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Szanowni Państwo,
Przekazujemy w Wasze ręce Rzeszowski Głos Seniora! Owoc
współpracy instytucji, którym drogi jest los rzeszowskich seniorów:
Prezydenta Miasta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca, Rzeszowskiej Rady
Seniorów oraz Stowarzyszenia Manko, wydawcy Głosu Seniora oraz
Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Rzeszowski Głos Seniora powstał w ramach projektu „Rzeszów
Przyjazny Seniorom” współfinansowanego przez Urząd Miasta Rzeszowa. W ramach naszych wspólnych działań wydajemy dwa numery Rzeszowskiego Głosu Seniora, dystrybuujemy rzeszowską edycję
Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz 5 listopada 2016 r. organizujemy
Rzeszowski Dzień Zdrowia Seniora.
Głównym celem zadania jest edukacja seniorów z Rzeszowa
w zakresie problematyki chorób cywilizacyjnych. Cel realizowany
jest poprzez zwiększenie dostępu do informacji w zakresie eliminacji czynników ryzyka powodujących choroby cywilizacyjne a także
zachęcenie odbiorców do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu
życia. Przejście na emeryturę jest uważane za jedno z najbardziej
stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Zostało wpisane na 10.
miejscu wśród 43 życiowych wydarzeń, na podstawie których podjęto próbę zmierzenia stresu jako czynnika prognostycznego choroby.
Mając na uwadze problemy seniorów, tematem przewodnim Rzeszowskiego Głosu Seniora jest zdrowie i profilaktyka chorób cywilizacyjnych. W trosce o sprawny umysł i zdrowe ciało, sporo miejsca
poświęcamy aktywności fizycznej. O korzyściach płynących z regularnych ćwiczeń piszą m.in. ekspertki z Centrum Rehabilitacji Rudek
a instruktor fitness, Maciej Szyszka, poleca seniorom zajęcia aqua
aerobic. O zaletach płynących z aktywności fizycznej, mówi także

prezydent Rzeszowa, Tadeusz Ferenc. Podkreśla on nie tylko aspekt
zdrowotny aktywności fizycznej, ale także jej wymiar psychologiczny.
Istotną rolę w profilaktyce i leczeniu chorób odgrywa odpowiednie odżywianie. Na przykładzie cukrzycy, pisze o tym dietetyczka,
Sylwia Pająk. Im bardziej naturalne jedzenie, tym lepiej. O korzyściach płynących ze spożywania propolisu i mleczka pszczelego, piszą
Jakub i Marcin Czerwieńscy.
Pisanie wymusza konieczność przypominania najistotniejszych
faktów, selekcjonowania ich i porządkowania wypowiedzi. Dlatego
też jest jednym z najprostszych i zarazem najskuteczniejszych sposobów przedłużania sprawności intelektualnej seniorów. W związku
z tym sporo miejsca poświęcamy na publikację artykułów uczestników naszych podkarpackich warsztatów dziennikarsko-medialnych.
Jan Pająk, Danuta Kamienicka-Przywara, Grażyna Myszka, Jolanta Ważny, Maria Suchy to członkowie redakcji, wyłonieni podczas
szkolenia przeprowadzonego w Rzeszowskim Ratuszu w dniach 26-27
lipca 2016.
Redakcja Rzeszowskiego Głosu Seniora jest otwarta. Zapraszamy do współtworzenia gazety wszystkich tych, którym drogi jest los
seniorów, którzy chcą się aktywizować poprzez pisanie artykułów
i reportaży, robienie zdjęć, przeprowadzanie wywiadów, zgłaszanie
interesujących tematów i szukanie rzeszowskich miejsc oraz firm
przyjaznych seniorom.

Łukasz Salwarowski

PATRONI HONOROWI I PARTNERZY
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- TRZEBA BYĆ OTWARTYM ZARÓWNO NA TYCH, KTÓRZY ŚPIĄ GDZIEŚ
TAM NA ŁAWCE, JAK I NA BIZNESMENÓW Z CZADU CZY AMBASADORÓW
– ZAPEWNIA PREZYDENT RZESZOWA, TADEUSZ FERENC.
chciałbym, żebyście tu zostali. Nie mam problemów, żeby nawiązać
kontakt z każdym. Przykład: idzie czterech osiłków a przed nimi
chyba ich „dowódca”, z tym, że ma popodbijane oczy. Szukam wtedy
języka, którym możemy się porozumieć i pytam się: „Kto ci zwrócił
uwagę?” A on mówi: „To ci kibice ze Stali ”.

