 2 3 4 5

warstwa 
brodawkowata

Tkanka podskórna

warstwa 
siateczkowata

naskórek

Znamię po wycięciu jest oceniane przez patomorfologa. 
Na podstawie wyniku badania histopatologicznego ustalane jest 
dalsze postępowanie. Leczenie wcześnie wykrytego czerniaka 
najczęściej kończy się wraz z jego wycięciem z odpowiednim 
marginesem i dalszą obserwacją pozostałych zmian skórnych. 
Bardzie zaawansowane postacie tego nowotworu wymagają 
leczenia w specjalistycznych ośrodkach, w multidyscypli-
narnym zespole składającym się między innymi z chirurga 
onkologicznego, dermatologa, onkologa, radioterapeuty, 
specjalisty medycyny nuklearnej, patomorfologii, radiologii 
oraz pielęgniarstwa. Ośrodki wyspecjalizowane w leczeniu 
czerniaka mają dostęp do najnowszych metod leczenia, w tym: 
technik chirurgicznych zapewniających akceptowalny efekt 
estetyczny, techniki węzła wartowniczego, immunoterapii 
i terapii celowanych. Ważne jest, aby pacjent leczony był 
w ośrodku najlepiej do tego przystosowanym – tylko to 
zapewnia uzyskanie dobrego efektu leczenia.

Pomimo wielu zmian w naszym życiu wywołanych przez 
obecną pandemię pogoda za oknami sprzyja wypoczynkowi 
na świeżym powietrzu. Pamiętajmy jednak o profilaktyce – 
unikaniu oparzenia słonecznego, stosowaniu kremów z filtrem. 
Obejrzenie znamion i ocena ich według skali, którą Drogim 
Czytelnikom przypominamy zajmuje tylko chwilę, a może 
uratować życie nam lub naszym bliskim.

W przypadku gdy znamię wzbudziło nasz niepokój warto 
zasięgnąć opinii specjalisty, który, jeśli to konieczne, usunie 
znamię do badania. Jest to w większości przypadków prosta 
procedura chirurgiczna, wykonywana w ramach poradni chi-
rurgii onkologicznej lub dermatologicznej. Przeprowadzenie 
tej procedury przez wyspecjalizowanego lekarza ułatwia dalsze 
leczenie chirurgiczne w specjalistycznym ośrodku. 

Życzę Państwu pogodnego i zdrowego lata! ❖
DR MED. KAMIL DRUCIS 

SPECJALISTA ChIRURGII OGóLNEJ I ONKOLOGICZNEJ 
KOORDyNATOR CENTRUM LECZENIA CZERNIAKA  

UNIWERSyTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO W GDAńSKU

8 Terapia i Zdrowie 
nr 1 (17) lipiec–wrzesień 2020

BEZPIECZNy URLOPBEZPIECZNy URLOP



Profilaktyka 
raka skóry

w trakcie kąpieli 
słonecznych

Wakacje i letnia pora roku sprzyja 
wielu niekorzystnym dla naszej 
skóry zachowaniom. Słońce i jego 
promienie to jeden z największych 
winowajców. Przede wszystkim jest 
jednym z najważniejszych czynników 
mających wpływ na rozwój raka skóry. 
Ochrona przed promieniowaniem 
UV stanowi najlepszą profilaktykę 
przed tego typu nowotworami.

Całkowite uniknięcie promieniowania nie jest możliwe, 
a nawet nie byłoby wskazane. Efektem działania 
promieni UVB jest produkcja witaminy D, której 
90% powinno być wytworzone w naturalny sposób. 

Ścisła ochrona przeciwsłoneczna jest drogą do niedoboru wita-
miny D, a w konsekwencji może wywołać wiele niezależnych 
chorób, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie, 
choroby autoimmunologiczne i choroby kości. Odpowiednie 
wyważenie pomiędzy ochroną i ekspozycją na promienie UV 
może przyczynić się do zmniejszenia się braków witaminowych 
w organizmie. Korzystajmy więc z kąpieli słonecznych mądrze, 
odpowiednio dawkując ekspozycję na promieniowanie UV, 
dostosowując ją do rodzaju cery.

Pierwszą rzeczą, po którą sięgamy idąc na plażę lub spacer 
w piękny letni dzień są kremy z filtrami. Oferta w sklepach 
jest bardzo szeroka, co więc wybrać? 

Już w 1975 roku dr Thomas Fitzpatrick wyróżnił sześć 
fototypów skóry, które w określony sposób reagują na pro-
mieniowanie słoneczne. 

Typ I ▪  – Blada biała skóra, często piegi, niebieskie, zielone 
lub piwne oczy, włosy blond lub rude – zawsze ulega opa-
rzeniom, trudno się opala.
Typ II ▪  – Blada skóra, niebieskie lub zielone oczy – łatwo 
ulega oparzeniom, trudno się opala.
Typ III ▪  – Ciemniejsza biała skóra – opala się po począt-
kowym oparzeniu.
Typ IV ▪  – Jasna brązowa skóra – oparzenia minimalne, 
opala się łatwo.
Typ V  ▪ – Brązowa skóra – rzadko ulega oparzeniom, łatwo 
i mocno się opala.
Typ VI ▪  – Ciemnobrązowa lub czarna skóra – nigdy nie 
ulega oparzeniom, zawsze się mocno opala.

Polska to miejsce na mapie gdzie większość ludzi ma pierwszy, 
drugi lub trzeci fototyp skóry. Obliguje nas to do odpowied-
nich zachowań profilaktycznych, jednocześnie pozwalających 
korzystać z dobroczynnego działania słońca. 

piśmiennictwo
1. Fitzpatrick TB. The validity and practicality of sun-reactive skin types I through VI, Arch Dermatol 124(6): 869–871 (1988)
2. Reichrath J. Skin cancer prevention and UV-protection: how to avoid vitamin D-deficiency? Br J Dermatol. 2009 Nov; 161 Suppl 3:54–60. doi: 

10.1111/j.1365–2133.2009.09450.x.
3. Noszczyk M. Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska, Wyd. Lek. PZWL Warszawa 2010
4. Godic A., Poljsak B., Adamic M., Dahmane R. The role of antioxidants in skin cancer prevention and treatment, Oxid Med Cell Longev. 2014; 2014: 860479

Factor) przed UVB. Przy skrócie SPF będzie umieszczona 
liczba oznaczająca wysokość filtra – zgodnie z regulacją Unii 
Europejskiej od 2 do 50+.

Posiadając już wiedzę o tym jaki mamy fototyp i jakie fil-
try powinien zawierać krem musimy dobrać odpowiedni dla 
nas preparat. Siłę działania kremu przed promieniowaniem 
UV określa skrót SPF, który powinien być umieszczony 
w widocznym miejscu na opakowaniu. Liczba przy skrócie 
SPF informuje nasz o ile możemy wydłużyć czas ekspozycji 
na promienie UV.

Uzbrojeni w prawidłowo dobrany krem z filtrem musimy 
pamiętać jak należy go użyć. Przede wszystkim nałóż go około 
20 minut przed wyjściem. Ilość aplikowana powinna wynosić 
od 1 do 2 mg na cm2 skóry. W praktyce nikt tak nie odmierza 
produktów więc prościej jest przyjąć tzw „zasadę łyżeczkową”. 
Na każdą górną część ciała, czyli twarz, kończyna górna lub 
dekolt nakładamy nie więcej niż płaską małą łyżeczkę kremu, 
a na dolne partie czyli: kończyny dolne, grzbiet aplikujemy nie 
mniej niż łyżkę stołową. Ostatnia wartość, którą powinniśmy 
znać aby uzyskać piękny odcień opalenizny to częstotliwość 
z jaką należy sięgać po nasz produkt. Nie powinna ona być 
rzadsza niż jeden raz na około dwie godziny ekspozycji. 

Idealny krem do opalania powinien zawierać również 
składniki przeciwdziałające powstawaniu w trakcie ekspozycji 

oto prosty sposób przeliczenia na jaki krem powinniśmy zdecydować się przed zakupem.  
Jeżeli nasza skóra rumieni się po 15 minutach przebywania na słońcu to spF 20 wydłuży ten czas o 5 godzin. 

15 minut x spF 20 = 300 minut : 60 = 5 godzin

Skład promieni zawiera ich trzy rodzaje. UVB przenikają 
naskórek i docierają do skóry właściwej. Powodują poparzenia 
słoneczne, uszkadzają komórki naskórka, DNA i białka komór-
kowe. Przyspieszają starzenie się skóry, sprzyjają rozwojowi 
nowotworów oraz zwyrodnieniom rogówki i siatkówki oka. 
Głębiej docierają promienie UVA – dochodzą nawet do tkanki 
podskórnej. Bardzo szybko niszczą włókna kolagenu oraz ela-
styny i tak jak UVB działają rakotwórczo. Najgroźniejsze dla 
zdrowia i życia są promienie UVC, ale na szczęście w całości 
pochłania je warstwa ozonowa i nie docierają do powierzchni 
Ziemi.

Decydując się na ochronę pamiętajmy więc, aby preparat 
zawierał składniki zarówno przeciw UVA i UVB. Informacja 
na opakowaniu PPD (Persistent Pigmentation Darkening) lub 
IPD (Immediate Pigmentation Darkening) oznacza, że jesteśmy 
chronieni przed UVA, natomiast skrót SPF (Sun Protective 

wolnych rodników a także regenerujące i nawilżające skórę, na 
przykład witaminy E, C, A, selen i cynk. Znane nam antyok-
sydanty pozwalają chronić włókna kolagenu i elastyny przed 
uszkodzeniem. Chociaż nasza skóra posiada skomplikowany 
system obrony antyoksydacyjnej to długotrwałe narażanie jej na 
czynniki uszkadzające takie jak promienie UV może prowadzić 
do osłabienia odporności a w konsekwencji przedwczesnego 
starzenia się i zachorowania na raka skóry. 

Zadbajmy więc o dobrą jakość produktu, który zabieramy ze 
sobą na wakacje. Powinien chronić nas przed nadmierną ekspo-
zycja na promienie UV ale również niwelować pozostałe tego 
skutki. Najlepszy jednak krem nie zastąpi zdrowego rozsądku 
i umiaru w korzystaniu z kąpieli słonecznych. Zwłaszcza jeżeli 
jesteśmy w grupie ryzyka zachorowaniem na raka skóry. ❖

mgr AnnA KAmm 
Kosmetolog 
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Na co dzień poruszamy się raczej po twardej, 
stabilnej powierzchni. Nasz układ ruchu 
nie przywykł do tego, że przyjdzie mu się 
zmierzyć z grząskim i niestabilnym pod-

łożem jakim jest luźny piasek plaży. Chwila dekoncentracji 
i nieuwagi, a problem gotowy – skręcenie bądź zwichnięcia 
w stawie skokowym bądź kolanowym. Czym się różni zwich-
nięcie od skręcenia? Skręcenie to przemieszczenie się dwóch 
powierzchni stawowych względem siebie tak, że uszkodzeniu 
ulegają tkanki miękkie wokół stawu t.j. torebka stawowa, wię-
zadła i mięśnie – ale po ustaniu czynnika powodującego uraz, 
powierzchnie stawowe powracają do swojego anatomicznego 
ułożenia. Cechą charakterystyczną po urazie jest silny ból, 
obrzęk oraz ograniczona ruchomość zarówno czynna jak 
i bierna w obrębie stawu. 

Zwichnięcie to również przemieszczenie się dwóch 
powierzchni stawowych w wyniku urazu, a także uszkodzenie 
otaczających staw tkanek miękkich, jednakże po ustaniu dzia-
łania czynnika, który spowodował uraz, powierzchnie stawowe 
nie powracają do naturalnego położenia. Cechą charaktery-
styczną jest nie tylko silny ból, ale także widoczna deformacja 
w obrębie stawu, a także jego całkowita dysfunkcja. Jest to uraz 
groźniejszy w swym przebiegu i wymaga pilnej interwencji 
medycznej, a dokładniej nastawienia, które powinno odbyć 
się jak najszybciej. Pojawiający się po urazie obrzęk narasta 
i będzie z czasem utrudniał wykonanie repozycji. Pilna repo-
zycja jest również konieczna z uwagi na to, że przemieszczone 

Oderwani od naszych biurek i codziennych obowiązków 
radośnie wbiegamy na plaże, gotowi korzystać z wszelkich 
możliwych atrakcji. W planie mamy pływanie w morzu 
bądź jeziorze, opalanie, liczne sporty wodne i inne 
wakacyjne atrakcje. Wizja czekających nas atrakcji 
odbiera czasami zdrowy rozsądek i logiczne myślenie, 
a niebezpieczeństwo czai się wszędzie – no może nie 
tak dosłownie, ale jak już nas zaskoczy, powinniśmy 
wiedzieć co zrobić lub jak się przed nim uchronić. 
Cóż więc takiego może nam zepsuć letni wypoczynek?

Słońce i plaża
Porady co zrobić, aby letni odpoczynek 
nad wodą nie zamienił się horror

w stawie kości mogą uciskać na duże naczynia krwionośne 
a także nerwy obwodowe powodując niedokrwienie dystalnej 
części kończyny, a ostatecznie jej niedokrwienie, co dopro-
wadzi do martwicy, a może nawet zakończyć się amputacją. 
W przypadku uszkodzenia nerwów może dojść do całkowitego 
lub częściowego niedowładu, którego cofnięcie się jest ściśle 
związane z czasem wykonania repozycji. Zwichnięcie może 
przebiegać również z przerwaniem ciągłości skóry i wówczas 
kości tworzące staw „ujrzą światło dzienne” – wtedy mówimy 
o zwichnięciu otwartym. Niezbędny w tej sytuacji jest jałowy 
opatrunek zamykający światło rany. 

Do jakich obrażeń narządu ruchu dochodzi najczęściej? 
Dominują skręcone stawy skokowe, stawy kolanowe, tak 

zwane „wybite palce” czyli zwichnięcia w stawach międzypalicz-
kowych, zwichnięcia w obrębie stawu ramiennego, uszkodzenia 
ścięgna Achillesa. Rzadko kiedy do obrażeń dochodzi w wyniku 
przechadzek po plaży – do urazów dochodzi przeważnie 
w trakcie wzmożonej aktywności fizycznej podczas biegania, 
gry w piłkę czy w siatkówkę plażową. Większości urazów można 
by zapobiec, stosując tradycyjną rozgrzewkę, czyli dość krótki 
zestaw ćwiczeń mający na celu przygotowanie naszego narządu 
ruchu do ponadprzeciętnego dla nas wysiłku. 

Uszkodzenia ścięgna Achillesa to, z moich obserwacji, 
niestety ostatnio domena pań, zwłaszcza tych, które w ciągu 
roku przeważnie chodzą w butach na dość wysokim obcasie. 
Sprzyja to „fizjologicznemu skróceniu” tego ścięgna i jest 
przyczyną dolegliwości bólowych w trakcie korzystania z obu-
wia na płaskiej podeszwie. To „skrócenie” niestety również 
sprzyja jego urazom.

Na plaży rzadko kiedy do obrażeń 
dochodzi w wyniku przechadzek. 
Przeważnie do urazów dochodzi 

w trakcie wzmożonej aktywności 
fizycznej, np. podczas biegania, gry 
w piłkę czy w siatkówkę plażową. 

Większości tych urazów 
można by zapobiec!

Skręcenie w obrębie kończyny górnej, czy też zwichnięcie 
w obrębie kończyny górnej nie stanowi bezpośredniego 
zagrożenia życia, więc w miarę możliwości do najbliższego 
SOR-u można udać się własnym transportem, jednakże 
niezwłocznie po wystąpieniu urazu i jego doraźnym 
zaopatrzeniu. W przypadku zwichnięć w obrębie 
stawów skokowych i kolanowych bardzo istotny jest 
czas i profesjonalna pomoc, więc w tym przypadku 
wezwanie karetki jest uzasadnione – zawsze możemy 
z dyspozytorem medycznym umówić się na tak zwane 
„spotkanie” to znaczy przetransportować poszkodowanego 
w miejsce, gdzie łatwiej będzie dojechać karetce.

Kiedy wzywać pogotowie? 
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Klasyczne unieruchomienie stawu łokciowego 
i zarazem nadgarstkowego przy użyciu szyny 
elastycznej i opaski elastycznej.

Klasyczne unieruchomienie zapewniające właściwa stabilizację w obrębie 
stawu skokowego, podudzia, a także stawu kolanowego.

Klasyczne unieruchomienie stawu skokowego
za pomocą szyny elastycznej i opasek elastycznych.

Jak rozpoznać uszkodzenie ścięgna Achillesa? W trakcie 
urazu słyszalny jest dźwięk przypominający „łamanie gałęzi” 
– tak określają to pacjenci. Zauważalne jest opadanie i brak 
możliwości grzbietowego zgięcia stopy, bądź silny ból w łydce 
w trakcie próby zgięcia grzbietowego stopy. 

 Jak pomóc? Doraźne wykonujemy unieruchomienie obej-
mujące stopę, podudzie i staw kolanowy. Nieodzowna będzie 
wizyta w oddziale ratunkowym, gdzie zostanie wykonane badanie 
USG i kwalifikacja do leczenia zachowawczego (w przypadku 
częściowego uszkodzenia), bądź pilnego operacyjnego (w przy-
padku przerwania całkowitej ciągłości ścięgna).

zranienia i obrażenia  
związane z przerwaniem ciągłości skóry 

Skaleczenia
Nierzadko dochodzi do skaleczeń i zranień w wyniku 

stanięcia na pokruszonym szkle. Może się to stać na plaży, 
ale także w wodzie. Bezmyślność ludzka sprawia, że potłu-
czone szkło, rozerwane aluminiowe puszki po napojach, ale 
także igły iniekcyjne – tak igły! Mogą się one przyczynić do 
licznych obrażeń.

Drobne skaleczenia najlepiej doraźnie przemyć czystą wodą 
– raczej tą, którą mamy ze sobą w butelce, a nie tą z morza czy 
jeziora, i zabezpieczyć opatrunkiem. Głębokie rany również 
w miarę możliwości oczyszczamy przemywając wodą. Tu 
zwykle pojawia się pytanie co z ciałami obcymi wnikającymi 
w ranę – dużymi kawałkami szkła itp. Raczej nie usuwajmy 
ich samodzielnie – nie wiadomo, czy w trakcie usuwania nie 
dokonamy dodatkowych uszkodzeń i nie „odblokujemy” 
uszkodzonych większych naczyń krwionośnych powodując 
niekontrolowany krwotok, z którym sobie nie poradzimy. 
Niekontrolowany masywny krwotok przekraczający 20% 
objętości krwi z dużych naczyń tętniczych może doprowadzić 
do wstrząsu hipowolemicznego, a to już jest stan zagrożenia 
życia. W przypadku głębokich rany zwłaszcza z penetrującymi 

Prowizoryczne unieruchomienie za pomocą dwóch drzewców – w tym przypadku zapewnia 
należyte unieruchomienie w przypadku urazów stawu biodrowego, uda, stawu kolanowego.

Prowizoryczne unieruchomienie typu Desault’a wykonane 
z odzieży poszkodowanego.

ciałami obcymi niezbędna będzie pilna pomoc chirurgiczna. 
Na czas transportu do szpitala ranę należy zabezpieczyć. Jeżeli 
nie mamy apteczki i specjalistycznych opatrunków to ręcznik 
czy koszulka będą lepsze niż kontakt piasku z raną, pomijając 
już fakt, że pomogą tamować krwawienie. 

Po raz kolejny czas ma tutaj duże znaczenie. Według wytycz-
nych otwarta rana może być zaopatrzona chirurgicznie czyli 
zamknięta za pomocą szwów w ciągu 6 godzin od urazu; po 
tym okresie jest t.zw. brudną i zasiedloną przez drobnoustroje 
co wyklucza jej „zeszycie”. Wówczas pozostawia się ją do wygo-
jenia „na otwarto”, bądź do zeszycia odroczonego w czasie, a to 
znacznie wydłuża proces gojenia i sprzyja zakażeniom, które 
mogą się rozprzestrzeniać w obrębie naszego organizmu. 