Sprawuje Pan władzę w Rzeszowie nieprzerwanie od 2002 roku
i nie ma Pan właściwie żadnej konkurencji.
Życie bez konkurencji byłoby bardzo nieciekawe. Z całą pewnością konkurencja jest, po cichu się skrada i chce tą moją popularność
zmniejszyć. Są przeciwnicy, mądrale. Ale lubię jak pyskują, bo lubię
oddawać.
A jednak mieszkańcy miasta darzą Pana ogromnym zaufaniem
i powierzają kierowanie miastem. Jak wygląda recepta na
sukces?
Kieruję ludźmi od wielu lat. Podstawowa sprawa to słuchanie
ludzi – i zwolenników, i przeciwników – oraz odwaga do podejmowania decyzji. Za każdym razem trzeba przemyśleć to, jak dana decyzja będzie służyć ludziom. Najważniejsze to kochać ludzi, odnosić
się do każdego – i do biednego i do bogatego – jednakowo. Trzeba
być otwartym zarówno na tych, którzy śpią gdzieś tam na ławce, jak
i na biznesmenów z Czadu czy ambasadorów. I dostosowywać swoje
zachowanie do danej sytuacji. Mój telefon jest dostępny dla każdego
mieszkańca Rzeszowa. Pod Ratuszem czekają na mnie ludzie, którzy
nie mają domu i oczekują, żeby dać im 5 czy 10 złotych. Oczywiście
wyciągam te pieniądze i daję im je z pełnym przekonaniem, wyobrażając sobie, że ten człowiek nie ma na chleb, choć kupuje pewnie piwo
albo wódkę, różnie to bywa.
A z kim Panu łatwiej nawiązać kontakt?
Z każdym. Zdecydowanie. Wczoraj żegnałem młodzież z 25
krajów. Kiedy byli tutaj u nas, upiększali miasto. Mówiłem do nich:
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Te wartości stały się Pańską receptą na sukces. Skąd je Pan
wyniósł? Z domu? A może to suma życiowych doświadczeń
i przemyśleń?
To tak nie działa, że będę chciał się zmienić i będę „przemyśliwał” jak postępować. Trzeba mieć naturalny odruch witania się nawet z bumami. Ludzie instynktownie wyczuwają sztuczność i prawdziwość. Choć przyznam się, że nie mam skrupułów jeśli chodzi
o moich współpracowników. Oni i ja mamy służyć ludziom. Jeśli
mój dyrektor, czy urzędnik odniesie się źle do osoby, która przyjdzie do urzędu i powie: „Panie dyrektorze, chce pozwolenie na budowę” – a urzędnik kombinuje, jak mu utrudnić i mówi: „przynieś
ten papier”. Ten ktoś przyniesie, a on mówi: „a to przynieś jeszcze
ten”, to wtedy nie mam skrupułów co do tego urzędnika.
Pracował Pan w Afryce i w Ameryce. Zaczęło się od kierowania
firmą, a później przełożyło się to na kierowanie miastem.
To zaczęło się jeszcze wcześniej, bo w młodości zawodowo grałem w piłkę nożną. Tam nauczyłem się pracować w zespole.
Do tej pory jest Pan aktywny fizycznie. Jak złapał Pan
sportowego bakcyla?
Pewnie znacie takie nazwisko jak Jasiek Domarski. On strzelił
bramkę na Wembley i potem Polska była trzecia na świecie. Graliśmy wtedy z chłopakami w piłkę nożną. Był sport i rywalizacja.
W dalszym ciągu odczuwam potrzebę ruchu. Mam i skakankę,
i sprężyny. Koło domu mam ścianę do gry w tenisa. Jak wracam,
czasami maksymalnie wykończony, to jeszcze sięgam po rakietę.

Codziennie pan uprawia jakiś sport?
Codziennie. Gram w tenisa, a uzupełniająco musi być bieganie
i skakanka, które są mi potrzebne do budowania szybkości i wytrzymałości. Tenis to rywalizacja. Byłem kiedyś mistrzem parlamentu.
Gram z osobami, które mają po 30 lat i nie mam z nimi żadnych kłopotów. Grę w tenisa trzeba ciągle ćwiczyć, to jest technika. To trzeba
nieustannie trenować, tak że nie mam czasu na inne sporty. Jak mam
wolną chwilę, to umawiam się na korty.
Badania pokazują, że gdyby seniorzy byli bardziej aktywni
intelektualnie i sportowo, byliby zdrowsi, a z ekonomicznego
punktu widzenia – tańsi. Ma pan jakiś pomysł na to, jak ich
aktywizować?
Obok kortów, na których gram, przechodzą moi koledzy, którzy grali w piłkę, byli ze mną piłkarzami. I idą, czasem z laską.
Mówię: „rzuć te laskę”. Sport to wysiłek, to pocenie się, zakwaszanie mięśni, często trzeba zażywać magnez, żeby odpuściło. Niektórzy jeżdżą na rowerach, inni chodzą na pływalnie, ale za mało.
Trzeba znaleźć taki sposób, żeby ci ludzie chcieli się ruszać. Żeby
nigdy nie mówili, że „a jestem chory, a tu mnie boli”. Nigdy nie
należy mówić, że coś nas boli. Ludzie starsi często spotykają się
i rozmawiają o chorobach. Cieszy mnie jednak, ze coraz więcej
Rzeszowian jest niezwykle aktywnych. Powstają stowarzyszenia,
organizacje, które aktywizują seniorów. Jako miasto wspomaga-

my je finansowo. Najgorsi są malkontenci – przyjdzie, biedoli,
jest zbyt leniwy.

Wielu seniorów argumentuje: „a nie mogę, jestem chory, źle się
czuję”. Co można dla nich zrobić?
Co pewien czas w Ratuszu mamy wspaniałą uroczystość – 50-lecie pożycia małżeńskiego. Na jednej z nich pewna jubilatka zapytała:
„A co robicie dla nas?” Ja mówię: „wszystko”. Jak robię ścieżkę rowerową – to dla kogo robię? A jak grill – to dla kogo? A jak budujemy
parki – to dla kogo? Nowe drogi – dla kogo? Większość inwestycji
realizujemy dla wszystkich mieszkańców. Park budujemy zarówno
dla dzieci, jak i dla osób starszych.
Rzeszów jest jednym z dwóch miast w Polsce, które odnotowują
dodatni przyrost naturalny. To efekt prospołecznej polityki
miasta?
Gdy w Polsce likwiduje się szkoły, to my budujemy nowe. Powstają również nowe przedszkola i żłobki. Prowadzę politykę ściągania dzieci z sąsiednich miejscowości, pomimo że do nich dopłacamy.
W szkołach mamy 60-80% młodzieży z zewnątrz. Dopłacamy, ale
to nam się kalkuluje: przyrost budżetu w trakcie 10 lat to prawie
miliard złotych. Co roku budżet miasta wzrasta średnio o 10-11%.
Rozmawiali: Łukasz Salwarowski, Karolina Kociołek
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FUTURYSTYCZNE
LATA 50-TE

P

rzed współczesną kobietą stoi wiele wyzwań, jak
mawiała Elizabeth Taylor, „musi ubierać się jak
chłopak, wyglądać jak dziewczyna, myśleć jak
mężczyzna i pracować jak koń.” Wraz z emancypacją
i powstaniem modelu kobiety aktywnej zawodowo,
ewoluowała również moda damska. Nie zawsze była
jednak ona dostosowana do klientek w wieku senioralnym.
Rozwijające się tzw. sieciówki kierowały swoją ofertę
głównie do osób młodych. Kobiety dojrzałe, nie mające
dostępu do dostosowanej do ich wieku odzieży, podążały
za młodzieżowymi trendami, co nie wpływało korzystnie
na ich wizerunek. Wychodząc naprzeciw tego problemu,
projektantka Iga Dymel w ramach pracy licencjackiej
stworzyła kolekcję dla kobiet w wieku 50+ „Plénitude jesień
– Zima 2016/2017”. Inspiracją dla kreatorki byli dwaj guru
mody francuskiej lat 50. i 60. – Christian Dior i Christóbal
Balenciaga. Czerpała z esencji ich stylu – obszerne
spódnice do połowy łydki, wyeksponowane biodra i biust,
wcięta talia i wąskie ramiona. Francuskie wzorce połączyła
6
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z wykorzystaniem nowoczesnych, szlachetnych materiałów.
Kolekcja skierowana jest do kobiet wymagających, które
pragną, by ubiór eksponował atuty i tuszował niedoskonałości
związane z wiekiem. Towarzysząca kolekcji sesja zdjęciowa
także nawiązuje do projektów Diora i Balanciagi poprzez
przeniesienie charakterystycznych dla nich cięć, linii i kresek.
Przedstawia obraz dojrzałej kobiety na tle nowoczesnej
scenerii, dla której inspiracją były klasyczne rozwiązania, co
oddaje główną ideę projektantki.
DIMEL FASHION
FOT.: MATERIAŁY PRASOWE
MAKE UP : MAGDALENA KOCUREK
KIEROWNIK PLANU: KONRAD LAPRUS

ŚWIĘTO
RZESZOWSKICH
SENIORÓW
5 LI STOPADA TO DATA ,

KTÓR Ą K AŻ DY SE NI OR Z P ODK ARPAC I A
P OWINIE N Z AK RE ŚLI Ć W SWOIM
K ALE NDAR Z U NA CZ E RWON O.
DL ACZ E G O?