Wbrew stwierdzeniu, że bakterii nie ma bo ich nie widać, 
zapewniam, że bakterie są, a wśród nich takie „z wielkimi 
zębiskami” i wyjątkowo niebezpieczne. Choć w Polsce mamy 
obowiązkowy program szczepień, to w szczególnych przy-
padkach stosujemy tak zwane szczepienie przypominające. 
Dlatego zasadnym jest podanie jednorazowej dawki szcze-
pionki przeciwko tężcowi, jeżeli takowa nie została podana 
w ciągu ostatnich 5 lat. Jeżeli otrzymaliśmy taką szczepionkę 
w krótszym okresie czasu to zgłośmy to lekarzowi. 

Nie częstym lecz nurtującym problemem jest przypadkowe 
zakłucie się igłą iniekcyjną na plaży. Nie wiemy kto jej wcze-
śniej używał, w jakim celu, na co chorował, jak długo igła była 
w piasku, czy w świetle igły została jeszcze jakaś wydzielina 
lub krew. Po pierwsze zachowajmy spokój. Ryzyko zakażenia 
jest raczej niewielkie, aczkolwiek nie można go absolutnie 
wykluczyć. Miejsce po zakłuciu najlepiej jak najszybciej 
przemyć/przepłukać czystą wodą lub, w miarę możliwości, 
aseptykiem i zabezpieczyć opatrunkiem. Jeżeli wypływa krew, 
a będzie jej niewiele, pozwólmy jej wypłynąć. Absolutnie nie 
bawmy się w Indian, nie nacinajmy i nie wysysajmy utworzonej 
rany – to nic nie da, w niczym nie pomoże, a dołoży jedynie 
dodatkowych problemów. 

co zrobić jeżeli nie ma z nami doświadczonego lekarza? Zarówno skręcenie i zwichnięcie wymaga konsultacji 
medycznej zasięganej przeważnie w szpitalnym oddziale ratun-
kowym, izbie przyjęć lub ambulatorium chirurgicznym, czyli 
w miejscu gdzie można wykonać zdjęcie RTG i profesjonalne 
unieruchomienie. 

Czy badanie RTG jest niezbędne? Na tak postawione 
pytanie zwykle odpowiadam, że jak najbardziej i to najlepiej 
dwa, w tym drugie po 3–4 dniach od urazu. Dlaczego? Niestety 
w trakcie zarówno zwichnięcia jak i skręcenia może dojść do 
uszkodzenia kości. W pierwszym, bezpośrednio po urazie 
wykonanym zdjęciu, ze względu na istniejący i narastający 
obrzęk, szczelina złamania może nie być widoczna i ujawni się 
dopiero po ustąpieniu obrzęku. Dlatego jeżeli lekarz zapro-
ponuje unieruchomienie choćby tylko skręcenia za pomocą 
opatrunku gipsowego, nie brońmy się przed tym.

Niezależnie, czy jest to skręcenie, czy też zwichnięcie, uszkodzony staw należy unieruchomić, choćby po to, żeby zmniejszyć dolegliwości 
bólowe i zapobiec tworzeniu się dalszych obrażeń. Do unieruchomienia możemy użyć desek, listewek, gałęzi, patyczków po lodach a nawet 
zdrowej przeciwległej kończyny. Z koszulki bądź ręcznika możemy wykonać pasy mocujące unieruchomienie, a podwijając choćby koszulkę 
bądź jedną połę koszuli i mocując za pomocą choćby agrafki, możemy wykonać temblak podtrzymujący przedramię w przypadku zwichnięcia 
stawu ramiennego. Ogólnie w unieruchomieniach obowiązuje tzw Zasada Potta:

W przypadku złamania kości długiej należy zastosować unieruchomienie obejmujące złamaną kość oraz dwa sąsiadujące stawy  ▪
W przypadku złamania/urazu w obrębie stawu unieruchomienie musi obejmować staw i dwie sąsiednie kości, które go tworzą  ▪

Unieruchomienie przedramienia, stawu łokciowego 
i ramienia za pomocą chusty trójkątnej.

Opatrunek typu Desault’a zapewniający właściwe 
unieruchomienie również w stawie ramienno-barkowym.

Unieruchomienie w obrębie kończyny dolnej metoda zdrowa do chorej.
Skręcenie stopy.

W trakcie 
zwichnięcia 

jak i skręcenia  
może dojść  

do uszkodzenia 
kości. Dlatego 

najlepiej wykonać 
dwa prześwietlenia 

RTG w odstępie  
kilku dni.
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Najbardziej rozsądnym zachowaniem będzie zgłoszenie się 
do Izby Przyjęć najbliższego Szpitala Zakaźnego. Niech lekarz 
podejmie decyzje o dalszym działaniu. Wzywanie na miejsce 
zdarzenia wszelkich służb ratowniczych też nie ma większego 
sensu – karetka to nie taksówka. 

Ukąszenia przez owady błonkoskrzydłe  
(osy, szerszenie, pszczoły, bąki)

Częstym zjawiskiem jest ukąszenie przez owady, w tym 
także kleszcze. Przyciąga je zapach słodkich napojów i jedze-
nia, jakie przynosimy ze sobą na plaże. Dominują najczęściej 
ukąszenia przez owady błonkoskrzydłe, a tak prościej, przez 
osy. Pszczoły bez powodu nie atakują i nie żądlą – byle ich nie 
drażnić i nie przyciskać. Miejsce po użądleniu przeważnie 
jest bolesne z widocznym śladem i narastającym miejscowo 
obrzękiem i zaczerwienieniem. Jedyne co możemy zrobić to 
posmarować miejsce po ukąszeniu jednym z wielu dostępnych 
preparatów o działaniu chłodzącym i przeciwzapalnym. Poje-
dyncze ukąszenia nie są groźne, lecz nie w przypadku osób, 
u których stwierdzono alergię na jad os i innych owadów 
błonkoskrzydłych. U takich osób reakcja alergiczna rozpoczyna 
się w sposób piorunujący, powodując obrzęk krtani, języka, 
gwałtowne utrudnienia w oddychaniu spowodowane obrzękiem 
dróg oddechowych. Bezwzględnie wzywajmy specjalistyczną 
pomoc i to natychmiast! Jeżeli do ukąszenia dojdzie w obrębie 
jamy ustnej lub gardła, to życie nawet osoby nieuczulonej na 
jad może być zagrożone. 

Osoby świadome swojej alergii powinny mieć przy sobie 
ampułko-strzykawki z epinefryną (adrenaliną) – czasami jedną, 
czasami dwie. Pojedyncza dawka w takim „wstrzykiwaczu” to 1 
mg epinyfryny w 1 ml. Należy ją podać alergikowi niezwłocznie 
po ukąszeniu gdy zaczynają występować objawy wstrząsu. 
Przygotowanie jest proste – wystarczy zdjąć osłonkę igły 
i blokadę. Podanie następuje domięśniowo, w przednio-boczną 
część uda; miejsce wstrzyknięcia należy lekko masować przez 
10 s od podania leku. Jeżeli stan alergika nie ulega poprawie to 
po 10–15 min można podać drugą dawkę. Jeśli wiesz, że masz 
zdiagnozowaną alergie na jad os lub pszczół to przed wyjazdem 
na wakacje zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego z prośbą 
o wypisanie recepty na powyższy zestaw i dokładnie się z nim 
zapoznaj. Naucz jak go używać także swoją rodzinę, bliskich 
i znajomych, z którymi będziesz spędzać wakacyjny czas!

Ale jak to się stało, że do ukąszenia doszło w jamie ustnej 
lub gardle? Przeważnie jest to przypadkowe spożycie w trakcie 
jedzenia lodów bądź picia bezpośrednio z butelki, do której 
wpadła osa lub pszczoła. Wystarczy jedynie chwila nieuwagi. 
Warto więc sprawdzić przed spożyciem czy w butelce czy na 
lodzie nie czai się „niespodzianka”, a najlepiej zakorkować 
butelkę, gdy z niej nie korzystamy. I zwracać uwagę na innych, 
czy na ich jedzeniu i napojach nie siedzi osa – to może ura-
tować im życie !

Ukąszenia przez kleszcze
Ukąszenia przez kleszcze też nie należą do rzadkości i to 

nie tylko na samej plaży, ale na terenach przyległych, takich 
jak wydmy (gdzie przecież oficjalnie przebywać nie wolno), ale 
także na leśnych drogach prowadzących na plażę. Czy w przy-
padku ukąszenia jest się czym martwić? Niestety tak. Zarówno 
Europa, w tym i Polska znajdują się w strefie o podwyższonej 

zapadalności na boreliozę i odkleszczowe zapalenie mózgu, 
których jak wiadomo nosicielem są rzeczone kleszcze. 

Zaczynając od profilaktyki, warto się zaszczepić jeszcze 
przed letnią wizytą na plaży, bądź na łonie natury, bo takowe 
szczepionki są dostępne i wystarczy się zgłosić z prośbą 
o zaszczepienie do swojego lekarza rodzinnego. W przypadku 
ukąszenia należy zachować spokój. Ukąszenie nie jest równo-
znaczne z zakażeniem. Borelioza jest chorobą w większości 
przypadków całkowicie uleczalną, pod jednym wszak warun-
kiem, że zostanie wcześnie zdiagnozowana.

Zatem co zrobić w przypadku ukąszenia? Po pierwsze 
trzeba kleszcza niezwłocznie usunąć „nieuszkadzając” go, tak 
aby jego toksyny nie dostały się do naszej krwi. Do usunięcia 
kleszcza nie jest potrzebny wybitny podwójnie habilitowany 
specjalista w dziedzinie usuwania kleszczy, a liczba instruk-
cji, rożnych pętli i podważek występujących na rynku jest 
nieograniczona – tak więc kleszcza możemy usunąć sami. 
Najważniejsze, żeby usunąć go w całości. Interwencja lekar-
ska wymagana jest jedynie wtedy, gdy nasza operacja nie 
powiedzie się i pozostanie w skórze jakaś część. Nawet jeżeli 
trzeba usunąć fragment kleszcza, nie jest do tego potrzebny 
specjalista chirurg w wysoce referencyjnym ośrodku – pora-
dzi sobie z tym każda pielęgniarka i lekarz rodzinny. Dlatego 
wizyta w oddziale ratunkowym w celu usunięcia kleszcza 
jest absolutnie bezzasadna, a wzywanie pogotowia jest czę-
sto przejawem nieodpowiedzialności. Trzeba powiedzieć, 
że jakiekolwiek topienie kleszcza w maśle, budyniu, mydle 
czy alkoholu w niczym nie pomaga i nie przynosi żadnych 
korzyści; wręcz przeciwnie: sprawia, że odkleszczowe toksyny 
jeszcze szybciej przenikają do krwi. Terroryzowanie lekarza 
o wypisanie leków po ukąszeniu też jest bezzasadne. Nie ma 
powszechnie ogólnoprzyjętej farmakologicznej profilaktyki 
poukąszeniowej. Leczenie opiera się głównie na obserwacji 
miejsca ukąszenia i wdrożeniu diagnostyki oraz leczenia 
w chwili widocznych niepokojących zmian skórnych – czyli 
charakterystycznego rumienia.

Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji statystyki przerażają 
ilością osób, które zginęły w trakcie nierozważnych kąpieli 
w miejscach do tego nieprzystosowanych, a co gorsza pod 
wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających. Ale 
czy aby wszyscy pamiętamy o innych zasadach bezpiecznego 
korzystania z jeziornych bądź morskich kąpieli? Czy wiemy 
jak pomóc? Może zacznijmy od poznania zagrożeń. 

Pierwsze czai się już w chwili wejścia do wody, gdzie prze-
ważnie szukamy ochłodzenia. Różnica między temperaturą 
wody, temperaturą otoczenia a temperaturą naszego ciała 
może być znaczna, a skutki niewiedzy związane z termore-
gulacją naszego organizmu opłakane. Nasze ciało ma stała 
temperaturę ok 36–37 st. C. Rozgrzana słońcem i temperaturą 
otoczenia skóra cały czas, powoli, oddaje ciepło chroniąc nasz 

niebezpieczeństwo czai się także w wodzie

ciała. Do naszego ośrodka termoregulacji w podwzgórzu 
dotrze informacja o nagłej niekomfortowej zmianie tempe-
ratury, niekorzystnej dla naszego optymalnego termicznego 
komfortu, zatem organizm rozpocznie działanie mające na 
celu zatrzymanie jak największej ilości ciepła w organizmie 
i utrzymaniu stałej wewnętrznej temp 37 st. C. To tak trochę, 
jakby jadąc samochodem do przodu, wrzucić nagle bieg 
wsteczny – wiadomo, że skończyć się to może uszkodzeniem 
skrzyni biegów i finalnie całej mechaniki. Podobnie jest 
z naszym organizmem. 

Chwilę po wskoczeniu do wody pojawia się gwałtowny 
odruch łapania powietrza, który przechodzi w przyspieszony 
oddech, następuje wzrost częstości akcji serca i wzrost ciśnienia 
tętniczego krwi na skutek gwałtownego obkurczenia się naczyń 

organizm przed przegrzaniem. Naczynia krwionośne skóry są 
rozszerzone, krew przepływa w nich szybciej – tak przebiega 
podstawowy mechanizm wymiany ciepła. W chwili wejścia do 
dużo chłodniejszej wody, (nawet jeżeli ma 22 st. C), to różnica 
15 st. C jest dla organizmu dużym szokiem termicznym – tzw. 
cold shock (zimny szok) – zawłaszcza, jeżeli następuje gwałtow-
nie i dotyczy całego ciał w chwili gwałtownego i całkowitego 
zanurzenia. Może wydać się to dziwne, ale ten sam mechanizm 
zadziała w trakcie wpadnięcia do wody w okresie zimowym. Im 
wyższa różnica temperatur pomiędzy wodą a naszym ciałem 
tym zjawisko cold shock jest groźniejsze. Zimna woda nie 
spowoduje natychmiastowego spadku temperatury naszego 

obwodowych. Nagła reakcja obkurczenia naczyń krwionośnych 
może doprowadzić do nagłego przeciążenia układu krążenia, 
co w rezultacie może spowodować zawał, zaburzenia rytmu 
serca, doprowadzając do jego zatrzymania! Odruchowe łapanie 
powietrza to głębokie i szybkie oddechy, których nie można 
powstrzymać. Jest to szczególnie niebezpieczne w sytuacji, 
gdy głowa znajdzie się pod powierzchnią wody, gdyż może to 
spowodować aspirację wody do dróg oddechowych i zapocząt-
kowanie tonięcia. Zatem wchodząc do wody, róbmy to powoli, 
przyzwyczajając nasz organizm do temperatury wody. Weźmy 
trochę wody w garść aby zmoczyć klatkę piersiową, ramiona 
i plecy. Kiedyś właśnie takie wejście do wody było czymś 
powszechnym. Co się stało, że o tym zapomnieliśmy? 

 My może o tym pamiętamy, ale inni już nie koniecznie. 
Powinniśmy zatem wiedzieć jak ewentualnie pomóc nieroz-
ważnym współplażowiczom. Jak wiadomo nasze płuca są 
przystosowane do wymiany gazowej wyłącznie w środowisku 

Po gwałtownym 
skoku do wody
nagła reakcja 
obkurczenia naczyń 
krwionośnych może 
doprowadzić do 
zaburzeń rytmu serca 
a nawet zawału!
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lądowym, i nie potrafią tego zrobić w środowisku wodnym, 
a dokładniej rzecz ujmując – podwodnym. Czyli proces 
tonięcia jest związany z tzw. duszeniem – brakiem dostępu 
do powietrza atmosferycznego. 

 Proces tonięcia zazwyczaj nie przekracza 3–5 minut i podzie-
lony jest na cztery okresy Czas ten może ulec wydłużeniu, 
jeśli tonący kilkakrotnie wynurzał się na powierzchnię, lub 
skróceniu, jeśli aspiracja płynu jest przyczyną rozpoczęcia 
procesu tonięcia (ofiara nie zaczerpnęła powietrza przed 
znalezieniem się pod powierzchnią).

Tak zwane „typowe tonięcie” 
składa się z następujących etapów:

1
 Okres oporu– polega on na świadomym wstrzymaniu 

oddechu. W trakcie tego okresu dochodzi do zużycia 
tlenu, a we krwi rośnie stężenie dwutlenku węgla. 
Trwa około 30 sekund do minuty.

2
 Okres wydatnych ruchów oddechowych – w odpowiedzi 
na zwiększenie stężenia dwutlenku węgla we krwi ofiara 
próbuje zaczerpnąć powietrza. Do dróg oddechowych 
i żołądka dostaje się płyn lub płyn z powietrzem. 
Trwa to około 60–150 sekund.

3
 Okres drgawkowy (zamartwiczy) – okres, w którym 
pojawiają się drgawki toniczno-kloniczne i jest on wyrazem 
przekroczenia progu tolerancji mózgu na niedotlenienie. 
Trwa 1–1,5 minuty.

4
 Okres oddechów końcowych– następują w nim prężenia 
ciała i krótkie wdechy. Trwa około 30–60 sekund. 
Okres ten kończy się zgonem. 

plaża

Stabilizacja głowy 
/kręgosłupa 

szyjnego za pomocą 
kolan ratownika.

Stabilizacja kręgosłupa 
szyjnego stosowana 
np. w trakcie ewakuacji 
poszkodowanego 
z wody.

Udrażnianie dróg 
oddechowych 

rękoczynem 
czoło-żuchwa.

Udrażnianie dróg 
oddechowych u osób 
z podejrzeniem 
uszkodzenia odcinka 
szyjnego kręgosłupa 
– podniesienie 
i opuszczenie żuchwy.

Czasami do tonięcia dochodzi na naszych oczach. Szansa ura-
towania tonącego zależy od czasu uniemożliwienia oddychania 
przez wodę znajdującą się w drogach oddechowych. Tonącego 
trzeba jak najszybciej przeciągnąć do miejsca, w którym moż-
liwe będzie przywrócenie wentylacji, a następnie wyciągnąć go 
z wody. Nie można przy tym zapominać o własnym bezpieczeń-
stwie. Rokrocznie kilka osób tonie przy próbach ratowania, 
podejmowanych przez ludzi nieprzeszkolonych w ratownictwie 
wodnym. Zwykła umiejętność pływania może nie wystarczyć. 
Dlatego zaleca się osobom nieprzeszkolonym unikanie wcho-
dzenia do wody, a działanie, jeśli to tylko możliwe, powinno 
się ograniczać do rozmowy z tonącym w celu opanowania jego 
paniki, która poprzez hiperwentylację może doprowadzić do 
omdlenia, oraz do prób dosięgnięcia ratowanego kijem lub 
częścią ubrania, czy też rzucenia mu liny lub rzutki ratunkowej, 
oraz co najważniejsze, wezwania służb ratunkowych. Można 
do tonącego podpłynąć łodzią, jeśli jest dostępna i nie wiąże 
się to z dodatkowymi zagrożeniami. Wchodzić do wody, 
jeśli nie ma się odpowiedniego przeszkolenia, można tylko 
w ostateczności. Jeżeli jesteśmy przekonani, że w tylko naszym 
działaniu jest nadzieja na uratowanie tonącego, wejdźmy do 
wody z nietonącym przedmiotem, który zapewni utrzymanie 
nas i tonącego, lub uformujmy łańcuch ludzi wzajemnie się 
ubezpieczających. Tonący w panice będzie próbował objąć /
złapać ratownika ograniczając jego pływalność i w rezultacie 
sprowadzić śmiertelne niebezpieczeństwo dla obojga. 

Oprócz szybkiego rozpoczęcia ratowania tonącego należy 
możliwie szybko powiadomić służby ratownicze, w tym wypadku 
Pogotowie Ratunkowe (tel. 999 lub 112) albo Straż Pożarną 
(tel. 998), a na wodach patrolowanych przez Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe zadzwonić pod numer 601 100 100, 
lub też skorzystać z dedykowanych aplikacji ratunkowych 
w naszym smartfonie. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wrażliwy na nie-
dotlenienie jest nasz mózg. Zasadniczo już około 4 minuty 
niedotlenienia mogą spowodować nieodwracalne zmiany. 

Pierwszym i najważniejszym celem postępowania z pacjentem 
po epizodzie tonięcia jest zniesienie niedotlenienia. Natych-
miastowe rozpoczęcie oddechów ratowniczych zwiększa prze-
żywalność, więc t.zw. pierwsze oddechy ratunkowe powinno się 
rozpocząć już w płytkiej wodzie, a na rozpoczęcie oddechów 
ratowniczych w wodzie głębokiej mogą sobie pozwolić tylko 
wykwalifikowani ratownicy wodni. 

Woda, która dostała się do dróg oddechowych i płuc nie 
stanowi przeszkody w prowadzeniu wentylacji i nie wymaga 
szczególnego jej usunięcia, ponieważ zwykle jej ilość jest 
niewielka i szybko się wchłania. Aspiracja 1–3 ml wody na 
kilogram masy ciała może spowodować upośledzenie wymiany 
gazowej poprzez rozkład surfaktantu (w wodzie słodkiej) lub 
do jego rozcieńczenia i wypłukania (w wodzie słonej). Może 
to mieć znaczenie jedynie w dalszej opiece, jeżeli akcja ratun-
kowa się powiedzie. Surfaktant to substancja, która w dużym 
uproszczeniu warunkuje sprawność pęcherzyków płucnych, 
czyli najmniejszej jednostki oddechowej płuc.

Po wyciągnięciu ratowanego na brzeg, jeśli nie podejmuje on 
oddechu, należy prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechowej 
w standardowym rytmie 30 uciśnięć środkowej części mostka na 
głębokość 4–5 cm na przemian z dwoma oddechami. W przy-
padku dziecka, jeśli wentylacja sztuczna nie była prowadzona 
wcześniej w wodzie, pojedynczy ratownik zaczyna resuscytację 
krążeniowo-oddechową od 5 oddechów, a później zachowuje 
proporcję 30 uciśnięć klatki piersiowej do 2 oddechów. Jeśli 
pomocy udziela co najmniej 2 ratowników, powinni zachować 
proporcję 15:2 (u dziecka bez cech pokwitania).

Prowadząc wentylację należy wdmuchiwać taką objętość 
powietrza jak przy normalnym oddychaniu, w czasie około 
jednej sekundy oraz trzeba przewidzieć, że podatność płuc może 
się szybko pogorszyć i trzeba będzie wdmuchiwać powietrze pod 
większym niż zwykle ciśnieniem. Do prowadzenia oddechów 
ratowniczych można użyć wożonej w apteczce samochodowej 
maseczki do oddychania. Wdmuchiwaniu powietrza do dróg 
oddechowych może towarzyszyć również przedostawanie się 
powietrza do żołądka co może spowodować cofanie się treści 
żołądkowej (regurgitacja) i wymioty. Regurgitacja (bierne 
przesunięcie treści pokarmowej z żołądka do przełyku, bez 
odruchu wymiotnego) występuje w 2/3 przypadków, w których 
prowadzi się oddechy ratownicze i w ponad 80% przypadków, 
jeśli uciska się klatkę piersiową. Grozi to oczywiście trudno-
ścią w utrzymaniu drożności dróg oddechowych i stwarza 
duże niebezpieczeństwo zachłyśnięcia. Kiedy dochodzi do 
regurgitacji, należy obrócić ratowanego na bok i usunąć treść 
pokarmową z jamy ustnej

Resuscytację prowadzimy do przywrócenia oddechu i krąże-
nia, lub do czasu przybycia profesjonalnych służb ratowniczych 
i nie przerywamy jej w chwili zobaczenia karetki pogotowia 
bądź ratowników, lecz na wyraźne polecenie kierownika 
przybyłego zespołu. 

Tu należy jeszcze wprowadzić pewną dygresję, a mianowicie 
to, że w naszych działaniach istotne znaczenie mają okoliczności 
tonięcia poszkodowanego. Jeżeli jest możliwość, że nasz tonący 
wypadł z łodzi, jachtu, został uderzony w głowę np. bomem 
bądź jakimkolwiek inną częścią takielunku, albo skakał do 
wody z jakiejś trampoliny, łodzi lub pomostu, zawsze należy 
wtedy mieć na uwadze, że tonięcie może być procesem wtórnym 
do pierwotnego urazu głowy lub kręgosłupa szyjnego. Wtedy 
należy zachować szczególną ostrożność w trakcie wyciągania 
tonącego z wody i zadbać o należytą stabilizację kręgosłupa 
szyjnego. W inny sposób będziemy również starali się udrażniać 
drogi oddechowe – odpada możliwość wykonania rękoczynu 
czoło-żuchwa, a jedynie odblokowanie żuchwy unosząc ją ku 
przodowi, a następnie ku dołowi, tak aby nie poruszyć odcinka 
szyjnego kręgosłupa. To samo dotyczy przewracania na bok 
w trakcie regurgitacji – należy utrzymać stabilizację odcinka 
szyjnego kręgosłupa. 

Zakładajmy optymistycznie, że nasze wcześniejsze działania 
odniosły pożądany skutek, nasz tonący odzyskał przytomność, 
zbiera siły i ...ku naszemu zdziwieniu podnosi się z ziemi i ma 
zamiar się oddalić. Absolutnie nie należy mu na to pozwolić. 
Po epizodzie tonięcia bezwzględnie powinien znaleźć się pod 
szczegółowa obserwacją w szpitalu, bo pamiętajmy o późnych 
skutkach tonięcia związanego z uszkodzeniem surfaktantu. 
Jeżeli poszkodowany oddali się, a pojawi się efekt „bomby 
z opóźnionym zapłonem” i dojdzie do ciężkiej niewydolności 

Próba symulacji ewakuacji z wody poszkodowanego z podej-
rzeniem urazu kręgosłupa szyjnego przez 3 ratowników

Po gwałtownym 
skoku do wody
nagła reakcja 

obkurczenia naczyń 
krwionośnych może 

doprowadzić do 
zaburzeń rytmu serca 

a nawet zawału!
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Podczas udzielania pomocy liczy się czas. Już około czwartej minuty niedotlenienia mózgu mogą powstać nieodwracalne zmiany.

W dobie powszechnego dostępu do informacji, dowiedź  ▪
się jak najwięcej o miejscu, w którym będziesz przebywać 
– nie skupiaj się wyłącznie na atrakcjach, ale także na 
potencjalnych zagrożeniach (prądach morskich, zatopio-
nych niebezpiecznych przedmiotach itp.) i miejscach gdzie 
w razie czego uzyskasz specjalistyczną pomoc.
Przygotuj swoje ciało do wysiłku, a unikniesz zbędnych  ▪
kontuzji.
Korzystając z atrakcji wodnych nie zapominaj o kapoku  ▪
czy tzw. kamizelce ratunkowej – to nie wstyd, wręcz prze-
ciwnie powód do dumy i dowód, że jesteś rozważnym 
człowiekiem.
Pamiętaj o sile żywiołu, z którym w starciu jesteś bezsilny.  ▪
Dotyczy to zarówno prądów morskich i fal, jak i faktu, że 
dno i jego układ nie jest stały – tam gdzie wczoraj była 
płycizna dziś może być kilkumetrowa głębia i niebezpieczne 
wiry wodne wciągające pod powierzchnię wody. To samo 
tyczy się skoków do wody – przed skokiem sprawdź czy 
głębokość nie zmieniła się, a na dnie nie ma niebezpiecz-
nych przedmiotów. 
Sprawdź numery telefonów alarmowych i wprowadź je do  ▪
pamięci swojego telefonu – w ferworze walki i nieuniknionej 
paniki wezwanie pomocy będzie łatwiejsze i szybsze. 

Pandemia nadal trwa – wakacje i letni odpoczynek nie są  ▪
okresem zwalniającym z zachowywania procedur bezpie-
czeństwa tj. zachowywania przynajmniej 2 m odstępu od 
innych plażowiczów, korzystania z masek zasłaniających 
usta i nos w większych skupiskach, których nie możemy 
uniknąć, a także częstej dezynfekcji rąk i wspólnych sprzętów, 
np. sportowych, z których korzysta wiele osób. 

Litania tych zaleceń mogłaby być o wiele dłuższa, ale choćby 
te mogą sprawić, że ochronimy nie tylko siebie, ale też innych, 
tak abyśmy razem mogli cieszyć się nie tylko tymi, ale także 
kolejnymi wakacjami. ❖

LEK. JAROSŁAW GOŁASZEWSKI

oddechowej, a w pobliżu nie będzie nikogo kto będzie mógł 
pomóc, niewątpliwie skończy się to tragicznie. Uzbrojeni 
o powyższą wiedzę postarajmy się to wytłumaczyć poszkodo-
wanemu – nie chodzi o to żeby straszyć, tylko przeciwdziałać 
tragedii. 

To samo tyczy się osób, które w wyniku plażowo-wod-
nych szaleństw doznały urazów głowy z utratą przytomności. 
Po takowym urazie dominuje silny ból głowy, niepamięć 
wsteczna (czyli pacjent nie pamięta chwili urazu ani chwili 
tuż przed urazem), wymioty, zaburzenia równowagi i całko-
wicie nielogiczne zachowania. Są to wskazania bezwzględne 
do hospitalizacji i specjalistycznej diagnostyki. Odzyskanie 
przytomności nie oznacza, że nie doszło do uszkodzenia 
mózgu, którego skutki mogą być odległe w czasie i również 
niebezpieczne dla życia. 

Pozostaje jeszcze jedna rzecz – w obecnym okresie i wszech-
obecnej pandemii koronowirusa, mogą się pojawić pytania 
dotyczące możliwości zarażenia się w trakcie prowadzenia 
resuscytacji. Wiadomo, że nigdy nie mamy pewności, że nasz 
poszkodowany nie jest zdrowy i istnieje duża możliwość zaka-
żenia. No cóż, aspekt etyczny pozostawmy każdemu z osobna 
do rozważenia. Pandemia kiedyś minie, a wiedza tu pozyskana 
pozostanie i pozwoli uratować czyjeś życie. 

Jak pokazują ostatnie wydarzenia, mające miejsce na trój-
miejskich plażach, wysoka temperatura sprzyja także incy-
dentom kardiologicznym takim jak zatrzymanie krążenia 
u wypoczywających na plaży. Biorąc pod uwagę obecną sytu-
ację epidemiologiczną tj wszechobecną pandemię związaną 
z koronawirusem należy wspomnieć o „klasycznej” resuscytacji 
w powyższych okolicznościach. 

Prawdopodobieństwo infekcji przez wirus SARS-CoV-2 
prowadzących do ciężkiej niewydolności oddechowej jest 
znacząco zróżnicowane w każdym kraju. Zalecenia dla Polski 
zostały opracowane i przedstawione 24 kwietnia 2020 roku 
przez Polską Radę Resuscytacji opierając się na ostatnio 
opublikowanym przez ILCOR przeglądzie badań nauko-
wych prowadzonych między innymi przez Europejską Radę 
Resuscytacji.

Jak zwykle większości wypadków można by uniknąć, gdyby 
wcześniej zaczęło działać logiczne myślenie. Dlatego jak mantrę 
należy powtarzać, że:

z wody korzystajmy rozważnie, najlepiej z akwenów będących  ▪
pod nadzorem ratowników wodnych i stosujmy się do ich 
zaleceń – oni nie są po to, żeby popsuć nam wakacje, tylko 
po to, żebyśmy z tych wakacji mogli wrócić cali i zdrowi. 
Jeżeli ratownik wywiesza czerwoną flagę zakazującą wejścia 
do wody to nie robi tego bezpodstawnie, bo o wodzie i co 
się w niej dzieje wie więcej od nas. Pozornie spokojny stan 
morza nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni – pamiętajmy 
także o niewidocznych prądach wodnych. Wobec przepo-
tężnej siły żywiołu natury człowiek jest zawsze bezsilny. 
Do ratownika możemy zawsze zwrócić się o pomoc, a na 
pewno dysponuje on apteczką opatrunkową i środkami 
łączności, które przyspieszą wezwanie pomocy. 
Alkohol (tak, piwo to też alkohol, mimo twierdzeń co  ▪
niektórych) – może i przyjemnie rozluźnia, ale powoduje 
także upośledzoną koordynację psychoruchową, która może 
przyczynić się do nieszczęścia.

Niemal każdy z nas słyszał od mamy w dzieciństwie, aby  ▪
do wody nie wchodzić po obfitym posiłku i zrobić chociaż 
godzinną przerwę. Dlaczego? Chodzi tu o tak zwaną kolkę 
– ostry ból spowodowany obkurczaniem się ścian narządów 
zwłaszcza jelit. Jest to przypadłość dotycząca głównie dzieci, 
ale także dorosłych.
Kąpieli powinniśmy unikać po intensywnym wysiłku fizycz- ▪
nym, a także unikać intensywnego wysiłku w wodzie, gdy 
nie jesteśmy odpowiednio wytrenowani. Może wówczas 
wystąpić skurcz mięśni gładkich jelit, co powoduje ból, 
czyli kolkę. Ostry ból brzucha w czasie pływania może być 
tragiczny w skutkach.
Do wody wchodźmy powoli; pamiętajmy o konieczności  ▪
przyzwyczajania organizmu do niższej temperatury wody 
Podstawowa, najmniejsza apteczka z podstawowymi środ- ▪
kami opatrunkowymi waży niewiele i powinna znaleźć się 
w naszym podręcznym bagażu, gdy wybieramy się na plażę. 
Zapoznajmy się wcześniej z jej zawartością i przemyślmy do 
czego jeszcze można wykorzystać jej zawartość np. agrafki. 
Zawsze możesz wzbogacić ją o płyn dezynfekcyjny, przyrząd 
do usuwania kleszczy lub preparat łagodzący skutki ukąszeń. 
Zachowujmy się rozważnie i nie wszczynajmy paniki  ▪
z byle powodu – jeżeli wzywasz służby ratunkowe z błahej 
przyczyny pamiętaj, że może nie być ich w miejscu, gdzie 
mogą być naprawdę potrzebne.

Serdeczne podziękowania dla Dowódcy i Strażaków 
z II zmiany JRG2 PSP w Gdańsku za pomoc w realizacji zdjęć.

podstawowe zalecenia dotyczące prowadzenia resuscytacji 
u osób dorosłych z potwierdzonym lub podejrzewanym coViD-19

Prawidłowe rozpoznanie zatrzymania krążenia, jeżeli  ▪
poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo.
Ocenę przytomności wykonuje się poprzez potrząśnięcie  ▪
poszkodowanym i próbie nawiązania kontaktu słownego.
Oddech oceniamy wyłącznie obserwując uważnie ruchy klatki piersiowej.  ▪
Aby zminimalizować ryzyko infekcji, nie udrożniajmy dróg oddechowych. 
Nie przykładajmy swojej twarzy do ust bądź nosa poszkodowanego.
Gdy jesteśmy pewni, że u poszkodowanego doszło do zatrzymania krążenia,  ▪
nasze czynności rozpocznijmy od wezwania profesjonalnej pomocy 
medycznej – tzw. Call first. Należy zgłosić dyspozytorowi medycznemu swoje 
podejrzenia co do ewentualnej infekcji koronawirusem poszkodowanego, 
tak aby zespół ratownictwa medycznego już w drodze do poszkodowanego 
mógł przygotować środki indywidualnej ochrony biologicznej – dzięki 
temu minimalizujemy możliwość potencjalnych kolejnych zakażeń.
Prowadząc nasze ratownicze działania powinniśmy rozważyć  ▪
przysłonięcie ust poszkodowanego, koszulką bądź ręcznikiem 
przed rozpoczęciem uciskania klatki piersiowej. Nie mamy 
obowiązku prowadzenia wentylacji, a działania ograniczamy jedynie 
do ucisku klatki piersiowej. Schemat uciskania klatki piersiowej 
pozostaje taki sam jak opisywany w przypadku utonięcia. 
Jeżeli w miejscu publicznym, w którym doszło do zatrzymania krążenia  ▪
jest dostępny automatyczny defibrylator tzw. AED, nie bójmy się go użyć. 
Postępujmy zgodnie z komunikatami wydawanymi przez urządzenie. Ryzyko 
zakażenia w trakcie naklejania elektrod jak i sama ewentualna defibrylacja 
nie powoduje zwiększonej ilości potencjalnie zakażonego aerozolu.
Jeśli to możliwe, prowadźmy czynności ratunkowe w maseczkach  ▪
zakrywających nasze usta i nos, okularach bądź goglach ochronnych, 
albo choćby maski z zestawu do nurkowania ABC. Dodatkową 
ochronę na pewno będą stanowić także rękawiczki jednorazowe.
Po zakończeniu resuscytacji i przekazaniu poszkodowanego  ▪
ratownikom medycznym, powinniśmy jak najszybciej umyć ręce woda 
z mydłem,i zdezynfekować ręce preparatem na bazie alkoholu, a następnie 
skontaktować się z lokalna Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w celu 
uzyskania informacji dotyczących wykonania badań przesiewowych 
po kontakcie z osoba potencjalnie zakażoną COVID-19.
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Udar cieplny
Okres letni, a co za tym idzie i wakacyjny, 
przypadający na najcieplejsze miesiące w roku 
przypomina nam o dość często występującym 
zaburzeniu działania naszego organizmu zwanego 
popularnie udarem słonecznym, lub bardziej 
naukowo, udarem cieplnym, bądź jeszcze 
bardziej precyzyjnie – przegrzaniem cieplnym. 
W dramatycznych okolicznościach doprowadza 
to do zjawiska określanego jako wyczerpanie 
cieplne – stanu bezpośredniego zagrożenia życia!

okolicy okołozwrotnikowej czy polarnej, a jeszcze inne  
dla naszego umiarkowanego europejskiego klimatu.  
Sami po sobie wiemy, że jedni lubią jak w ich sypialni jest  
18 st. C, inni wolą 22 st. C.

W okresie letnim jesteśmy narażeni na temperatury otoczenia, 
które znacząco przewyższają nasze termiczne optimum funk-
cjonowania. I tu do akcji wkracza nasz system termolegulacji, 
chroniący przed przegrzaniem.  

Cały proces zaczyna się w ośrodku termoregulacji znaj-
dującym się w centralnym układzie nerwowym, a konkretnie 
w podwzgórzu. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, 
że jest on zbudowany z neuronów termoczułych. Ośrodek 
termoregulacji stanowi centralę, do której docierają informacje 
z termoreceptorów skóry, a następnie są przetwarzane na sygnał 
do efektorów powodując reakcję (akumulację lub rozprasza-
nie ciepła, lub zmianę temperatury nastawczej organizmu – 
tzw. „set point”). Wszystko to po to, aby ciepłota naszego ciała 
nie przekroczyła 40,7 st. C. Powyżej tej temperatury dochodzi 
do nieodwracalnego uszkodzenia białek (tzw. denaturacji 
białka), a co za tym idzie – do trwałego uszkodzenia tkanki 
mięśniowej i narządów zbudowanych głównie z białek.

60% naszego ciała stanowi woda i to ona jest odpowiedzialna 
za procesy termoregulacyjne, a zasadniczo stanowi „wymiennik 
ciepła” i pozwala na uwolnienie szkodliwego nadmiaru ciepła 
poza organizm.