ORGANIZATORZY:

Tego dnia, z inicjatywy Urzędu Miasta w Rzeszowie, Rzeszowskiej
Rady Seniorów i Stowarzyszenia MANKO, odbędzie się Rzeszowski
Dzień Zdrowia Seniora. Wydarzenie to wpisuje się w proseniorską politykę miasta i jest jednym z kolejnych elementów programu „Rzeszów
przyjazny seniorom”.
Podczas Dnia Zdrowia Seniora, osoby 60+ będą mogły wziąć udział
w szeregu bezpłatnych badań profilaktycznych i wykładów edukacyjnych. Głównym zagadnieniem, poruszanym w trakcie eksperckich prelekcji, będzie zdrowie i profilaktyka chorób cywilizacyjnych – nadrzędny temat rzeszowskiej edycji „Głosu
Seniora”.
W panelu wykładowym poruszone zostaną także kwestie dotyczące bezpieczeństwa i edukacji prawno-ekonomicznej seniorów. Wśród
zaproszonych ekspertów znajdują się
m.in. prawnicy z Fundacji Prawnikon,
która na co dzień działa na rzecz
zwiększania społecznej świadomości z zakresu praw
obywatelskich.
Wydarzenie będzie doskonałą okazją do integracji środowisk senioralnych,
spotkania aktywnych osób
60+, wymiany doświadczeń i pomysłów na budowanie
pozytywnego
wizerunku osób starszych
i tworzenia przyjaznej im
przestrzeni. Dzień ZdroMiejsce:
wia Seniora odbędzie się
ul. Rejtana 16 c
na terenie Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Szczegóły
Godzina
oraz dokładny plan wyda10.00-16.00
rzenia już wkrótce.
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INICJATYWY
JAK POWSTAŁO
POROZUMIENIE
PODKARPACKICH UTW?

I

DEĘ INSTYTUCJI ZRZESZAJĄCEJ ŚRODOWISKO
SŁUCHACZY UTW REGIONU JAKO PODKARPACKIE CENTRUM KONFERENCJI UTW ZAINICJOWAŁA PANI OTYLIA PIECHOWSKA KANCLERZ ŁAŃCUCKIEGO UTW.

UNIWERSYTET
DLA UNIWERSYTETÓW

J

AK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA NAUKOWEGO ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO W RZESZOWIE Z RUCHEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU NA
PODKARPACIU?
Prof. UR dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, socjolog na Uniwersytecie Rzeszowskim, od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu
podkarpackich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Została członkiem
Rady Naukowej Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Działając w ruchu społecznym „Krystyny”, nawiązała kontakt z Krystyną
Mazurówną, z którą prowadziła cykl wykładów „Zasady zdrowego
stylu życia – Jak się starzeć z radością”. Bazując na swojej monografii
„Fenomen Krystyn”, wygłosiła w mieleckim UTW wykład „Wpływ
imienia na życie człowieka”.
Krystyna Leśniak-Moczuk jest także autorką artykułów naukowych wygłaszanych na konferencjach i publikowanych w monografiach: Społeczności trzeciego wieku między sferą realną a wirtualną
– Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – i Komunikacja realno-wirtualna w wieku emerytalnym, w grupie tematycznej „Senior jako aktor i jako respondent” na XVI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym „Solidarność
w czasach nieufności” w Gdańsku. Przygotowuje także monografię:
Wiek dojrzały między światem wirtualnym i realnym.
Prof. Krystyna Leśniak-Moczuk jest zapraszana na wydarzenia
UTW, takie jak np.: Podkarpackie Forum UTW w Tarnobrzegu, Komisje Polityki Senioralnej Parlamentarnego Zespołu ds. UTW oraz
Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie UTW”. Działa w zespole
przygotowującym projekt dotyczący wsparcia dla UTW i rzeczowej
współpracy środowisk UTW z MNiSzW.
Wraz z prowadzonym przez nią „Stowarzyszeniem Krystyn
Podkarpackich” współpracuje z rzeszowskim UTW. Uczestniczą też
w wyjazdach naukowych i turystyczno-wypoczynkowych organizowanych przez MUTW do AGH w Krakowie, rzeszowski UTW do
Solca, Buska-Zdroju, Baranowa Sandomierskiego i Iwonicza-Zdroju.
Słuchaczki UTW współpracujące z SKP otrzymały honorowy tytuł
„Nasza Krystyna”.
GRAŻYNA MYSZKA
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Idea takiej instytucji istniała też w UTW – UR.
Kroki w kierunku zrzeszenia to: Forum Podkarpackich UTW
pn.”Wartości w dialogu pokoleń” pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i Rektora UR, które odbyło się 24 maja
2012 r. oraz Konferencja Jubileuszowa z okazji XXX – lecia UTW
– UR 20 maja 2014 r. pod patronatem JM Rektora UR i Prezydenta Miasta Rzeszowa. Na kolacji połączonej z dyskusją programową w obecności Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń
UTW Wiesławy Borczyk i prof. dr hab. Wojciecha Walata Prorektora ds. studenckich i kształcenia UR podpisano Deklarację utworzenia Porozumienia Podkarpackich UTW. W dniu 29.10.2014 r.
w sali audytoryjnej Podkarpackiego UM odbyła się konferencja
pn. „Wspólny głos Podkarpackich UTW”. Celem jej było utworzenie Porozumienia Podkarpackich UTW, do którego przystąpiły UTW: Gorzyce, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nowa
Dęba, Przemyśl, Przeworsk, Rzeszów (UTW - UR, Akademia 50+
przy WSIZ, Stowarzyszenie Przyjaciół UTW), Sanok, Stalowa
Wola (UTW i „Srebrne Lata”), Strzyżów i Tarnobrzeg zrzeszające
ogółem ok. 4000 słuchaczy. Złożył też akces UTW Diecezji Rzeszowskiej. UTW w ramach Porozumienia, współpracują w wielu dziedzinach np. konferencje (Tarnobrzeg, Jasło, Mielec, Łańcut), wymiana doświadczeń, współpraca w dziedzinie edukacji
poprzez propozycje ciekawych wykładów. UTW wzajemnie się
odwiedzają np.: chór z Rzeszowa gościł w Jaśle, kabaret z Krosna
i zespół teatralny z Mielca w Rzeszowie, odbył się przegląd zespołów artystycznych w Stalowej Woli, organizowane są co roku zawody na wesoło seniorów w Łańcucie, Rajd Starszaków w Krośnie
czy Piknik na Jeziorze Tarnobrzeskim.
DANUTA KAMIENICKA-PRZYWARA