Żeby wyjaśnić funkcję wody w procesie termoregulacji 
trzeba odnieść się do możliwie najprostszej analogii – sil-
nika spalinowego w naszych samochodach. Pracujący silnik 
w wyniku swojej pracy tj. spalania paliwa, tarcia elementów 
mechanicznych, wytwarza duże ilości ciepła, które musi zostać 
odprowadzone, gdyż w przeciwnym razie wysoka temperatura 
uszkodzi elementy silnika i spowoduje jego uszkodzenie 
– zatarcie. Tu z pomocą przychodzi płyn chłodniczy, który 
krąży w układzie zamkniętym – odbiera ciepło z bloku silnika, 
przepływa do chłodnicy gdzie go oddaje i schłodzony wraca 
do silnika, gotowy przyjąć kolejną dawkę ciepła. Podobnie jest 
w ludzkim organizmie, z tą jednak różnicą, że woda z naszego 
organizmu w wyniku procesu termoregulacji i przemian meta-
bolicznych jest bezpowrotnie tracona – tak, tracona w postaci 
potu (czyli tzw. transpiracji z powierzchni naszego ciała), pary 
wodnej w naszym oddechu, moczu itd.

Pierwszy wniosek jaki się nasuwa jest taki, że za prawidłowe 
procesy termoregulacyjne odpowiedzialna jest prawidłowa 
gospodarka wodno-elektrolitowa, czyli zbilansowana podaż 
wody w stosunku do jej utraty. Oznacza to też, że na prawi-
dłowość gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu mają 
także wpływ niektóre choroby przewlekłe przebiegające z jej 
zaburzeniami.

Choroby przewlekłe mające wpływ na procesy 
termoregulacyjne:

układ krążenia: niewydolność mięśnia sercowego,   ▪
miażdżyca naczyń krwionośnych,

uszkodzenie naczyń krwionośnych w przebiegu cukrzycy  ▪
zaburzenia czynności nerek zarówno wrodzone jak i spowodo- ▪
wane chorobami (np. w przebiegu przewlekłej cukrzycy),
zaburzenia wchłaniania jelitowego, ▪
zaburzenia hematologiczne (np. czerwienica), ▪
wrodzone lub nabyte uszkodzenia układu nerwowego,  ▪
np. uszkodzenia przysadki mózgowej,
wszelakiego rodzaju zaburzenia hormonalne, ▪
zaburzenia psychiczne, w tym zespól zależności alkoholowej,  ▪
a także wszelkie zaburzenia demencyjne.

Proces termoregulacji wiąże się również z czynnikami 
zewnętrznymi: 

wysoka wilgotność powietrza, ▪
słaby przepływ powietrza, ▪
zbyt gruba warstwa ubrań tworząca barierę  ▪
termoizolacyjną,
niewystarczająca odkryta powierzchnia ciała warunkująca  ▪
transpirację ciepła z powierzchni ciała,
praca w pomieszczeniach o słabej wentylacji, ▪
praca w maskach twarzowych utrudniających swobodne  ▪
oddychanie,
niedostateczna ochrona przed promieniowaniem  ▪
cieplnym,
nadmierne narażenie na ciepło, ▪
przyjmowanie leków moczopędnych. ▪

Powyższe listy mogłyby być oczywiście o wiele dłuższe. 
To ewidentnie pokazuje, że nikt z nas nie może czuć się 
zupełnie bezpieczny i nikt nie może powiedzieć, że problem 
udaru cieplnego nigdy go nie będzie dotyczył. Jeżeli organizm 
jest narażony na długotrwałe działanie wysokiej temperatury, 
a proces termoregulacji jest niewydolny lub nieefektywny, a co 
za tym idzie – chłodzenie ciała jest nieskuteczne, wówczas 
dochodzi do przegrzania cieplnego. Nawet organizm całkowicie 
zdrowy ma określone zasoby kompensacji, które dość szybko 
ulegają wyczerpaniu. 

Czym jest zatem tzw. udar słoneczny? Dochodzi do niego 
wówczas, kiedy narażamy się na długotrwałe nasłonecznienie 
i wysoką temperaturę, a przegrzany organizm nie ma możliwości 
oddania nagromadzonego ciepła do otoczenia. 

Ale o co ten hałas 
i dlaczego to wszystko jest takie ważne?

W sierpniu 2003 roku, podczas przedłużającej się fali 
upałów, w samej tylko Francji z powodu udaru cieplnego 
zmarło 14 tys. ludzi!

Już na wstępie wspominaliśmy, że udar cieplny może być 
stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Jeżeli nasz organizm 
przebywa zbyt długo w wysokiej temperaturze, a mechanizm 
termoregulacji i możliwości kompensacji uległy wyczerpaniu, 
to podniesienie temperatury powyżej 40,7 st C zapoczątkowuje 
nieodwracalne uszkodzenia na poziomie komórkowym wyni-
kającym z denaturacji białka. Zaczynają powstawać toksyny, 
uruchamiają się procesy stanu zapalnego i rozpoczyna się 
tzw. kaskada śmierci – szkodliwe metabolity rozprzestrze-
niać się będą z krwiobiegiem, zaczynają uszkadzać narządy 
wewnętrzne doprowadzając do niewydolności wielonarządowej. 

Z tego powodu ważne jest, aby poznać procesy pato-
fizjologiczne towarzyszące przegrzaniu cieplnemu, 
jak najwcześniej je rozpoznać, umiejętnie leczyć i co 
najważniejsze – zapobiegać! Udar przeważnie koja-

rzy się bardziej z udarem krwotocznym lub niedokrwiennym 
mózgu. Czym więc tak naprawdę jest udar cieplny i czy ma 
cokolwiek wspólnego z udarem mózgu?

Termoregulacja. co to takiego i gdzie zachodzi? 
Jak powszechnie wiadomo człowiek jest istotą stałocieplną, 

tzn nasz organizm dąży do utrzymania stałej temperatury 
wynoszącej ok 37 st C, niezależnie od temperatury otoczenia 
w jakiej się znajduje. Ma on tak zwane osobnicze optimum 
temperatury środowiska zewnętrznego, w którym czuje się 
najlepiej i prawidłowo funkcjonuje, a zasadniczo prawidłowo 
pracują wszystkie organy i narządy naszego organizmu. Wia-
domo, że to optimum termiczne będzie inne dla mieszkańca 

Do udaru dochodzi, 
gdy przegrzany 

organizm nie ma 
możliwości oddania  

nagromadzonego 
ciepła do otoczenia. 
Nawet całkowicie 
zdrowy organizm 

ma określone możli-
wości kompensacji,  
które dość szybko 

ulegają wyczerpaniu.
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udar 
cieplny

Kolejność 
wykonywania 
czynności 
przy ułożeniu 
poszkodowanego 
w pozycji bocznej 
ustalonej (pozycji 
bezpiecznej).

Przenieś lub w miarę możliwości przeprowadź  ▪
osobę z udarem cieplnym w chłodne, 
zacienione, dobrze wentylowane miejsce.

Jeżeli pacjent jest przytomny ułóż go w pozycji  ▪
półsiedzącej lub leżącej t.zw bezpiecznej ustalonej, 
tak aby w razie czego nie doszło do dodatkowego 
zachłystu wymiocinami, a pacjent nie doznał 
dodatkowych obrażeń w wyniku napadu drgawkowego.

W miarę możliwości zdejmij z poszkodowanego  ▪
odzież lub chociaż poluźnij ciasne elementy 
garderoby takie jak kołnierzyk czy krawat.

Rozpocznij schłodzenie ciała, a szczególnie  ▪
głowy i karku, poprzez stosowanie wilgotnych 
okładów z wody (woda nie może być zbyt zimna, 
a przykładanie lodu może przynieść dodatkowe 
efekty niepożądane; schładzanie prowadzimy 
do uzyskania temperatury ciała poniżej 38 st. C.

Jeżeli zaobserwujesz objawy neurologiczne  ▪
bezwzględnie wezwij Zespół Ratownictwa 
Medycznego; powyższe objawy niemal 
warunkują konieczność hospitalizacji i choćby 
krótkotrwałej obserwacji w warunkach 
szpitalnego oddziału ratunkowego.

W razie potrzeby podejmij zabiegi reanimacyjne  ▪
i prowadź je, aż do czasu przybycia 
profesjonalnej pomocy medycznej.

Podawanie doustne płynów jest dość  ▪
kontrowersyjne zwłaszcza jeżeli poszkodowany 
ma zaburzenia świadomości i wymiotuje – 
istnieje ryzyko wymiotów i zachłystu.

Jeśli stan pacjenta pozwala na doustne podanie  ▪
płynów to należy płyn podawać powoli najlepiej 
małymi porcjami np. po około 50 ml.

rodzaje udarów cieplnych 
(w ujęciu medycznym)

To z kolei doprowadza do wstrząsu, czyli stanu absolutnej deregulacji 
wszelkich procesów i ostatecznie do śmierci. Cały ten proces nie trwa 
kilka dni, a zaledwie kilka godzin od chwili wyczerpania zdolności 
termoregulacyjnych. 

Jak rozpoznać i nie przegapić objawów udaru cieplnego 
Podstawowe objawy:

temperatura ciała powyżej 40 st. C, ▪
bóle głowy i karku, ▪
bardzo ciemna barwa moczu (odwodnienie!), ▪
przyspieszenie oddechu i tętna, ▪
obfite poty z zaczerwienieniem skóry w początkowej fazie,  ▪
lub blada i sucha w stanie zaawansowanego odwodnienia
widoczne na skórze zaczerwienienia nawet z oparzeniami  ▪
I i II stopnia,
bolesne skurcze mięśni, ▪
nudności i wymioty, ▪
drgawki i zaburzenia świadomości, utrata przytomności. ▪

Najbardziej wrażliwym układem na zaburzenia układu termoregulacji 
jest układ nerwowy. Objawy ze strony układu nerwowego czyli skurcze 
mięśni, zaburzenia świadomości i utrata przytomności to ewidentne 
oznaki, że czasu na ratunek nie ma za wiele.

Przy szybkim wdrożeniu właściwej pomocy śmiertelność wynosi 
około 10%, w porównaniu do śmiertelności dochodzącej do 70%! jeżeli 
pomoc przychodzi dwie godziny lub więcej od czasu wystąpienia ostrych 
objawów neurologicznych tj. drgawek i utraty przytomności. ❖

LEK. JAROSŁAW GOŁASZEWSKI

zAchowuJmy się po prosTu rozsąDnie, A gDy przesADzimy nie BóJmy się wezwAć pomocy!

Jak chronić się przed udarami?

Unikajmy długotrwałego przebywania na słońcu, 
zwłaszcza w wysokich temperaturach powietrza – 
unikniemy nie tylko przegrzania ale także zmniejszymy 
ryzyko zachorowania na nowotwory skóry.

Nie gaśmy pragnienia alkoholem (piwo to też alkohol – 
choć pan henio z naszej opowieści miałby inne zdanie 
w tym temacie), ani kawą, a tym bardziej słodkimi 
napojami – efekt będzie odwrotny od zamierzonego.

Zadbajmy o właściwą wentylację w pomieszczeniach,  
w których przebywamy

Wybierajmy odzież lekką i przewiewną, 
najlepiej z włókien naturalnych.

Dbajmy o prawidłowe nawodnienie organizmu, zgodnie 
z zasadą „ile straciłeś – tyle wypij”. Butelka z wodą 
w ręce i popijanie co chwila to nie wstyd.

Chrońmy głowę przed nadmiernym promieniowaniem cieplnym 
– przecież wszyscy wiedzą, że w niskich temperaturach 
przez głowę tracimy najwięcej ciepła, a o tym, że latem 
najwięcej ciepła nią pochłaniamy to już zapominamy.

pierwsza pomoc w udarze cieplnym

udar cieplny ▪  wysiłkowy
dotyczy osób wykonujących pracę 
lub uprawiających sport w wysokiej 
temperaturze i wilgotności powietrza. 
Jest on związany z nadmierną produkcją 
ciepła w wyniku podwyższonej 
aktywności fizycznej w warunkach 
wysokiej temperatury zewnętrznej 
i wysokiej wilgotności powietrza.

udar cieplny klasyczny ▪
dotyczy przeważnie osób starszych 
i osób ze schorzeniami układu 
krążenia, chorujących na cukrzycę, 
nadużywających alkoholu, stosujących 
leki odwadniające oraz osoby ze znaczną 
otyłością. Jest on związany z nadmierną 
ekspozycją na ciepło i upośledzonym, 
lub niewykształconym w pełni jak np. 
u dzieci, mechanizmem termoregulacji.
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Był gorący słoneczny lipcowy dzień. Powietrze niemal stało, a ulice opusto-
szały od popołudniowego skwaru. Dyżur wyjątkowo zapowiadał się leniwie. 
Ten błogostan przerwał dzwonek alarmowy – wezwanie do nieprzytomnego 
pracownika stoczni. W wywiadzie przekazanym przez dyspozytora były 
jedynie lakoniczne informacje dotyczące utraty przytomności i drgawek. 
Ciszę uśpionego upałem miasta przerwała syrena karetki. Przeszkoleni już 
wcześniej pracownicy stoczni już od bramy sprawnie poprowadzili nas 
do poszkodowanego. Na miejscu zastaliśmy młodego czterdziestoletniego 
mężczyznę, jak się okazało spawacza, który zasłabł w trakcie prac wewnątrz 
kadłuba statku i został z niego wydobyty jeszcze przed naszym przybyciem. 
Rozpoczęliśmy od standartowego badania – już pomiar temperatury wykazał 
niemal 41 st. C w przewodzie słuchowym zewnętrznym, skóra sucha, 
zaczerwieniona, pacjent był nieprzytomny z okresowymi drgawkami ewi-
dentnie przypominającymi te występujące w padaczce. Przy braku czujności 
rozpoznanie było niemal gotowe – padaczka, zwłaszcza, że kolega pacjenta 
jeszcze utwierdzał nas w przekonaniu „Panie, ile my z Romkiem żeśmy 
ostatnio wypili...to cud że, żeśmy do pracy się przyczołgali...no Pan rozumie, 
jak się tu pracuje to pić trzeba”. Oczywiście ów przyjaciel nie miał na myśli 
wody. Z takim wywiadem do rozpoznania padaczki poalkoholowej to był już 
tylko krok. Dobrze, że moja czujność nie została uśpiona. Szybko poukładałem 
puzzle tej układanki i zacząłem poważnie myśleć o udarze cieplnym. Pacjent 
pracował w zamkniętej przestrzeni o słabej wentylacji w bardzo wysokiej 
temperaturze i był znacznie odwodniony po sporym spożyciu alkoholu. Zatem 
drgawki niekoniecznie były czysto padaczkowe. Zapadła decyzja – wdrażamy 
leczenie i chłodzimy pacjenta. Koledzy pacjenta do serca wzięli sobie słowa 
„chłodzimy” i nie wiadomo skąd pojawiło się wiadro pełne zimnej wody, 
a nawet wąż z wodą. W ostatniej chwili udało nam się powstrzymać pana 
henia, który szykował się już do potężnego chlustu rzeczonym wcześniej 
wiadrem. Chciał dobrze, ale nagły szok termiczny mógłby przynieść opłakane 
skutki: zimna woda spowodowałaby nagłe obkurczenie naczyń krwionośnych 
i jeszcze większe ograniczenia w oddawaniu ciepła, a gwałtowna reakcja 
termiczna mogła wywołać jeżeli nie zatrzymanie krążenia to na pewno jego 
spowolnienie. Jeden z ratowników wspomniał żartobliwie, że o mały włos 
i pan henio utopiłby nam pacjenta. Wszystko skończyło się dobrze dla 
pacjenta, choć spędził kilka dni w oddziale intensywnej opieki medycznej.

Inny przykład „z życia”. Upalne lato, czerwiec, godzinę wcześniej 
zakończyły się procesje związane ze świętem Bożego Ciała. Rozlega się 
dzwonek zwiastujący kolejny wyjazd. W wywiadzie; pacjentka lat 70, 
stan po omdleniu, silne zawroty głowy, wymioty, bóle łydek i karku. 
Załoga Pogotowia już spakowana i pędzi karetką na pomoc. Siłą rzeczy 
i doświadczenia, już w drodze do pacjentki snujemy scenariusz – no tak, poszła 
na procesję, odwodniona, zmęczona pewnie z licznymi chorobami przewlekłymi 
wynikającymi choćby z wieku. Na miejscu okazało się, że specjalnie się nie 
pomyliliśmy, aczkolwiek pojawiły się nowe składowe układanki. Pacjentka, 
nazwijmy ją Leokadią, jest przytomna, logicznie odpowiada na pytania, siedzi 
w fotelu z butelką wody w ręce, skóra zaczerwieniona, intensywnie się poci, 
powstrzymuje wymioty. Nie ma mowy o tym żeby wstała z fotela bo drży i bolą 
ją łydki, co określa jako bolesne gwałtowne skurcze. Ma też zaburzenia równo-
wagi. Czas przystąpić do badania. Temperatura ciała niemal 40 st. C – może 
to jednak jakaś infekcja o ostrym przebiegu? Ciśnienie tętnicze niskie, szybka 
akcja serca ok 100/min., saturacja w normie, w EKG bez cech niedokrwienia 
m. sercowego, w badaniu neurologicznym bez niedowładów sugerujących udar 
mózgu choć do udaru móżdżku już by pasowało. Wywiad chorobowy zgodny 
z oczekiwaniem: niewydolność serca, cukrzyca typu drugiego leczona lekami 
doustnymi, nadciśnienie tętnicze, otyłość, hipercholesterolemia. Na szafce 
stoi cała bateria leków, w tym dwa leki moczopędne. A może to jednak udar 
móżdżku? W całej tej sytuacji pojawił się mąż Pani Leokadii, który dołożył nam 
nowych informacji. Jak się okazało Pani Leokadia dzień wcześniej popracowała 
sobie na działeczce w pełnym słońcu, wypijając przez cały dzień może około 
jednego litra wody, a dziś skoro świt poszła przygotowywać ołtarze przed proce-
sją i finalnie spędziła kilka godzin na procesji również w pełnym słońcu i tempe-
raturze ok 28 st C. Wobec faktu, że przecież na procesji trzeba dobrze wyglądać, 
ubrała najlepszą, choć dość ciasnawą sukienkę z długim rękawem ze sztucznego 
materiału. A kapelusz został w domu, razem z butelką wody. Źle poczuła się już 
na procesji, a do domu odprowadziły ja koleżanki. Objawy zaczęły stopniowo 
narastać. Po raz kolejny elementy układanki zaczęły się układać w jedną wspólną 
całość: niedostateczna podaż płynów wraz z lekami odwadniającymi, długo-
trwałe przebywanie na słońcu, intensywny wysiłek fizyczny, nieodpowiednia 
nieprzewiewna odzież, brak kapelusza oraz liczne choroby współistniejące 
wraz z otyłością. Ta historia również skończyła się dobrze, bo rodzina 
i pacjentka nie zbagatelizowali objawów i wcześniej wezwali pomoc. Po kilku 
godzinach w szpitalnym oddziale ratunkowym pacjentka powróciła do domu.

Z pamiętnika „pogotowiarza”

Ukąszenia
przez żmiję zygzakowatą

Żmija zygzakowata (łac. Vipera berus) – jest 
jedynym jadowitym wężem w Polsce i jak wszystkie 
polskie gady podlega całkowitej ochronie gatunkowej. 
Jej bezpośrednie spotkanie może się okazać 
wyjątkowo niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia. 
Niestety, z uwagi na nasz brak wiedzy, ale także ze 
względu na znaczne podobieństwo, jest mylona 
z nieszkodliwymi gniewoszem plamistym,padalcem, 
czy zaskrońcem. Zła sława żmii wiąże się ze 
zdarzającymi się przypadkami ukąszeń, które mogą 
stanowić bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. 

Żmije to płochliwe zwierzęta, więc częściej uciekają 
przed człowiekiem. Jeżeli atakują to tylko w chwili 
zagrożenia, jeżeli zostaną gwałtownie zaskoczone 
i nie mają drogi ucieczki. Agresja wzmaga się także 

w czasie okresu godowego przypadającego od kwietnia do 
maja. W październiku zapadają w sen zimowy i budzą się 
z niego w marcu. Jak podkreślają eksperci, ich populacja się 
zwiększyła, z uwagi na wzrost ocieplenia klimatu.

gdzie możemy spotkać żmiję zygzakowatą?
Żmije występują na terenie całej Polski i trudno wskazać, 

gdzie jest ich więcej lub mniej. Najczęściej spotykamy je na 
torfowiskach, gęstych zaroślach, norach gryzoni i skalnych 
szczelinach. Na swojej drodze spotykamy je najczęściej wygrze-
wające się na pniach drzew na skraju lasu, odsłoniętych nasło-
necznionych ścieżkach, kamieniach i półkach skalnych – jako 
zwierzęta zmiennocieplne, zdecydowanie lubią ciepło. 

BEZPIECZNy URLOP

z powyższych dwóch historii można wyciągnąć jeden wniosek: „Morbum evitare quam curare facilius est” – „lepiej zapobiegać niż leczyć”.
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Jak wygląda miejsce po ukąszeniu?
na ciele widoczne są dwa niewielkie, symetryczne i przekrwione punkty –  
ślady po zębach (ok. 1 cm od siebie), ból w miejscu ukąszenia, drętwienie, 
narastający obrzęk i zasinienie.

Padalec

Dlaczego ukąszenie jest niebezpieczne?
Zęby jadowe osadzone w przedniej części szczęki górnej 

są długie i mają zdolność ruchu, tak że ustawiają się w pozycji 
prostopadłej do szczęk tylko w czasie ataku. W zębach tych 
biegną kanaliki jadowe wyprowadzające jad z gruczołów 
jadowych żmii do ciała ofiary. Sam uraz fizyczny (ukąszenie) 
nie jest tak niebezpieczny jak sam jad. 

Jad jest mieszaniną kilku toksyn o wielorakim działaniu 
i wspólnym mianowniku – denaturującym (niszczącym) białko. 
Działanie jadu rozpoczyna się niezwłocznie po wstrzyknięciu 
i może obejmować martwicę tkanek okolicy ukąszenia, uszko-
dzenie systemu nerwowego, zmniejszenie krzepliwości krwi oraz 
zaburzenia rytmu serca. Ukąszenia są szczególne niebezpieczne 
dla dzieci, ale także dla osób dorosłych, zwłaszcza obciążonych 
chorobami układu krążenia i zaburzeniami rytmu serca. Za 
szczególnie niebezpieczne uważane są zwłaszcza ukąszenia 
okolicy twarzy, szyi – wówczas jad przemieszcza się bardzo 
szybko do krwiobiegu. 

W przypadku żmii zygzakowatej, szacuje się, że 30–60% 
przypadków to tzw. ukąszenia suche, w których skóra została 
przebita, jednak nie doszło do wstrzyknięcia jadu. Jednakże, 
każde ukąszenie należy traktować jako potencjalne ukąszenie 
jadowe. 

Jakie są objawy ukąszenia jadowego? 
Objawy możemy podzielić na:

Miejscowe: ▪  ślady po zębach jadowych, silny ból w miejscu 
ukąszenia, znaczna tkliwość i obrona przed dotykiem, 
drętwienie, narastający obrzęk i zasinienie, wybroczyny na 
skórze w sąsiedztwie ukąszenia.

Ogólne: ▪  zawroty i ból głowy, uczucie lęku i paniki, 
uogólniony obrzęk całej kończyny, 

wymioty, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, ból •	
brzucha, nagle występująca gorączka, 
senność i inne zaburzenia świadomości, wyczuwalne •	
a czasami nawet widoczne 
powiększenie węzłów chłonnych•	

postępowanie w przypadku ukąszenia 
Najważniejszym elementem postępowania jest wezwanie 

profesjonalnej pomocy służb ratowniczych (międzynarodowy 
numer alarmowy 112, TOPR/GOPR 985 lub 601100300, 
Aplikacja Ratunek) w celu jak najszybszego przewiezienia 
poszkodowanego do szpitala, gdzie zostanie podjęte odpo-
wiednie leczenie!

Nie możemy oczekiwać biernie na ratunek – należy przed-
sięwziąć działania mające na celu opóźnianie wchłaniania 
toksyn zawartych w jadzie!

Ukąszoną kończynę należy ułożyć poniżej „poziomu”  ▪
serca.
Po ukąszeniu kończyny należy jak najszybciej zdjąć   ▪
biżuterię: pierścionki, bransoletki, zegarki – w przypadku 
szybko narastającego obrzęku ogólnego późniejsze ich 
zdjęcie będzie niemożliwe i może doprowadzić do niedo-
krwienia kończyny.

Przemycie miejsca ukąszenia czystą wodą. ▪
We wczesnej fazie po ukąszeniu nie starajmy się za wszelką  ▪
cenę tamować krwawienia ponieważ tą drogą może ewaku-
ować się część wstrzykniętej toksyny.
Zabezpieczenie miejsca ukąszenia opatrunkiem. ▪
Uspokojenie poszkodowanego – stres przyspiesza akcję serca  ▪
i przyspiesza rozprowadzenie toksyn po organizmie.
Poszkodowany powinien ograniczyć aktywność ruchową, która  ▪
również zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania toksyn.
Zakładanie opaski uciskowej (tzw. stazy) powyżej miejsca  ▪
ukąszenia czyli na tzw. linii rana ukąszeniowa – serce, jest 
dyskusyjne. Według niektórych źródeł jeżeli transport 
chorego do szpitala zajmie mniej niż 30–40 minut – opaski 
nie należy zakładać.

czego bezwzględnie robić nie wolno!
Kategorycznie nie nacinamy rany i nie wysysamy jadu! 

Jest to działanie, które dodatkowo traumatyzuje tkanki, 
powodując uszkodzenie naczyń zwiększając ryzyko miejscowej 
martwicy i stwarza wrota dodatkowego zakażenia bakteryj-
nego. Wyssana toksyna może być równie niebezpieczna dla 
ratującego. Dlaczego o tym wspominamy? Większość ludzi 
kojarzy takie postępowanie niewłaściwie promowane przez 
westerny i filmy przygodowe.

na czym polega leczenie?
W większości przypadków leczenie w szpitalu ogranicza 

się do leczenia miejscowego i ogólnego tj. podania surowicy 
przeciwtężcowej, sterydów i leków przeciwbólowych oraz 
obserwacji. Niekiedy pacjenci wymagają leczenia swoistego 
czyli podania anatoksyny. Jest to preparat leczniczy zawierający 
immunoglobulinę G (IgG), która, wiążąc się z jadem żmii, 
neutralizuje jego właściwości toksyczne. Preparat uzyskuje 
się z surowicy koni immunizowanych jadem europejskiej 
żmii zygzakowatej. 

Jak zwykle najważniejsza jest profilaktyka 
Wybierając się do lasu, czy też na górskie wycieczki należy 

być odpowiednio ubranym – zalecana jest odzież z długimi 
nogawkami oraz solidne, wysokie buty. Należy zachować 
szczególną ostrożność zbierając grzyby czy owoce leśne bądź 

biwakując w miejscach w których potencjalnie możemy spotkać 
żmiję zygzakowatą. Jeżeli spotkamy na swojej drodze żmiję 
nie próbujmy jej przepłoszyć dotykając gałęzią czy rzucać 
kamieniami, lub krzykiem i hałasem – węże nie mają narządu 
słuchu. Więcej pożytku przyniesie ostrzeżenie innych. ❖

LEK. JAROSŁAW GOŁASZEWSKI

Dodatkowe źródła informacji:
https://pulsmedycyny.pl/postepowanie-po-ukaszeniu-przez-zmije-zygzakowata
https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/192092,postepowanie-w-przypadku-ukaszenia-przez-zmije
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/zatrucia,zatrucia-spowodowane-ukaszeniem-zmii-zygzakowatej---objawy-i-pierwsza-pomoc,artykul,1577958.html
https://www.psse.gda.pl/media/k2/attachments/Ukaszenie_przez_zmije.pdf
https://centermed.pl/news/553,Jak_postepowac_w_przypadku_ukaszenia_przez_zmije
https://pl.wikipedia.org/wiki/Żmija_zygzakowata
https://gorydlaciebie.pl/zmija-zygzakowata/
https://sozosfera.pl/ochrona-przyrody/zmija-zygzakowata-czy-stanowi-zagrozenie/
https://www.wgorysowie.pl/wiadomosci/110,zmija-zygzakowata
https://dziennikbaltycki.pl/wysyp-zmij-na-pomorzu-ukaszenie-moze-byc-bardzo-grozne/ar/12389308
https://dziennikbaltycki.pl/zmija-zygzakowata-ukaszenie-zmii-co-robic-pierwsza-pomoc-jak-wyglada-zmija-i-gdzie-wystepuje-okres-godowy-zmij/ar/13107041

Jak rozpoznać żmiję zygzakowatą?
Jak już wcześniej wspomniano, dość łatwo ją pomylić z innymi gatunkami płazów i gadów występujących w Polsce najczęstsze wspominane cechy to: 

grzbiet może być  ▪ stalowo-srebrzysty, czarny lub najczęściej brązowy

ciemny zygzak na grzbiecie ▪  to tzw. „wstęga kainowa”; w odmianie melanistycznej (jednobarwnej, czarnej) „wstęga kainowa” nie jest widoczna
ciało  ▪ zwęża się w kierunku głowy
głowa ma kształt  ▪ trójkątny, określany jako sercowaty, wyraźnie odróżniająca się od reszty ciała
pionowa źrenica oka ▪  (najpewniejsza cecha, ale lepiej nie sprawdzać tego z bliska!)

Żmija zygzakowata

BEZPIECZNy URLOP
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Podobna sytuacja – zwiększone zapotrzebowanie na 
wodę – występuje, gdy mamy uporczywe biegunki, czy 
po prostu nie pijemy wystarczającej ilości płynów.

Nasz organizm składa się w 60%–70% z wody. 
Ta stała zawartość wody jest wynikiem wyrównanego bilansu 
wodnego. Proces ten jest następstwem wielu mechanizmów 
hormonalnych. Na przeciętną dobową podaż wody w wysokości 
około 2,5 litra składają się napoje, woda przyjmowana wraz 
z pożywieniem oraz t.zw. „woda metaboliczna”. Ta ostatnia 
powstaje jako produkt końcowy utleniania składników pożywie-
nia, takich jak węglowodany, białka i tłuszcze. Przy spożywaniu 
normalnej zbilansowanej diety procesy metaboliczne prowadzą 
do powstania około 300 ml wody metabolicznej

Ilość wody powstająca w procesach metabolicznych 1 grama 
składników żywieniowych:

1 g węglowodanów = 0,6 ml wody ▪
1 g białka = 0,42 ml wody ▪
1 g tłuszczu = 1,07 ml wody ▪

Dlaczego odpowiednie nawodnienie jest takie ważne?
Chyba każdy z nas doświadczył stanu odwodnienia w postaci 

suchości w jamie ustnej. Żeby połknąć pokarm musimy go 
popić, inaczej nie przejdzie przez gardło i przełyk. Woda jest 

Wakacje, słońce, ruch...
   ...odwodnienie
Wszyscy wiemy, że odwodnienie dla organizmu nie jest dobrym stanem.  Ale gdy 
świeci słońce, jest ciepło, wieje lekki wietrzyk a my czerpiemy radość z aktywności 
fizycznej, zwyczajowa ilość wypijanej dziennie wody może nie być wystarczająca. 

do tego potrzebna. A co z dalszymi odcinkami przewodu pokar-
mowego? Resorbcja wody, czyli jej wchłanianie, odbywa się 
w jelicie grubym. Gdy występuje niedobór wody, zwiększa się 
jej wchłanianie z jelita. Efekt? Zbite, odwodnione masy kałowe 
powodujące zaparcia. Stan niezbyt komfortowy, zwłaszcza 
na wakacjach. Ale nie to jest najgroźniejsze w odwodnieniu. 
Gdy tracimy wodę (w normalnych warunkach przez samo 
parowanie z powierzchni skóry możemy stracić prawie litr 
wody!) i jej nie uzupełniamy, dochodzi do zagęszczenia krwi 
w naczyniach krwionośnych. Zwiększa się jej lepkość, mogą 
tworzyć się zakrzepy i zatory. Zlekceważenie stanu odwodnienia, 
zwłaszcza u osób starszych, obciążonych różnymi chorobami, 
jak niewydolność mięśnia sercowego, astma, cukrzyca, miaż-
dżyca, może doprowadzić do ciężkich stanów chorobowych 
a nawet zgonu. W takich sytuacjach dochodzi do zakrzepicy 
i do udarów niedokrwiennych. Co niepokojące, coraz częściej 
u osób młodych.

więc jeśli już wiemy, że odwodnienie może być bardzo 
groźne, to jak je rozpoznać?

Utrata wody przez skórę i płuca wynosi około 900 ml na 
dzień. Jednak przy zwiększeniu częstości oddechów, np. przy 
zmęczeniu, w czasie przebywania na dużej wysokości, w środowi-
sku gorącym i suchym, a także w czasie zwiększonej aktywności 
fizycznej straty te mogą znacząco wzrosnąć. W warunkach 
ekstremalnych straty wody przez skórę mogą sięgać nawet 
500 ml/godzinę. Jednocześnie z utratą wody z organizmu 
następuje utrata sodu. Jeśli dzienna utrata wody przekracza 
3 litry to niezbędne jest także uzupełnianie podaży sodu.

Jak widać, zapotrzebowanie na płyny u człowieka zależne 
jest od wydajności procesów metabolicznych  i środowiska, 
w którym przebywamy. U dzieci tempo metabolizmu jest zna-
cząco większe w przeliczeniu na masę ciała, stąd też wymagają 
one większego uzupełniania płynów niż osoby dorosłe.

minimalne dzienne zapotrzebowanie na płyny 
w zależności od wieku na kilogram masy ciała (m.c.)

Małe dzieci        110 ml/kg m.c. ▪
Dzieci w wieku ok. 10 lat       40 ml/kg m.c. ▪
Dorośli (temp. otoczenia 22 ▪ °C)  28 ml/kg/m.c. 
Dorośli (temp. otoczenia 38 ▪ °C)  40 ml/kg m.c.

Najprostszy objaw to taki, że chce nam się pić. Więc pijmy 
wodę, nawadniające płyny elektrolitowe, ale unikajmy napojów 
słodzonych. Należy pamiętać, że wraz z wiekiem zmniejsza się 
uczucie pragnienia w odwodnieniu, dlatego też należy zwracać 
uwagę na konieczność uzupełniania płynów w zaplanowany 
sposób, w jakimś ustalonym wcześniej odstępie czasowym. 
Wiemy, że u osób starszych często występują zaparcia i jest to 
zazwyczaj spowodowane niedostatecznym piciem wody.

Innym sposobem oceny odwodnienia jest kolor moczu.  
Przy prawidłowym nawodnieniu powinien być słomkowo- 
-jasny. Jeśli w trakcie dnia, w czasie zabawy musimy udać się 
do toalety, zwracajmy uwagę na kolor moczu. Do myślenia 
powinna też nam dać sytuacja, gdy przy długo wykonywanym 
wysiłku fizycznym nie mamy przez dłuższy czas potrzeby 
oddania moczu. To też jest oznaka odwodnienia.

A co jeśli nie będziemy uzupełniać systematycznie płynów 
w trakcie intensywnego wypoczynku wakacyjnego ?

Po zakończeniu aktywności będziemy zmęczeni, senni, 
możemy mieć bóle głowy. Żeby tego uniknąć od czasu do 
czasu, systematycznie, musimy uzupełniać płyny. Zresztą nie 
tylko w dzień może dochodzić do odwodnienia. Pamiętamy 
o parowaniu z powierzchni skóry. Osiem godzin snu dostateczny 
czas, aby się odwodnić, zwłaszcza jeśli nie wypijemy choćby 
szklanki wody przed snem. Obudzimy się zmęczeni, z bólem 
głowy. A osoby z niskim ciśnieniem tętniczym mogą mieć nad 
ranem problemy z prawidłową funkcją mięśnia sercowego, 
może dochodzić do zaburzeń rytmu i niedokrwienia mięśnia 
sercowego. Szklanka wody przed snem może przed tym uchronić. 
A biorąc pod uwagę utratę wody w czasie snu (pot, oddychanie) 
powinno się napić wody także po przebudzeniu.

co może jeszcze doprowadzić do odwodnienia?
Mechanizmy odwodnienia z powodu niewystarczającej 

podaży wody lub jej tracenia w sposób fizjologiczny omówiliśmy 
powyżej. Innym mechanizmem niedoboru, także przy piciu 
2 i więcej litrów wody na dobę, jest zwiększone jej wydalanie 
przez nerki. Ażeby do tego doszło, muszą zadziałać substancje 
chemiczne zwiększające filtrację nerkową. Do takich substancji 
należy m.in.kofeina. Tak więc picie dużej ilości kawy lub mocnej 
herbaty może zwiększyć wydalanie moczu. 

Innym problemem jest używanie leków moczopędnych, np. 
w związku z leczeniem choroby nadciśnieniowej. Nie wzięcie 
pod uwagę temperatury otoczenia, większego niż zazwyczaj 
pocenia się przy zażywaniu tych leków na pewno doprowa-
dzi do odwodnienia. Zwłaszcza u ludzi starszych. Zwłaszcza 
w sytuacji, gdy nie odczuwają oni zwiększonego pragnienia. 
Jeśli przebywamy z osobami starszymi, nie tylko w okresie 
wakacyjnym, zwracajmy na to uwagę. W wielu sytuacjach 
uchroni to nas i naszych bliskich od poważnych powikłań.

Pamiętajmy więc: pijmy przynajmniej 2,0–2,5 litra wody 
dziennie, nie zapominajmy pić więcej, gdy jest gorąco 
i gdy jesteśmy aktywni ruchowo, oraz pijmy przynajmniej 
jedną szklankę wody przed snem. No i zwracajmy uwagę 
na kolor moczu.

orientacyjna zawartość wody  
w wybranych produktach spożywczych

pomidory ▪  ...............94%
truskawki ▪  ................ 92%
mleko ▪  ..................... 87%
pomarańcze ▪  ............ 86%
jabłko ▪  ...................... 85%
winogrona ▪  .............. 83%
twaróg ▪  ..................... 79%
drób ▪  ........................ 63%
wołowina ▪  ................ 47%
ser żółty ▪  .................. 36%
pieczywo ▪ ................. 36% 

równowaga wodna u osoby dorosłej

podaż wody (ml) utrata wody (ml)

Płyn wypity  
i płyn w pokarmach 2000 Przez skórę 350

Płyn z metabolizmu 300

Przez oddychanie 550

Stolec 100

Mocz 1300

razem 2300 razem 2300

Należy pić 
przynajmniej dwa 

litry wody dziennie  
i nie zapominać  

pić więcej,  
gdy jest gorąco 

i podczas aktywno-
ści fizycznej.
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w jakich nowotworach może dojść  
do wystąpienia przerzutów do otrzewnej?

Rak jelita grubego jest przyczyną przerzutów do otrzewnej 
u około 10% chorych z tym nowotworem, ale aż u ponad 40% 
w przypadku, gdy doszło do wznowy miejscowej nowotworu 
po wcześniejszym leczeniu chirurgicznym.

Rak jajnika powoduje powstanie przerzutów do otrzewnej 
u około 50% chorych i jest jednym z najczęstszych przyczyn 
przerzutów o tej lokalizacji.