Kontakt: biuroutw@univ.rzeszow.pl, tel. 508 941 092
Danuta Kamieniecka–Przywara
Przewodnicząca Porozumienia Podkarpackich UTW

RZESZOWSKA RADA SENIORÓW
BLI SKO 30% R Z E SZOWSK IEJ SP OŁE CZ N OŚ C I STAN OWI Ą SE NI OR Z Y
W WIE KU 60+. W YC H ODZ ĄC NAPR Z E C I W I C H P OTR Z E B OM,
W SIE RPNIU 2015 ZOSTAŁ A W YBR ANA R Z E SZOWSK A R ADA SE NI ORÓW.
O JEJ DZ I AŁ ALN OŚ C I I P ODEJMOWAN YC H PROJE KTAC H MÓWI JEJ
PR Z E WODNI CZ ĄC Y JAN PAJĄK .
Rzeszowska Rada Seniorów powstała
w 2015 r. i liczy 11 członków, ma za zadanie integrować i reprezentować środowisko
rzeszowskich seniorów, konsultując z władzami miasta sprawy ważne dla ich grupy
i inicjując projekty mające na celu poprawienie jakości życia osób starszych.
Radzie przyświecają dwa hasła: Aktywny Senior, Bezpieczny Senior. W ramach pierwszego z nich, postuluje wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Seniora
na terenie Rzeszowa, współpracuje także
z Wydziałem Zdrowia w kwestii projektów
dotyczących seniorów. W ramach programu „Bezpieczny Senior” Rada organizuje różnego rodzaju szkolenia i spotkania,
dąży także do powstania w Rzeszowie no-

wego Dziennego Domu Opieki Medycznej
dla osób niesamodzielnych. Rzeszowska
Rada Seniorów pragnie także zachęcać
wszelkie podmioty działalności gospodarczej do uczestnictwa w programie Karta
Seniora Rzeszów.
Przedstawiciele rzeszowskiej Rady Seniorów wzięli udział w I Kongresie Rad Seniorów, który odbył się 25.04.2016 r. w Krakowie pod patronatem Prezydenta Miasta
Krakowa. Uczestniczyło w nim około 300
przedstawicieli Rad Seniorów z całej Polski.
Wypracowano 4 uchwały, które następnie
przekazano posłom na Sejm RP, którzy brali
udział w Kongresie.
Społeczność osób w wieku 60+ w Rzeszowie liczy już 60 tys. i, jak wynika z pro-

gnoz, ma nadal rosnąć. Rada Seniorów może
zwrócić uwagę na najbardziej palące problemy i wychodzić z inicjatywami działań
i projektów proseniorskich, jednak potrzebuje pomocy ze strony władz i podmiotów
gospodarczych. Tylko efektywna współpraca tych członów może przynieść wymierne
efekty.

JAN PAJĄK

PRZEWODNICZĄCY

AKADEMIA 50+ – TO JUŻ PIĘĆ LAT!



NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY NAUCZYĆ SIĘ OBSŁUGI KOMPUTERA, OPANOWAĆ JĘZYK OBCY, CZY
UDAĆ SIĘ DO KLUBU TANECZNEGO. UDOWODNILI TO ABSOLWENCI POPRZEDNICH EDYCJI AKADEMII
50+, DZIAŁAJĄCEJ PRZY WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE.
Ideą, przyświecającą założycielom Akademii 50+, która działa
od 2011 r., była chęć zwiększenia aktywności osób w wieku 50+
oraz poszerzanie ich wiedzy i umiejętności. Słuchaczami Akademii
mogą zostać seniorzy, którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia.
Od początku trzonem oferty Akademii były wykłady odbywające się dwa razy w miesiącu. Większość z nich prowadzą wykładowcy WSIiZ, pojawiają się także osoby z zewnątrz, zdarza się również,
że prowadzą je sami słuchacze.
Od początku istnienia Akademii prowadzone są także zajęcia
dodatkowe w mniejszych grupach – w roku akademickim 2015/16
działało 14 takich grup, w których słuchacze mogli się uczyć m.in.:

języków obcych, obsługi komputera, fotografii, malarstwa, rysunku
czy tańca. Od ubiegłego roku akademickiego Akademia 50+ proponuje również spotkania warsztatowe, dotyczyły one m.in.: analizy
składu masy ciała, nauki wytwarzania kosmetyków, czy udzielania
pierwszej pomocy.
W maju przy Akademii 50+ został powołany Międzypokoleniowy Klub Wolontariusza dla słuchaczy akademii oraz studentów
WSIiZ. Chętni mogli skorzystać z bezpłatnych warsztatów dotyczących wolontariatu. Klub ma stać się miejscem wymiany doświadczeń, podejmowania i kreowania inicjatyw wolontariackich.
Uczestnictwo w Akademii 50 + to nie tylko nauka. Słuchacze
mają także możliwość wzięcia udziału w spotkaniach integracyjnych, wycieczkach, wyjściach do kina, teatru czy filharmonii. Osoby
ceniące aktywność fizyczną również znajdą coś dla siebie.
Rekrutacja w roku akademickim 2016/17 odbywać się będzie
w dniach 20 września – 10 października. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Akademii 50+ (www.wsiz.rzeszow.pl/akademia50plus) lub pod nr. 17 866 12 78.
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DIETOTERAPIA
W CUKRZYCY


NA WSTĘPIE PRZYBLIŻĘ JEDNOSTKĘ CHOROBOWĄ, JAKĄ
JEST CUKRZYCA. WIEMY, ŻE TO
CHOROBA METABOLICZNA O ZŁOŻONEJ ETIOLOGII Z PRZEWLEKŁĄ
HIPERGLIKEMIĄ
SPOWODOWANĄ ZABURZENIAMI WYDZIELANIA
INSULINY. CZĘSTO SPOTYKAM SIĘ
Z PYTANIEM, CZY MOŻNA USTRZEC
SIĘ CHOROBY, MIMO OBCIĄŻEŃ GENETYCZNYCH?
Co prawda nie istnieje metoda zapobiegania cukrzycy typu I, jednak przed typem
II możemy się uchronić. W profilaktyce cukrzycy głównym elementem terapii jest dieta. Jednak pacjentom samo to słowo kojarzy
się z ograniczeniami, a takie nastawienie nie
gwarantuje powodzenia w leczeniu.
Kluczem do sukcesu jest aktywność fizyczna i racjonalne zasady żywienia – tak
na nowo „definiuję” słowo dieta. Dla mnie
to styl życia, wyrobienie pewnych nawyków,
ich przestrzeganie prowadzące do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we
krwi. Podstawę menu stanowią węglowodany. Powinno się unikać tych o wysokim indeksie glikemicznym (IG), gdyż powodują
one wahania poziomu glukozy we krwi, co
w krótkim czasie potęguje głód. Są to m.in.:
cukier, słodycze, czekolada, lody, słodzone
napoje, soki owocowe i dżemy. Umiarkowanie wchłaniające się węglowodany o średnim
IG sprawiają, że stężenie glukozy podnosi się
równomiernie. Do tej grupy należą: produkty zbożowe, ryż, chleb, kasze, płatki, owoce,
mleko czy jogurt. Najbezpieczniejsze są wolno wchłaniające się węglowodany o niskim
IG. Są to np.: ogórki, kalafior, seler, kapusta,
ogórki, papryka i kasze. Częstym błędem
pacjentów jest całkowite wyeliminowanie
węglowodanów z diety. To niebezpieczne,
wówczas organizm produkuje cukry z białek
i tłuszczu, a jako produkty uboczne wytwarza związki ketonowe i kwas mlekowy.
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Kolejnym składnikiem diety są białka.
Ich dobrym źródłem będą chude gatunki
mięsa i chude przetwory nabiałowe. Jeśli
chodzi o wędliny, to z uwagi na duży stopień przetworzenia proponuję wybierać te
ze sprawdzonego źródła. Na obiad najlepiej
zdecydować się na porcję indyka lub ryby.
Do śniadania warto dodać jogurt naturalny
lub kefir, który można łączyć z owocami.
Warto uzupełnić menu o białko roślinne,
np. soczewicę, groch, czy soję.
Następnym elementem jadłospisu są
tłuszcze. Te pochodzenia zwierzęcego przyczyniają się do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi. Są to: pełnotłuste mleko, masło,
śmietana, słonina, smalec, tłuste wędliny
i sery, boczek oraz parówki. Niekorzystne
dla zdrowia są też kwasy tłuszczowe trans,
obecne w daniach typu fast food. Muszę
wspomnieć o jedno- i wielonienasyconych
kwasach tłuszczowych, które mają prozdrowotne właściwości. Szczególnie cenne są
kwasy tłuszczowe n-3 oraz n-6. Warto włączyć do diety łososia, tuńczyka i śledzie jako
źródło kwasów n-3. Kwasy n-6 znajdziemy
w oleju kukurydzianym, słonecznikowym,
orzechach włoskich.
Przejdźmy do formy przygotowania posiłków – duszenie, grillowanie, pieczenie,
gotowanie (najlepiej na parze) w większym
stopniu zachowuje wartości odżywcze wykorzystywanych produktów. A co ze spożywaniem alkoholu? Jak wiadomo, hamuje
on wytwarzanie i wydzielanie glukozy przez
wątrobę, co może skutkować niedocukrze-