Śluzak rzekomy otrzewnej (pseudomyxoma peritonei) 
wywodzi się najczęściej z wyrostka robaczkowego, ale punktem 
wyjścia może też być jajnik. Jest rzadkim nowotworem: częstość 
zachorowania wynosi około 3/1 mln populacji. Histologicznie 
ma często postać łagodną, jednak ze względu na produkcję 

Leczenie operacyjne w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii (HIPEC)

Pierwotne i wtórne 
nowotwory otrzewnej

dużych ilości treści śluzowej może stanowić poważny problem 
leczniczy. Powtarzające się zabiegi odbarczające jamę otrzewną 
z mas śluzowych często związane z wycięciem odcinków jelita 
mogą doprowadzić do masywnych zrostów i niedrożności, utrud-
niających wykonanie ponownych zabiegów. Śluzak otrzewnej 
wymaga wykonania zabiegów cytoredukcyjnych (wycięcie całej 
masy nowotworu). Zabiegi cytoredukcyjne i dootrzewnowa 
chemioterapia perfuzyjna w hipertermii jest w wielu ośrodkach 
leczeniem z wyboru w tym typie nowotworu.

Międzybłoniak otrzewnej (mesothelioma peritonei) 
podobnie jak w przypadku śluzaka, jest to nowotwór rzadki. 
Pierwotnym punktem wyjścia jest sama otrzewna. Może 
występować w postaci łagodnej lub złośliwej.

Rak żołądka. Przerzuty tego nowotworu do otrzewnej 
stanowią poważny problem leczniczy. W przypadku, gdy 
zmiany na otrzewnej są ograniczone do niewielkiego obszaru 
i możliwe jest usunięcie żołądka oraz wykonanie zespolenia 
jelitowo-przełykowego w granicach zdrowych tkanek, zabieg 
HIPEC może być brany pod uwagę jako alternatywa leczenia 
uzupełniającego. 

Mięsak, rak trzustki, rak pęcherzyka żółciowego, rak 
piersi oraz inne nowotwory – w przypadku ograniczonych do 
otrzewnej zmian przerzutowych w tych typach nowotworów 
decyzję o zabiegach cytoredukcyjnych należy podejmować 
indywidualnie, mając na uwadze przede wszystkim możliwość 
wykonania radykalnego zabiegu cytoredukcyjnego (całkowitego 
wycięcia zmian nowotworowych).

czym jest otrzewna?
Otrzewna (łac. Peritoneum) to błona surowicza, pokrywająca 

od wewnątrz ścianę jamy brzusznej (peritoneum parietale) 
oraz wszystkie narządy, które się w niej znajdują (peritoneum 
viscerale): żołądek, część dwunastnicy, jelito cienkie, większość 
jelita grubego i górną część odbytnicy, część pęcherza moczo-
wego, macicę i jajniki, wątrobę, śledzionę. Jej powierzchnia 
wynosi ok. 1,5–2 metrów kwadratowych i jest tak duża jak cała 
zewnętrzna powierzchnia człowieka.

w jaki sposób dochodzi do przerzutów do otrzewnej?
Mechanizmy powstania przerzutów są złożone i zależne 

od wielu czynników. Najczęściej dochodzi do nich, gdy 
nowotwór obejmuje całą ścianę narządu, w którym powstał, 
z naciekaniem otrzewnej pokrywającej ten narząd. Dochodzi 
wówczas do złuszczania się komórek nowotworowych, które 
swobodnie przemieszczają się w obrębie jamy otrzewnej i mogą 
zagnieżdżać się w niej, w każdym jej miejscu.

Innym mechanizmem jest powstawanie przerzutów do 
otrzewnej spowodowane przechodzeniem komórek nowo-
tworowych z przeciętych w trakcie zabiegu naczyń chłonnych, 
w przypadku, gdy przerzuty nowotworu znajdują się w węzłach 
chłonnych. W takim przypadku do przerzutów do otrzewnej 
może dochodzić także, gdy nowotwory znajdują się poza jamą 
otrzewną (np. rak trzustki, nowotwory jądra, rak piersi).

Kto kwalifikuje się do zabiegów cytoredukcyjnych z hipec
Istnieje klika podstawowych warunków, które muszą być 

spełnione, aby zakwalifikować pacjenta do tego zabiegu.
Pierwszym z nich jest ograniczenie rozsiewu nowotworu 

do jamy otrzewnej. Obecność przerzutów drogą krwi, poza 
pojedynczym, możliwym do wycięcia przerzutem do płuca 

oraz pojedynczymi, możliwymi do wycięcia lub termoablacji 
(do trzech) przerzutami raka jelita grubego do wątroby, jest 
przeciwwskazaniem do HIPEC ze względu na niekorzystne roko-
wanie bez względu na leczenie przerzutów do otrzewnej.

Drugim warunkiem jest ograniczona rozległość zmian 
przerzutowych do otrzewnej, nie przekraczająca 20 pkt. w skali 
Sugerbaker’a (PCI – Peritoneal Cancer Index). W przypadku 
raka żołądka rozległość przerzutów do otrzewnej nie powinna 
przekraczać 6 pkt PCI.

Trzecim warunkiem jest możliwość wykonania całkowitej 
(CC-0) lub prawie całkowitej cytoredukcji (CC-1) tkanki 
nowotworowej w trakcie zabiegu operacyjnego, ze względu 
na fakt, że leki przeciwnowotworowe stosowane w dootrzew-
nowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii są skuteczne 
do grubości 1-3 mm tkanki nowotworowej. Wszystkie większe 
i grubsze przerzuty nowotworowe muszą być wycięte.

Przerzuty raka jelita grubego na otrzewnej

u chorych, u których występują objawy związane 
z zaawansowaną chorobą nowotworową (niedrożność, 
bóle brzucha, wymioty, chudnięcie, problemy 
z oddychaniem, wyniszczenie nowotworowe) decyzję 
o możliwości wykonania zabiegu należy podejmować 
indywidualnie na podstawie wiedzy i doświadczenia 
w wykonywaniu tego sposobu leczenia.

na czym polegają zabiegi cytoredukcyjne?
Cytoredukcja, czyli chirurgiczne wycięcie przerzutów nowo-

tworowych z otrzewnej, jest zabiegiem rozległym, wymagającym 
wycięcia otrzewnej ściennej (pokrywającej od wewnątrz ścianę 
jamy otrzewnej) a także narządów jamy brzusznej, pokrytych 
otrzewną narządową, które są zajęte przez przerzuty. Zabiegi 
te często wymagają usunięcia takich narządów jak część 
jelita cienkiego, jelita grubego, śledziony, u kobiet narządu 
rodnego (macica, jajniki), pęcherzyka żółciowego, torebki 
wątroby i innych. Zabiegi cytoredukcyjne kwalifikowane są 
jako duże zabiegi operacyjne, wymagające doświadczenia nie 
tylko operatora, ale także całego zespołu operacyjnego. Średni 
czas zabiegów wynosi 5–8 godzin.

Procedura HIPEC 
polega na założeniu 
do jamy brzusznej 
drenów do płynu 

perfuzyjnego. 
Podgrzewany 

do temperatury 
41–42°C działa 

uszkadzająco 
na komórki 

nowotworowe.
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co to jest hipec?
HIPEC (Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy), 

czyli dootrzewnowa chemioterapia perfyzyjna w hipertermii 
(podwyższonej temperaturze) jest wykonywana jako uzupełnie-
nie zabiegu cytoredukcyjnego w celu zniszczenie pozostałych  
w jamie otrzewnej komórek nowotworowych lub drobnych 
ognisk nowotworu, nie przekraczających 1–3 mm. Podwyższona 
temperatura płynu używanego do perfuzji jamy otrzewnej działa 
uszkadzająco na komórki nowotworowe, a także, w połączeniu 
z lekami przeciwnowotworowymi (cytostatyki) wykazuje z nimi 
działanie synergistyczne, zwiększając ich efekt leczniczy. 

Procedura HIPEC polega na założeniu do jamy brzusznej 
drenów doprowadzających płyn perfuzyjny oraz drenów odbie-
rających go. Płyn perfuzyjny krąży w systemie zamkniętym. 
W specjalnym urządzeniu płyn zostaje podgrzany do tempe-
ratury 41–42°C. Po osiągnięciu żądanej temperatury do płynu 
dodawany jest cytostatyk (lek przeciwnowotworowy), który 
krąży w jamie otrzewnej przez 30–90 minut, w zależności od 
rodzaju użytego leku. Następnie płyn z cytostatykiem jest 
usuwany, a jama otrzewna jest przepłukiwana płynem bez 
cytostatyku.

W zależności od sposobu postępowania, metoda HIPEC 
może być stosowana w systemie zamkniętym (po zaszyciu 
jamy brzusznej) lub systemie otwartym (przy otwartej jamie 
brzusznej – jest to tak zwana „technika Colosseum”). 

Technikę procedury HIPEC przedstawiono na rysunku 
stronie po prawej.

czy zabiegi cytoredukcyjne z hipec są bezpieczne?
Zabiegi cytoredukcyjne są dużymi, rozległymi zabiegami 

operacyjnymi. Najczęściej wykonywane są jako kolejny zabieg 
operacyjny u chorego, u którego doszło do wznowy miejscowej 
i przerzutów do otrzewnej po wcześniejszym zabiegu opera-
cyjnym. Nierzadko zabieg cytoredukcyjny jest drugim lub 

trzecim zabiegiem operacyjnym. Z tego powodu zabiegi te są 
niekiedy bardzo trudne i stanowią prawdziwe wyzwanie dla 
doświadczonego chirurga. Odsetek powikłań związany z tymi 
zabiegami sięga nawet 40%, zaś śmiertelność pooperacyjna 
sięga 1–3%. Powikłania te wynikają głównie z rozległości i trud-
ności zabiegu operacyjnego, ale nie można także zapominać 
o powikłaniach wynikających z zastosowania śródoperacyjnie 
leków przeciwnowotworowych (cytostatyków) używanych 
w procedurze HIPEC.

Z tego powodu zabiegi cytoredukcyjne powinny być wyko-
nywane przez doświadczonych w chirurgii narządów jamy 
brzusznej chirurgów, mających dodatkowo doświadczenie 
w specjalistycznych zabiegach cytoredukcyjnych z HIPEC. 
Doświadczenie to, polegające na wykonaniu minimum 50 takich 
zabiegów, jest weryfikowane przez Komisję Akredytacyjną, 
złożoną z doświadczonych chirurgów Towarzystwa Chirurgów 
Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. 
Komisja ta weryfikuje także, poprzez nadanie odpowiedniego 
certyfikatu, warunków do wykonywania zabiegów i prowadzenia 
przed- i pooperacyjnego chorych z przerzutami do otrzewnej 
w danym ośrodku chirurgicznym. Celem tego postępowania 
jest ustalenie warunków do leczenia tych chorych, aby ilość 
powikłań pooperacyjnych i niepowodzeń leczenia była jak 
najmniejsza.

Jakie są wyniki leczenia chorych z przerzutami 
do otrzewnej za pomocą zabiegów cytoredukcyjnych 
z hipec?

Wyniki chirurgicznego leczenia przerzutów do otrzewnej 
zależą od stopnia zaawansowania nowotworu określonego 
według skali Sugarbaker'a (Peritoneal Cancer Index), doszczęt-
ności cytoredukcji oraz typu histologicznego nowotworu. 
Należy także pamiętać, że zabieg cytoredukcyjy z HIPEC 
nie jest konkurencyjną metodą leczenia dla chemioterapii, ale 
powinien stanowić element procesu terapeutycznego, uwzględ-
niającego zarówno leczenie przedoperacyjne jak i pooperacyjne, 
włącznie z terapiami celowanymi opartymi o leki biologicznie 
czynne i immunologiczne. Skuteczność leczenia systemowego 
(chemioterapia) w przypadku przerzutów do otrzewnej takich 
nowotworów jak śluzak otrzewnej, międzybłoniak otrzewnej, 
rak jelita grubego czy rak żołądka jest wątpliwa i, z tego 
powodu, zabiegi cytoredukcyjne powinny być rozważane jako 
leczenie u każdego chorego, który może odnieść korzyść z ich 
wykonania. Warunkiem uzyskania jak najlepszych wyników 
leczenia jest ścisła współpraca w planowaniu i wykonaniu 
leczenia przez chirurgów i onkologów.

5-letnie przeżycie u chorych ze śluzakiem otrzewnej sięga  ▪
ponad 90% i jest tym wyższe, im wcześniej wykona się 
zabieg cytoredukcyjny z HIPEC.
U chorych z przerzutami do otrzewnej raka jelita grubego  ▪
5-letnie przeżycia można uzyskać nawet u 50% z nich, jeśli 
zaawansowanie według skali PCI nie przekracza 15 pkt.

Centrum Leczenia  
nowotworów otrzewnej celno
uniwersyteckie centrum Kliniczne
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
dr hab. med., prof. nadzw. Tomasz Jastrzębski
tel. kom. 502377792

Klinika chirurgii onkologicznej  
i Dolnośląskie centrum onkologii
pl. hirszfelda 12
53-413 Wrocław
prof. dr hab. med. Marek Bębenek
tel. 71 3689301

oddział chirurgii ogólnej, onkologicznej,  
gastroenterologicznej i Transplantologii su 
i Katedra chirurgii cm uJ
ul. Jakubowskiego 2 
30-688 Kraków 
prof. dr hab. med. Piotr Richter
tel. 12 4002400
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hipec (hyperthermic intraperitoneal chemotherapy), czyli dootrzewnowa 
chemioterapia perfyzyjna w hipertermii (podwyższonej temperaturze)

Schemat wykonania procedury hIPEC

narodowy instytut onkologii –  
państwowy instytut Badawczy (nio–piB)  
w warszawie 
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
dr med. Tomasz Olesiński
tel. 22 5462492, 22 5462624

Klinika chirurgii onkologicznej
centrum onkologii w Bydgoszczy
ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski
tel. 52 3743413, 52 3733412 

oddział chirurgii onkologicznej
pcz szpital Brzeziny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 6
95-060 Brzeziny
dr hab. med., prof. nadzw. Tomasz Jastrzębski
tel. kom. 502377792,  
Poradnia tel. 506008452

ośrodki wykonujące zabiegi cytoredukcyjne hipec, które uzyskały akredytację Tchp/pTcho

Klinika chirurgii onkologicznej  
uniwersytetu medycznego  
w lublinie spsK nr 1 w lublinie 
ul. Radziwiłłowska 13 20-080 Lublin
prof. dr hab. med. Wojciech Polkowski  
tel. 81 5318126

Klinika chirurgii onkologicznej um w łodzi  
szpital im. m. Kopernika, 
ul. Paderewskiego 4
93-509 Łódź
prof. dr hab. med. Arkadiusz Jeziorski
tel. 42 6895441

U chorych z rakiem żołądka zabiegi cytoredukcyjne z HIPEC  ▪
wykonuje się przy ograniczonym (do 6–12 pkt. PCI) zaawan-
sowaniu zmian w otrzewnej, uzyskując 5-letnie przeżycia 
nawet u 20% chorych.
W przypadku przerzutów do otrzewnej raka jajnika w III stop- ▪
niu zaawansowania w badaniu randomizowanym uzyskano 
poprawę wyników leczenia zarówno w stosunku do czasu 
wolnego od nawrotu nowotworu jak i długości średniego 
przeżycia (45,7 mies po zabiegach cytoredukcyjnych 
z HIPEC w stosunku do 33,9 mies. po wykonaniu tylko 
zabiegu cytoredukcyjnego). 

Zastosowanie zabiegów cytoredukcyjnych w połączeniu 
z HIPEC w leczeniu chorych z przerzutami do otrzewnej 
zdecydowanie zmieniło rokowanie. Podane powyżej wyniki 
leczenia są zdecydowanie lepsze, aniżeli po zastosowaniu 
samego leczenia systemowego, które, prowadzone najczęściej 
jako terapia paliatywna, wynosiło ogólnie 6–9 miesięcy. ❖

i Więcej informacji na temat zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC na stronie www.hipec.pl i www.onkonet.pl

Wyniki leczenia 
przerzutów do 

otrzewnej zależą  
od stopnia zaawan-
sowania nowotworu 
określonego według 
skali Sugarbaker'a.
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Dla każdego informacja, że jest się chorym na chorobę wymagającą leczenia operacyjnego, 
a szczególnie w obrębie jamy brzusznej czy klatki piersiowej jest olbrzymim szokiem. 
Świadomość choroby często nie pozwala skupić się na codziennych czynnościach, paraliżuje 
normalną aktywność, jest przyczyną braku apetytu. Powoduje potężny stres, który wpływa 
na normalne fumkcjonowanie organizmu. I często w tym stanie potrzeba poddać się operacji.

Zabieg operacyjny jest olbrzymim stresem dla organi-
zmu. Po zabiegu mogą wystąpić powikłania, związane 
zarówno z samym zabiegiem jak i z chorobami 
współistniejącymi, obecnymi już przed zabiegiem. 

Można starać się im przeciwdziałać, wykorzystując czas 
pomiędzy wstępną diagnozą a terminem operacji, który wynosi 
zazwyczaj 2–4 tygodni.

Stres, jak udowodniono, wpływa na stopień odżywiania 
i może w krótkim czasie doprowadzić do poważnych zaburzeń 
metabolicznych (katabolizm), które mogą mieć bezpośredni 
wpływ na powikłania około- i pooperacyjne. U chorych nie-
dożywionych (i waga nie ma z tym nic wspólnego!) częściej 
dochodzi do infekcji rany operacyjnej, problemów z gojeniem 
się zespoleń w obrębie przewodu pokarmowego, infekcji 

dróg oddechowych i wielu innych. A trzeba mieć na uwadze, 
że powikłania infekcyjne zmniejszają siły odpornościowe 
organizmu, które powinny być wykorzystywane na proces 
gojenia. Poza tym u chorych z nowotworami leczenie powikłań 
wydłuża czas pomiędzy zabiegiem operacyjnym, a leczeniem 
uzupełniającym, jakim jest często chemioterapia, która sama 
w sobie jest następnym stresem dla organizmu.

na co zwrócić uwagę przed zabiegiem operacyjnym  
przygotowując pacjenta do zabiegu?1

Pierwszym zadaniem jest określenie stanu ogólnego. To poję-
cie jest bardzo szerokie, ale warunkuje często możliwości lecze-
nia, zakres wykonywania zabiegu, kwalifikację do leczenia – czy 
będzie to leczenie radykalne czy paliatywne. Na ocenę tego 
stanu wpływają takie czynniki jak stan odżywienia, wydolność 
krążeniowa, wydolność oddechowa, choroby współistniejące, 
wiek, alergie, infekcje, wydolność nerek i wątroby, palenie 
papierosów, choroba alkoholowa i inne.

Analizując poszczególne stany chorobowe, które mogą 
być potencjalnym źródłem powikłań związanych z zabiegiem 
operacyjnym i znieczuleniem, należy mieć przede wszystkim 
na uwadze:

Wydolność układu oddechowego. Może być ona upośle- ▪
dzona u osob palących, w przebiegu chorób prowadzących 
do upośledzenia powietrzności płuc, takich jak:

choroba astmatyczna,•	
sarkoidoza płuc,•	
POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc),•	
zmiany zapalne płuc i oskrzeli,•	
niedodma,•	
rozedma.•	

Wydolność układu sercowo-naczyniowego. Do najczęst- ▪
szych chorób, które mogą być przyczyną różnych powikłań, 
należą:

choroba wieńcowa,•	
przebyty zawał mięśnia sercowego,•	
zaburzenia rytmu serca,•	

miażdżyca naczyń szyjnych,•	
nadciśnienie tętnicze,•	
choroba zakrzepowa naczyń kończyn dolnych,•	
żylaki kończyn dolnych.•	

Choroby układu moczowego: ▪
nawracające infekcje pęcherza moczowego  •	
i dróg moczowych,
niewydolność nerek.•	

Choroby układu pokarmowego: ▪
choroby wątroby i dróg żółciowych: •	
– marskość, 
– kamica dróg żółciowych, 
– przebyte zapalenie wątroby,
choroby spichrzeniowe prowadzące do niewydolności •	
wątroby: 
– choroby trzustki,
zapalenie trzustki,•	
choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,•	
przebyte wcześniej zabiegi w obrębie jamy brzusznej.•	

Nie należy zapominać także o współistniejących chorobach  ▪
metabolicznych, do których należą:

nadczynność lub niedoczynność tarczycy,•	
cukrzyca,•	
choroby nadnerczy (np. pheochromocytoma).•	

A także innych stanach chorobowych, które mogą mieć 
ważny wpływ na zabieg operacyjny i przebieg leczenia, takich 
jak zaburzenia układu krzepnięcia czy cechy niedożywienia.

co można zrobić dla zmniejszenia stresu, jakim jest  
znieczulenie i zabieg operacyjny w zakresie „samopomocy”?2

Zaprzestać palenia papierosów (całkowicie i od razu). ▪
Poprawić stan odżywienia, także w sytuacji gdy pacjent   ▪
nie ma cech niedożywienia.
Rozpocząć ćwiczenia oddechowe w celu poprawy wydol- ▪
ności oddechowej.
Zaopatrzyć się w podkolanówki lub pończochy uciskowe,  ▪
które pozwolą na ograniczenie zaburzeń krążenia w czasie, 
gdy będzie ograniczona ruchomość.
W przypadku występowania chorób takich jak nadczyn- ▪
ność tarczycy, cukrzyca wskazana jest konsultacja lekarza 
prowadzącego dotychczasowe leczenie.