niem. Okazjonalnie można pozwolić sobie
na wypicie do posiłku lampki wytrawnego
wina. Zachęcam do spożywania mniejszych
posiłków, za to częściej i w równych odstępach czasu. W przypadku nadwagi, należy udać się do specjalisty, który zbilansuje
dietę. Posiłki komponujmy, pokrywając zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze, witaminy i minerały.
Jesteśmy tym, co jemy, więc zwróćmy
uwagę na jakość produktów spożywczych.
Wybierajmy mądrze, a organizm się nam
odwdzięczy. Troska o własne zdrowie powinna być naszym priorytetem. Zachęcam
także do aktywności fizycznej – gwarantuję, że korzystnie wpłynie na samopoczucie
i wyrównanie cukrzycy. Wraz z wdrażaniem
zdrowych nawyków, zauważycie Państwo
zmiany zachodzące w ciele, pojawi się też
nowa energia życiowa. Dobre nastawienie
i pozytywne myślenie jest kluczowe dla powodzenia całości terapii.

MGR
SYLWIA PAJĄK

Specjalistka ds.
żywienia człowieka.
Brała udział w licznych
szkoleniach oraz kursach
specjalistycznych dotyczących m.in.: dietetyki
sportowej, edukacji w cukrzycy czy psychologii
odżywiania . Prowadzi własną poradnię
żywieniową Body&Mind Balance.
www.bodyandmindbalance.pl

JAK RYBA W WODZIE


TRENING W WODZIE POLECANY JEST OSOBOM Z URAZEM
STAWÓW LUB KRĘGOSŁUPA.
CO JEDNAK MAJĄ ZROBIĆ CI, KTÓRZY Z PŁYWANIEM NIE SĄ ZA PAN
BRAT?
Aqua aerobik to forma gimnastyki wykonywanej w wodzie, w której udział może
brać każdy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych i z nadwagą. Nie jest
wymagana umiejętność pływania. Zajęcia
mogą odbywać się na różnej głębokości.
W trakcie ćwiczeń tętno jest niższe w porównaniu do podobnych treningów chociażby na sali gimnastycznej. Aby w pełni
wykorzystać zalety aerobiku w wodzie należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów, jak
chociażby temperatura i głębokość wody
oraz intensywność i czas trwania zajęć.
W zależności od stopnia zaawansowania grupy, zajęcia powinny trwać ok. 30-45
minut. Zalecane jest, aby temperatura wody
mieściła się w granicach 28ºC. Odpowiednia
muzyka ułatwia kontrolę rytmu wykonywanych ćwiczeń. Wykorzystywane są również
różnego rodzaju urządzenia, jak chociażby
makarony, deski, hantle, czy piłki. W grupie nie powinno być więcej niż piętnaście
osób, by pozwolić instruktorowi lepiej dbać
o bezpieczeństwo uczestników i kontrolować poprawność wykonywanych zadań.
W zależności od sposobu prowadzenia zajęć można ćwiczyć indywidualnie, w parach