Należy zaopatrzyć się we wszystkie leki przyjmowane  ▪
doustnie na czas planowanego pobytu w szpitalu.
Czas do zabiegu to okres, w którym należy wyleczyć wszystkie  ▪
istniejące infekcje (infekcje układu moczowego, zmiany 
zapalne płuc, zmiany zapalne jamy ustnej (zęby! – wizyta 
u stomatologa).
W przypadku współistnienia chorób sercowo-naczyniowych  ▪
(choroba wieńcowa, niewydolnośc układu krążenia, zabu-
rzenia rytmu serca, rozrusznik seca, przyjmowanie leków 
obniżających krzepliwość krwi lub choroba przebiegająca 
z zaburzeniami krzepliwości krwi) – należy skonsultować 
się z kardiologiem lub lekarzem prowadzącym leczenie.
Jeśli istnieje jakikolwiek inny stan chorobowy lub cokol- ▪
wiek wzbudza niepokój w stanie naszego zdrowia należy 
poinformować o tym lekarzy, a w szczególności chirurga, 
który będzie operował oraz anestezjologa, który będzie 
znieczulał.

Jak najlepiej 
przygotować pacjenta
do zabiegu 
operacyjnego?
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Do takich stanów należą:

zawał mięśnia sercowego w okresie krótszym  ▪
niż sześć miesięcy,
niewyrównana cukrzyca i jej powikłania, ▪
niewyrównana nadczynność lub niedoczynność tarczycy, ▪
choroby infekcyjne, w tym: ▪

zapalenie płuc,•	
zmiany zapalne jamy ustnej, •	
(angina, próchnica zębów),

niewyrównane nadciśnienie tętnicze, ▪
niewydolność mięśnia sercowego, ▪
nieleczone zaburzenia rytmu serca, ▪
nieleczona astma, ▪
przyjmowanie niektórych leków przeciwkrzepliwych, ▪
opryszczka lub półpasiec, ▪
poważne powikłania ropne, np. w przebiegu niewydolności  ▪
krążenia w kończynach dolnych,
czynna choroba zakrzepowa, ▪
nieleczona jaskra, ▪
inne, które mogą doprowadzić do przewidywanych powikłań  ▪
związanych ze znieczuleniem i zabiegiem operacyjnym.

Obowiązkiem lekarza kwalifikującego do zabiegu jest ocena 
stanu ogólnego pacjenta oraz ocena, czy będzie można wykonać 
zabieg operacyjny. Powyższe informacje mogą uświadamiać, 
jak ważny jest ogólny stan zdrowia dla podejmowania takich 
decyzji. Objawy chorobowe i nieleczone nieprawidłowości 
w stanie zdrowia nie są jednak jedynie przyczyną, która może 
odwlec w czasie odpowiednie leczenie, ale pogłębiają istniejące 
stany chorobowe, doprowadzając do dalszego pogorszenia 
stanu. Należy o tym pamiętać myśląc o poprawie stanu zdrowia 
u siebie lub swojej rodziny.

DR hAB MED. TOMASZ JASTRZęBSKI, PROF. NDZW. GUMED

Jakie stany chorobowe mogą być przyczyną odłożenia terminu  
zabiegu i wymagają jak najszybszej konsultacji z lekarzem?3

Świadomość choroby często 
nie pozwala skupiać się 
na codziennych czynnościach, 
paraliżuje normalną aktywność, 
jest przyczyną braku 
apetytu. Powoduje stres, 
który wpływa na normalne 
fumkcjonowanie organizmu.
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Przecięcie mięśni jamy brzusznej lub klatki piersiowej, 
bolesność rany operacyjnej, upośledzają ruchy odde-
chowe, zmniejszają możliwość głębokiego oddychania 
i wykrztuszania zalegającej wydzieliny. Problemy te 

zwiększają się w przypadku osób otyłych, palących i chorują-
cych na przewlekłe schorzenia dróg oddechowych, jak choćby 
przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy przewlekłe 
stany zapalne. Niewydolność oddechowa w okresie poopera-
cyjnym może prowadzić do powstania zmian zapalnych płuc 
i ciężkiej niewydolności oddechowej.

Aby uniknąć powyższych problemów należy wykorzystać 
czas przed zabiegiem na ćwiczenia rehabilitacji oddechowej. 

ogólne zasady ćwiczeń oddechowych
Ćwiczenia trzeba wykonywać przynajmniej dwa razy  ▪
dziennie.
Ćwiczenia zaleca się wykonywać przed jedzeniem lub  ▪
przynajmniej godzinę po posiłku.
Przed przystąpieniem do ćwiczeń oddechowych powinno  ▪
się rozluźnić mięśnie szyi (swobodne skręty głowy w prawo 
i w lewo, ruch okrężny głową).
Nigdy nie powinno się wydychać całego nabranego  ▪
powietrza.

Do najprostszych ćwiczeń oddechowych należą:
nabieranie i szybkie wypuszczanie powietrza, ▪
nabieranie powietrza z jednoczesnym podnoszeniem  ▪
ramion w górę i wypuszczanie powietrza z jednoczesnym 
opuszczaniem ramion w dół,
nabieranie powietrza przy zgiętych łokciach cofając je do  ▪
tyłu i wypinając klatkę piersiową. Wydychając powietrze 
ręce należy wyciągać do przodu.
Do bardziej intensywnych ćwiczeń należy forsowanie 

oddechu przez dmuchanie w specjalne urządzenie powodujące 
pewien opór. Urządzenia te są w różnych formach powszech-
nie dostępne w sklepach medycznych. Ćwiczenie to jest 
także powszechnie stosowane jako jedna z form rehabilitacji  
oddechowej po zabiegu operacyjnym.

Ćwiczenia oddechowe 
przed planowanym 
zabiegiem operacyjnym
Zabieg operacyjny w obrębie jamy brzusznej lub klatki piersiowej może skutkować  
problemem z prawidłowym oddychaniem w okresie pooperacyjnym.

Wykonując ćwiczenia oddechowe należy uważać na moż-
liwość wystąpienia zasadowicy oddechowej (zawroty głowy, 
nagłe osłabienie). Gdy dojdzie do takiej sytuacji należy prze-
rwać ćwiczenia, a rozpoczynając ćwiczenia ponownie, należy 
wykonywać je ostrożniej.

I na koniec uwaga dotycząca ćwiczeń oddechowych: należy 
bezwzględnie zaprzestać palenia papierosów. Czas do zabiegu 
operacyjnego powinno się wykorzystać na jak najlepsze przy-
gotowanie organizmu do stresu, jakim jest operacja. W końcu  
przecież chodzi o nasze zdrowie! ❖
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Dobry stan odżywienia  
przed i w trakcie leczenia  
– jeden z warunków skutecznego leczenia raka
Niedożywienie w chorobie nowotworowej jest 
częstą przyczyną braku możliwości skutecznego 
leczenia tej choroby. Wynika z wielu problemów, 
zarówno obiektywnych, takich jak obecność guza 
w przełyku, w żołądku, w jelicie grubym, która 
uniemożliwia przechodzenie treści pokarmowej 
a także jest przyczyną wymiotów, jak i subiektywnych 
– na przykład depresja powodująca brak łaknienia. 
Wiadomo powszechnie, że niedożywienie jest jednym 
z czynników mających wpływ na przeżycie całkowite.

Każdy typ nowotworu w chwili zgłoszenia się chorego 
do lekarza może być opisany różnymi cechami. 
Należą do nich m.in. wielkość guza, umiejscowie-
nie do tkanek narządu, z którego guz się wywodzi, 

stopień zróżnicowania tkanek w stosunku do normalnej 
tkanki, stopień złośliwości histologicznej itp. W zależności 
od tkanki i narządu, z jakiego wywodzi się nowotwór oraz 
stopnia zaawansowania stosuje się różne formy leczenia. Na 
przykład rak odbytnicy we wczesnym stadium zaawansowa-
nia może być leczony chirurgicznie miejscowo albo wymaga 
zastosowania wstępnej, przedoperacyjnej radio-chemioterapii. 
Podobnie jest w raku żołądka, trzustki i nowotworach innych 
narządów. Jednak każde leczenie obarczone jest możliwymi 
powikłaniami, które związane są z rozległością zabiegów lub 
toksycznością chemioterapii i radioterapii. I w tym aspekcie 
niezwykle ważny jest stan ogólny chorego, jego wydolność 

Fo
t. 

©
 W

av
eb

re
ak

m
ed

ia 
| 

De
po

sit
ph

ot
os

w zakresie prawidłowego funkcjonowania narządów, która 
pozwala na zastosowanie odpowiedniej terapii. U chorych 
z klinicznymi cechami niedożywienia, u których obserwuje się 
utratę wagi, obniżenie parametrów żywieniowych (albumina, 
białko całkowite) prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań 
znacząco wzrasta. U takich chorych może być konieczne podjęcie 
decyzji o wykonaniu zabiegu jedynie w ograniczonym zakresie 
(np. wyłonienie przetoki kałowej – stomii – zamiast zabiegu 
wycięcia części jelita grubego z guzem, wyłonienie przetoki do 
żołądka do żywienia zamiast wycięcia żołądka z guzem). 

Podobna sytuacja jest u chorych niedożywionych kwalifiko-
wanych do radioterapii. Zanik tkanki podskórnej, zaburzenia 
odporności związane z niedożywieniem, prowadzą w prosty 
sposób do powikłań w postaci miejscowego uszkodzenia 
tkanek. Dochodzi wówczas do ich martwicy, owrzodzeń, 
powikłań infekcyjnych. Wszystkie te stany ograniczają moż-
liwość kontynuowania leczenia i mają bezpośredni wpływ na 
gorsze wyniki leczenia.

U chorych poddanych chemioterapii niedożywienie może 
być przyczyną konieczności zmniejszenia dawek leków przeciw-
nowotworowych, wydłużenia odstępów pomiędzy poszczegól-
nymi kursami leczenia a nawet decyzji o zaniechaniu leczenia. 
U chorych niedożywionych, u których występują powikłania 
infekcyjne (np. w wyniku odleżyn) nie można zastosować 
chemioterapii do czasu wyleczenia infekcji. 

czy można poprawić stopień odżywienia chorego 
przed leczeniem?

U części chorych, u których niedożywienie nie jest wyni-
kiem znacznego zaawansowania choroby nowotworowej, ale 
wynika z innych przyczyn (stres, niedrożność jelita, zabu-
rzenia połykania itp.) można zastosować tzw. suplementację 
żywieniową, polegającą na dodatkowym do normalnej diety 

podaniem przemysłowych preparatów żywieniowych. U cho-
rych z niedrożnością czy zaburzeniami połykania suplemen-
tację żywieniową możemy rozpocząć drogą dożylną przed 
zabiegiem usunięcia przyczyny niedożywienia, zaś w okresie 
pooperacyjnym kontynuować żywienie dożylne włączając jak 
najszybciej żywienie drogą doustną. Intensywne odżywianie 
pozwala uzyskać przyrost wagi, poprawę stanu ogólnego 
i parametrów biochemicznych organizmu. Po uzyskaniu 
poprawy stanu odżywienia można najczęściej rozpocząć terapię 
przeciwnowotworową w pełnym zakresie.

czy u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową 
warto prowadzić leczenie żywieniowe?

Leczenie żywieniowe warto prowadzić u każdego chorego 
poza sytuacją, gdy jest on w stanie przedagonalnym. Poprawa, 
lub częściej, utrzymanie stanu odżywienia na jak najlepszym 
poziomie, wpływa znacząco na poprawę jakości życia chorego. 
Trzeba pamiętać, że im lepsze odżywienie, tym lepsze działanie 
leków, w tym leków przeciwbólowych. Jeśli chory poddawany 
jest chemioterapii paliatywnej lub radioterapii paliatywnej, 
tym bardziej zasadne jest wprowadzenie dodatkowych form 
odżywiania. Nie mniej ważne jest przeciwdziałanie odleży-
nom, które związane są z unieruchomieniem chorego oraz 
jego stanem odżywienia. Niemożliwe jest skuteczne leczenie 
miejscowych powikłań infekcyjnych bez poprawy poziomu 
białka i albumin, a to często można uzyskać jedynie poprzez 
zastosowanie suplementacji żywieniowej. Pozytywnego wpływu 
żywienia nie sposób przecenić, mając na uwadze zarówno 
skuteczniejsze ograniczenie dolegliwości bólowych i zmniej-
szenie powikłań infekcyjnych, co w połączeniu z możliwością 
niezaburzonego snu wpływa zdecydowanie korzystnie na 
jakość życia chorego. ❖

PROF. NADZW. DR hAB. MED. TOMASZ JASTRZęBSKI 
SPECIALISTA ChIRURGII OGóLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

U chorych poddanych 
chemioterapii 
niedożywienie 

może być przyczyną 
konieczności 

zmniejszenia dawek 
leków, a nawet 

decyzji o zaniechaniu 
leczenia. 

Leczenie żywieniowe 
warto prowadzić 
u każdego chorego. 
Niemożliwe jest na 
przykład skuteczne 
leczenie infekcji 
miejscowych bez 
poprawy poziomu 
białka i albuminy
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Biegunka jest stanem polegającym na zmianie prawidłowego 
rytmu wypróżnień, który może polegać na:

zwiększonej liczbie wypróżnień w ciągu doby •	
(>3/dobę),
zwiększonej ilości stolca (>200 g),•	
zmianie konsystencji stolca (na płynny, półpłynny •	
zawierający > 7 g tłuszczów).

W zależności od czasu trwania biegunki dzieli się je na:
ostre (do 2 tyg.),•	
przedłużające się (od 2 do 4 tyg.),•	
przewlekłe (powyżej 4 tyg.).•	

Podstawową zasadą w przeciwdziałaniu biegunce jest 
zmniejszenie błonnika roślinnego w przyjmowanych pokarmach 
oraz odpowiednia podaż płynów (tzw. dieta ubogoresztkowa, 
inaczej dieta niskobłonnikowa lub bezresztkowa).

mniej błonnika, czyli ile?
Dieta bezresztkowa powinna zawierać od 5–10 g błonnika 

na dobę (norma zalecana przez WHO dla zdrowego człowieka 
wynosi 20–40 g na dobę). Terapeutycznie powinna być sto-
sowana jedynie przez określony czas. Kolejnym krokiem jest 
rozszerzona dieta bezresztkowa w celu stopniowego powrotu 
do prawidłowego odżywiania.

Dieta bezresztkowa polega na wyeliminowaniu wszystkich 
produktów roślinnych surowych i gotowanych.

Zalecenia 
dietetyczne

Przyczyny występowania biegunek mogą być związane 
z obecnością guza nowotworowego, leczeniem operacyjnym, 
zapaleniem śluzówki jelita po chemioterapii lub 
radioterapii. Mogą być także spowodowane zaburzeniami 
wchłaniania lub być efektem chorób towarzyszących 
(choroby zapalne jelit, cukrzyca). Biegunki mogą być 
także związane z zakażaniem przewodu pokarmowego 
lub występować jako efekt nieprawidłowej diety.

produkty zabronione w diecie bezresztkowej:
świeże, gotowane owoce i warzywa, musy owocowe, •	
owoce w syropie, surowe i gotowane warzywa,
pieczywo żytnie pełnoziarniste („brązowe” ),•	
makarony z pełnoziarnistej mąki  •	
(zawierają wysoką zawartość błonnika),
ryż nieoczyszczony – brązowy, dziki  •	
(zawierają wysoką zawartość błonnika),
produkty z pełnego przemiału  •	
(zawierają wysoką zawartość błonnika),
płatki śniadaniowe: owsiane, otęby  •	
(zawierają wysoką zawartość błonnika),
dania gotowe, konserwy,•	
suszone owoce, owoce kandyzowane,•	
mleko (ze względu na obecność laktozy),•	
orzechy włoskie, migdały, orzechy ziemne •	
(ciężkostrawne),
desery na bazie czekolady, słodycze (zawierają cukier •	
pobudzający fermentację w jelitach, są ciężkostrawne),
przyprawy pikantne (mają działanie drażniące),•	
soki owocowe np. cytrusowe, woda gazowana,  •	
napoje alkoholowe.

produkty dozwolone w diecie bezresztkowej:
wywar warzywny (spożywany bez warzyw),•	
suchary, krążki ryżowe,•	
makarony z białej mąki, kukurydziane, ryżowe,•	
ryż oczyszczony (biały), ciastka ryżowe,•	
biała mąka – pszenna, mąka kukurydziana,•	
mięsa chude (kurczak, indyk, ryba) bez sosów•	
jaja na twardo,•	
masło i olej na surowo w niewielkich ilościach,•	
twarde sery (np. gouda) sery białe, jogurty,•	
woda przegotowana, woda mineralna,  •	
krótko parzona herbata.

w biegunkach Dieta ubogoresztkowa jest zalecana 
nie tylko osobom cierpiącym 

na biegunki, lecz także chorym 
na nieswoiste choroby zapalne jelit 
(m.in. w chorobie leśniowskiego- 
-crohna i wrzodziejącym zapaleniu 

jelita grubego). powinny ją też 
stosować osoby zmagające się 

ze zwężeniem jelita (przy guzach 
i polipach). zaleca się ją również 

przed kolonoskopią i po niektórych 
zabiegach operacyjnych.

Średnia zawartość błonnika 
w wybranych rodzajach pieczywa 
(w 100 g)

chleb żytni pełnoziarnisty – 9,1 g ▪
chleb żytni razowy – 8,4 g ▪
chleb graham – 6,4 g ▪
chleb chrupki żytni – 6,0 g ▪
chleb z niskim ig – 5 g ▪
chleb żytni jasny – 4,1 g ▪
chleb orkiszowy – 4 g ▪
chleb pszenny zwykły/bułki pszenne – 1,4 g ▪

uwaga! podczas biegunek wybieraj pieczy-
wo o jak najmniejszej zawartości błonnika!

Średnia zawartość błonnika 
w wybranych makaronach i ryżu 
(w 100 g)

makaron pełnoziarnisty – 6,2 g ▪
makaron dwujajeczny z semoliny – 2,9 g ▪
makaron bezjajeczny – 2,8 g ▪
makaron dwujajeczny/czterojajeczny – 2,6 g ▪
makaron ryżowy – 2,4 g ▪
makaron bezjajeczny – 2,3 g ▪
makaron sojowy – 2,0 g ▪
ryż brązowy – 8,7 g ▪
ryż preparowany – 5 g ▪
ryż biały – 2,4 g ▪
ryż Basmati – 0,6 g ▪
ryż jaśminowy – 0,4 g ▪

 produkty wskazane o niskiej zawartości błonnika
 produkty niewskazane o wysokiej zawartości błonnika

Fo
t. 

©
 k

iril
lic

a|
 D

ep
os

itp
ho

to
s.

co
m

DIETA

42 Terapia i Zdrowie 
nr 1 (17) lipiec–wrzesień 2020 43Terapia i Zdrowie 

nr 1 (17) lipiec–wrzesień 2020



Do opracowania tekstu wykorzystano informacje zawarte m.in. w książkach:
Żywienie człowieka zdrowego i chorego ▪ , red. M. Grzymisławski, J. Gawęcki, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012,
51 zaleceń dietetycznych w wybranych stanach chorobowych ▪ , red. D. Gajewska, 
Elsevier Urban & Partner, Wrocław

składniki:
• 1 opakowanie serka wiejskiego np. Piątnica (200 g)
• suszone mango – pół garści
• siemię lniane – łyżka
• rodzynki – łyżka
• suszony ananas – łyżka
Można dodać także: płatki jaglane, owsiane, otręby  
czy płatki z nasion amarantusa.
Składniki mieszamy.

mango to bogate źródło witamin A, C, B1, B2, PP, obfituje także w potas, 
magnez, fosfor, wapń, sód i żelazo. W owocu mango obecny jest również 
lupeol – składnik o właściwości antyrakowych. 
Badania przeprowadzone w 2005 r. przez naukowców z University 
of Wisconsin pod przewodnictwem profesora h. Mukhtara wykazały, że lupeol 
w warunkach laboratoryjnych powoduje śmierć komórek nowotworowych 
raka trzustki.

Zacznij słodko dzień 
czyli serek wiejski 
z suszonymi owocami

wracamy do zdrowia
Kolejnym krokiem w procesie zdrowienia jest rozszerzanie 

jadłospisu chorego o kolejne pokarmy (w zależności od stanu 
klinicznego chorego i jego tolerancji pokarmowej), które 
powinny przebiegać w kilku etapach.
1. Po kilku dniach: + (raz dziennie, w niewielkich ilościach) 

gotowane warzywa np. marchew, dynia, buraki czy cukinia 
bez pestek.

2. Około 5 dni później: + ziemniaki (np. purée).
3. Po 3–4 dniach: + czerstwy chleb pszenny, gotowane warzywa 

z wyłączeniem kapustnych i strączkowych .
4. 3–4 dni później: + sałata, surowe-dojrzałe owoce.
5. Około 4 dni później: + surowe warzywa w niewielkich 

ilościach i mleko.
Należy zaznaczyć, że powyższy schemat to jedynie zarys, 

który należy indywidualnie zaadoptować w zależności od 
preferencji i określonej tolerancji pokarmowej pacjenta.

Odpowiedni dobór produktów ma na celu zmniejszenie ilości 
oddawanych stolców, zwalczenie podrażnienia jelitowego – które 
powoduje ataki bólowe oraz ograniczenie odwodnienia.

Ostre biegunki niosą ze sobą ryzyko odwodnienia organizmu, 
dlatego ważnym elementem postępowania jest uzupełnianie 
niedoborów wodno-elektrolitowych zgodnie z aktualnym 
wynikiem badań laboratoryjnych. Ogólne zalecenia mówią, 
że należy spożywać przynajmniej dwa litry płynów dziennie, 
jednak ich uzupełnianie zależy od stopnia utraty masy ciała.

Łagodne (<5 proc. masy ciała) i umiarkowane odwodnienie 
zazwyczaj wymaga podania płynów doustnie. Odwodnienie 
ciężkie, w którym ubytek masy ciała wyniósł powyżej 10 proc., 
należy wyrównywać dożylnie.

Oprócz wystrzegania się produktów drażniących i zawiera-
jących wysoką ilość błonnika oraz uzupełniania płynów warto 
pamiętać o regularności posiłków, które należy spożywać co 
2, 3 godziny w niewielkiej ilości.

Preferowany sposób obróbki termicznej posiłków to 
gotowanie tradycyjne, gotowanie na parze, pieczenie w folii  
aluminiowej lub rękawie. ❖

MGR DIET. MAGDALENA OLECh
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Jest jedną z najlepiej poznanych diet, poświęcone jej badania 
świadczą jednoznacznie, że jest skutecznym sposobem 
niefarmakologicznego leczenia zespołu metabolicznego, 
insulinooporności, znacznie zmniejsza ryzyko występowa-

nia chorób cywilizacyjnych: zawału serca, choroby wieńcowej, 
nadciśnienia tętniczego, obniża o 40 % ryzyko zachorowania na 
chorobę Alzheimera. Przyczynia się do poprawy stanu zdrowia 
chorych na astmę, niektóre alergie oraz reumatoidalne zapalenie 
stawów, dny moczanowej. Stosowana we wtórnej profilaktyce 
choroby niedokrwiennej serca, wykazuje ochronne działanie 
w kontekście chorób nowotworowych.

Wywodzi się z tradycji kulinarnych 16 krajów basenu Morza 
Śródziemnego, występuje w dwóch wariantach: diety południa 
Włoch i diety z Krety, różniących się od siebie jedynie podażą 
tłuszczów pokrywających 30% i 40% energii dobowej. Można 
ją stosować bezterminowo dlatego, że jest w pełni zgodna 
z zasadami zdrowego żywienia, najnowszej piramidy Zdrowego 
Żywienia i Aktywności Fizycznej, promuje pełnowartościowe 
posiłki, jest łatwa w przygotowaniu, smaczna, nie wprowadza 
restrykcji. W zależności od potrzeb (podaży kalorycznej) może 
służyć zarówno jako dieta utrzymująca prawidłową masę ciała 
i jako dieta obniżająca masę ciała czyli dieta odchudzająca. 

Podstawowymi produktami w diecie śródziemnomorskiej są 
warzywa, strączki oraz pełnoziarniste produkty zbożowe jako 
źródło węglowodanów i błonnika – makarony, kasze, pieczywo, 
ryż. Powszechnym źródłem białka są ryby, które także bogate są 

Dieta śródziemnomorska  
– najzdrowszy model żywienia
Zajęła w latach 2018 i 2019 pierwsze miejsce jako najzdrowsza istniejąca dieta 
w rankingu opublikowanym na platformie internetowej U.S. News & World Report, 
przygotowanym przez ekspertów z całego świata z dziedziny dietetyki i medycyny.

w kwasy tłuszczowe z rodziny omega 3, mleko i jego przetwory 
oraz jaja. Ograniczeniu podlega spożycie czerwonego mięsa 
i jego przetworów. Cechą charakterystyczną jest spożycie oliwy 
z pierwszego tłocznia jako głównego źródła tłuszczu.

Dietę śródziemnomorską można z powodzeniem zasto-
sować w warunkach polskich opierając się na następujących 
zasadach:

Spożywaj 4– 5 posiłków dziennie, w każdym z nich powinny  ▪
znajdować się kolorowe, sezonowe warzywa (zielone liściaste, 
strączki, korzeniowe) i produkty zbożowe pełnoziarniste 
(płatki owsiane, ryż, makaron, pieczywo, grube kasze)
Jedz codziennie przynajmniej jeden owoc ▪
Śmietanę, tłuste sery zastąp przetworami mlecznymi: jogur- ▪
tem, maślanką, kefirem, chudymi serami twarogowymi
Ogranicz spożycie mięsa czerwonego na rzecz ryb morskich,  ▪
najlepiej kilka razy w tygodniu, wybieraj chude gatunki 
mięs np. drób
Do przygotowania sałatek, surówek używaj oliwy z pierwszego  ▪
tłoczenia, oleju lnianego lub oleju rzepakowego
Nie unikaj ziół, orzechów, pestek dyni, siemienia  ▪
lnianego
Unikaj namiaru soli, produktów przetworzonych, cukru ▪
Pij wodę, często i w niewielkich ilościach (po pół szklanki)  ▪ ❖

MAGDALENA OLECh 
DIETETyK

Dieta śródziemnomorska  
jest w pełni zgodna 
z zasadami zdrowego 
żywienia, najnowszej 
piramidy Zdrowego 
Żywienia i Aktywności 
Fizycznej.
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Wino, jedna z tajemnic diety śródziemnomorskiej
Gdy myślimy o diecie, zwykle kojarzy 
się nam ona z wyrzeczeniami. Może 
jednak być zupełnie inaczej. Spójrzmy na 
kuchnię włoską, której podstawą jest tak 
zwana „boska triada śródziemnomorska”, 
czyli pszenica, oliwa i wino.

Boska, bo jak mówi mitologia, jest ona darem bogów. 
Pszenica powiązana jest z boginią Demeter – matką 
upraw, roślinności, a zatem najbardziej opatrznościo-
wej bogini. Oliwa to dar dziewicy Ateny, córki Zeusa, 

a wino ofiarował nam Dionizos. Triada jest znana i ceniona na 
całym świecie stanowiąc podstawę kuchni śródziemnomorskiej, 
zmieniającej nasze nawyki żywieniowe. Jeżeli uzupełnimy ją 
warzywami, owocami morza oraz aktywnością fizyczną, to 
będziemy mogli cieszyć się pełnią zdrowia. Dieta oparta na 
tych składnikach została uznana przez UNESCO w 2011 roku 
za niematerialne dziedzictwo kulturowe ludzkości.

Mamy pełnię lata, zatem do lekkich, prostych potraw 
powinniśmy dobierać podobnej lekkości słoneczne wina, np. 
Prosecco B uwielbiane przez Włochów, a w ostatnich latach 
również przez resztę świata (od 6 lat światowe zapotrzebowanie 
na Prosecco jest większe niż na Szampana). Nazwa zastrzeżona 
jest dla win produkowanych w regionach Wenecji Euganejskiej 
i Friuli – Wenecji Julijskiej, w okolicach Conegliano, Valdob-
biadene i Asolo. To wino pełne prostoty, młode, radosne, aro-
matyczne, rześkie o przyjemnej kwasowości, idealne aperitivo, 
potrafiące uświetnić każde towarzyskie spotkanie. Prosecco 
zgodnie z przepisami prawa, powstaje z gron ze szczepu Glera 
(min. 85%) i konfekcjonowane jest wyłącznie w szklanych 
butelkach, a „proseccopodobne” napoje w puszkach, Keg’ach, 
czy z tzw.,,kija” nie mają z nim nic wspólnego.

Połączenie ogromnej popularności Prosecco i wciąż rosnącej 
win różowych zaowocowało w tym roku zatwierdzeniem jego 
nowej odmiany w wersji różowej – Prosecco Rosé Milesimato, 
które pojawi się na rynku w styczniu 2021 roku. Będzie to blend 
90% Glera i 10% Pinot Nero. Efekt takiej synergii może być 
bardzo fascynujący.

Wina różowe pijemy głownie latem, choć ich uniwersal-
ność czyni je atrakcyjnymi również przez resztę roku. Mamy 
jedno różowe wino, które niezależnie od pory roku cieszy się 
niezmiennym powodzeniem. Jest nim słynne już Cerasuolo 
z Abruzji od Cantina Zaccagnini, które było ulubionym winem 
Papieża Jana Pawła II i kardynała Agostino Casaroli.

Z pewnością dużym zaskoczeniem dla wielu będzie fakt, 
że we Francji już prawie dekadę temu odnotowano większą 
sprzedaż wina różowego niż białego. W krajach, gdzie kultura 
winna jest obecna od zawsze, atrakcyjność win różowych 
wynika z powszechnej wiedzy o procesie jego powstawania. 
Zdecydowanie łatwiej jest wyprodukować wino białe i czerwone, 
niż wino różowe. Przy dwóch pierwszych można poprawić 
niedoskonałości zauważone w procesie fermentacji. Wino 
różowe, jak mówią producenci, nie wybacza błędów, gdyż czas 
jest dla niego determinującym czynnikiem. Liczą się minuty, 
a w najlepszym przypadku godziny. O winie tym mówi się 
często, że jest winem „jednej nocy”, a każdy z producentów ma 
własną tajemnicę jego sukcesu. Kolor rosé wynika z krótkiego 
kontaktu ze skórką winogron (do jego produkcji używa się 
gron czerwonych). 

Wina różowe mogą być zarówno spokojne jak i musujące, 
wytrawne, półwytrawne, półsłodkie, ale też i słodkie. Wytrawne 
wyróżnia niezwykła uniwersalność. Są one tak elastyczne w łącze-
niu z potrawami, że mogą im tego pozazdrościć zarówno wina 
białe jak i czerwone. Mają one jednocześnie cechy obu win. 
Mogą towarzyszyć nam o dowolnej porze dnia. Są idealne jako 
aperitif. To lekkie, młodzieńcze wina, które uwodzą kolorem, 
rześkością i frajdą dostarczaną z każdym łykiem. 

W tym roku raczej trudno będzie się nam zdecydować na 
wyjazd do Włoch, by przekonać się, że każda pizzeria, trattoria, 
osteria czy też ristorante mają ich bogaty wybór. W Nomie mamy 
kilkanaście rodzajów różowego wina od kilku producentów, 
m.in. różowe Sangiovese ze specjalnej edycji 1502 Da Vinci 
in Romagna C. Kusi kwiatową nutą wiśni, białej brzoskwini 
i moreli. W ustach rześkie, owocowe, harmonijne z przyjemną 
kwasowością. Linia 1502 powstała w 2019 roku z okazji 500. 
rocznicy śmierci mistrza. Leonardo uwielbiał wino, lecz nie 
każde spełniało jego wysokie wymagania. W roku 1502 udał 

się do Romagna, części dzisiejszego regionu Emilia Romagna, 
aby poświęcić się pracy nad poprawą jakości produkowanych 
wówczas win. Dziś badacze jego życiorysu uznają go za pre-
kursora włoskiej enologii. Linia 1502 składa się z pięciu win 
wykonanych zgodnie z jego sugestiami opisywanymi dziś 
jako Metoda Leonardo. Wśród nich są dwa białe: spokojne 
Trebbiano i musujące Pignoletto, oraz dwa wina czerwone: 
Sangiovese Superiore Riserva i Sangiovese Passito z podsu-
szanych winogron. 

Pisząc o moich ulubionych winach na lato nie mógłbym 
nie wspomnieć o lekko musującym białym winie Chardonnay 
Colibri D „pełnym radości i życia jak koliber i jednocześnie 
tak delikatnym jak trzepot jego skrzydeł”. Będzie niesamowitą 
niespodzianką dla naszych zmysłów i doskonałym akompa-
niamentem dla letnich spotkań z przyjaciółmi i posiłków na 
świeżym powietrzu.

Dieta śródziemnomorska zaleca codzienne, ale umiarkowane 
(!) spożywanie wina podczas posiłków. Włosi mówią nawet, 
że wina się nie pije, lecz jada. Warto zapamiętać zdanie jakie 
wypowiedział Luis Ignarro, laureat nagrody Nobla w dziedzinie 
medycyny w roku 1998: „Wino podnosi terapeutyczną wartość 
dobrego jedzenia.’’ 

Jedzmy więc smacznie i zdrowo! Buon Appetito e Salute! ❖
JERZy KUŁAKOWSKI

Jerzy Kułakowski 
sympatyk i znawca win włoskich, 
Prezes Noma Sp. z o.o. 
www.noma.gdynia.pl
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Dieta śródziemnomorska  
– przykładowy jadłospis:

I Śniadanie:  ▪
Jajecznica na oliwie z awokado, pomidorami, szczypior-
kiem, czosnkiem i pieczywem żytnim pełnoziarnistym
II Śniadanie:   ▪
Owsianka (płatki owsiane + mleko 1,5% lub jogurt 
naturalny) z siemieniem lnianym mielonym, orzechami 
włoskimi, cynamonem i truskawkami
Obiad:  ▪  
Pieczona ryba (łosoś, dorsz) pod pierzynką ze startej 
marchewki, pietruszki, pora z ryżem pełnoziarnistym 
ugotowanym na sypko i surówką z młodej kapusty 
z olejem lnianym i jabłkiem.
Przekąska:   ▪
Kanapki z pieczywem żytnim pełnoziarnistym, 
domowym hummusem i sezonowymi warzywami 
oraz koperkiem
Kolacja:   ▪
Sałatka grecka na bazie roszponki lub sałaty masłowej 
z pomidorami, ogórkiem gruntowym, czerwoną cebulą, 
grecką fetą, oliwkami czarnymi, oliwą z pierwszego 
tłoczenia, tymiankiem, oregano i świeżo zmielonym 
pieprzem oraz pieczywem pełnoziarnistym.

Strada di Guia, Prosecco Superiore 
Extra Dry, Valdobbiadene DOCG, 
producent: Foss Marai 

1502 Da Vinci in Romagna, 
Portocanale di Cesenatico, 
Rosato Sangiovese IGT, producent:  
Cantine Leonardo da Vinci

Colibri Chardonnay, vino frizzante, 
producent: Poderi dal Nespoli

Terapia i Zdrowie 
nr 1 (17) lipiec–wrzesień 202046

KULINARIA I DIETA KULINARIA I DIETA



Regaty Łodzi Smoczych
o Puchar Prezydent Miasta Gdańska

Zawody łodzi smoczych zawsze 
przyciągają masę widzów ze 
względu na atrakcyjność wizualną 
i emocjonalną, widowiskowość 
zmagań i dobrą zabawę. Wyścigi 
dwudziestoosobowych łodzi, ważących 
wraz z załogą prawie dwie tony, robią 
na widzach niesamowite wrażenie.

W tym roku, 12 września, na wodach Motławy, 
w historycznym centrum Gdańska, odbędą 
się III Regaty Łodzi Smoczych o Puchar 
Prezydent Miasta Gdańska. Jest to impreza 

charytatywna, organizowana przez Klub Rotary Gdańsk 
Centrum, z której dochód przeznaczony jest na wsparcie 
terapii dzieci z chorobą nowotworową leczonych w Klinice 
Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego w Gdańsku. Honorowy patronat nad zawodami 
objęła Prezydent Miasta Gdańska, p. Aleksandra Dulkiewicz 
oraz Marszałek Województwa Pomorskiego p. Mieczysław 
Struk. Patronat medialny objął serwis onkologiczny onkonet.pl, 
portal trójmiasto.pl oraz „Dziennik Bałtycki”. ❖
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wakacyjny słownik 
polsko-kaszubski

Krzyżówka z hasłem

hasłem jest sposób na zdrowie i dobre samopoczucie: 

dzień dobry — dobri dzéń
dziękuję — dzãkujã
gdzie to jest? — gdze to je?
do widzenia — do ùzdrzeniô
proszę — proszã
cześć — czesc
mężczyzna — chłop
kobieta — białka
pociąg — bana, cuch
obiad — moltech
śniadanie — frisztëk
sklep — skłôd
plaża — gòłobrzég 
jezioro — jezero, jezoro
rybak — rëbôk
ryba — rëba
kajak — czółenko
rower — koło
piłka nożna — bala
piłka ręczna — rãcznô bala
piłka siatkowa — sécowô bala
zabawa — jigra
ryba — rëba
dorsz — pòmùchel
śledź — wëtrzészcz 
truskawka — malëna
ziemniaki — bulwy
ciasto — kùch

1. region w północnej polsce znany z pięknych krajobrazów i wspaniałego miejsca do wypoczynku
2. miejsce letniego wypoczynku, ale może być niebezpieczna
3. nowotwór skóry, promienie uV mogą się przyczynić do jego powstania
4. natychmiast trzeba zawiadomić w przypadku wystąpienia wstrząsu spowodowanego użądleniem osy 
5. element diety śródziemnomorskiej
6. metoda leczenia nowotworów otrzewnej
7. popularna ryba, bogate źródło białka i witamin z grupy B
8. Drapieżne zwierzę wodno-lądowe
9. Jej ukąszenie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia
10. Bogate źródło białka z mórz i jezior
11. element diety, zaleca się je spożywać kilka razy dziennie
12. na przykład śródziemnomorska
13. Jeden z trzech makroskładników organizmu, niezbędny do jego funkcjonowania
14. główna frakcja białek osoczowych; jest elementem oceny stanu odżywienia organizmu
15. choroba spowodowana miażdżycą naczyń tętniczych
16. przyczyna miażdżycy naczyń tętniczych
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onkonet.pl
Twój serwis onkologiczny