lub w ramach zabawy, w której bierze udział
cała grupa. Wszystko zależy tak naprawdę
od pomysłów i przygotowania instruktora,
a także od dobrej znajomości grupy.
Trening aqua aerobik powinien zaczynać się kilkuminutową rozgrzewką, aby pobudzić organizm i przygotować mięśnie do
wysiłku. Następnie w części głównej przechodzi się do ćwiczeń specjalistycznych,
ukierunkowanych na ulepszenie gibkości,
wytrzymałości i zwiększenie wydolności
organizmu. W trakcie ćwiczeń poprawia
się także metabolizm. Głównym zamierzeniem gimnastyki w wodzie jest zwiększenie
ruchomości w stawach, zlikwidowanie bólów kręgosłupa oraz wzmocnienie mięśni
stabilizujących, które są odpowiedzialne
za zachowanie odpowiedniej postawy ciała. Dodatkowo zajęcia w wodzie pozwalają utrzymać prawidłową wagę i korzystnie
wpływają na nasz wygląd. Po części głównej
następuje zakończenie, w którym uspokajamy i rozluźniamy nasze ciało.
Zajęcia aqua aerobik mają bardzo dobry wpływ na poprawę stanu organizmu
poprzez odciążenie stawów i kręgosłupa,
zwiększenie elastyczności mięśni i zakresu wykonywanych ruchów. Systematyczny
udział w zajęciach pozwala na poprawę wytrzymałości, wydolności i orientacji w przestrzeni. Takie same lub podobne ćwiczenia wykonywane na sali gimnastycznej nie
przyniosą tak dobrych rezultatów, jak te na
basenie.

Aqua aerobik, oprócz zalet zdrowotnych, dostarcza wiele pozytywnych emocji: radości, zadowolenia, odprężenia.
Sprzyjający klimat, który panując między uczestnikami przekłada się na jakość
prowadzonych zajęć, a nowe osoby dołączające do grupy szybko otwierają się na
pozostałych. Zajęcia tego typu to również
doskonałe miejsce na dialog międzypokoleniowy. W jednej z moich grup przedział
wiekowy oscyluje w granicach 20 – 75 lat
i są to osoby, które po treningu chętnie
spędzają razem czas wolny.
Przed udziałem w zajęciach ważne jest,
aby skonsultować z lekarzem, by dowiedzieć się, czy nie występują u nas żadne
przeciwwskazania do uczestniczenia w tego
typu gimnastyce. Istotne znaczenie mają
wcześniej przebyte urazy i choroby, które
mogą na pewien okres czasu uniemożliwić
uczestnictwo. Pamiętajmy, że do wody nie
wchodzimy ze świeżymi ranami oraz podczas gorszych dni, spowodowanych np.
przez bóle i zawroty głowy.
Aqua aerobik, ze względu na prozdrowotny charakter zajęć, to jedna z najczęściej
polecanych form rekreacji ruchowej. Dzięki odciążeniu trening w wodzie jest wskazany dla osób po przebytych urazach oraz
dotkniętych bólami stawów i kręgosłupa.
Aqua aerobik polecany jest także wszystkim
tym, którzy nie umieją pływać, są przemęczeni, zestresowani, a w szczególności osobom starszym i z nadwagą.

MACIEJ
SZYSZKA

Prowadzi działalność
gospodarczą związaną
z rekreacją ruchową
i sportem. Zajmuje się
głównie osobami starszymi. Współpracuje
z gminami, ośrodkami sportu i rekreacji, fitness
klubami oraz uniwersytetami trzeciego wieku.
www.sport-care.com.pl
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PREPARATY
Z RETINOLEM
- KORZYSTAJ Z NICH BEZPIECZNIE



OSTATNIE CHWILE WAKACJI POWINNIŚMY WYKORZYSTAĆ NA
PIELĘGNACJE SKÓRY, KTÓRA, BĘDĄC WYSTAWIONA NA DZIAŁANIE
PROMIENI SŁONECZNYCH, MOGŁA
STAĆ SIĘ SUCHA, ZIEMISTA I MNIEJ
ELASTYCZNA. CHCĄC WIĘC PRZYWRÓCIĆ JEJ BLASK, WARTO W TYM
CZASIE UZUPEŁNIĆ NIEDOBORY WITAMINY A, KTÓREJ SZCZEGÓLNE
WŁAŚCIWOŚCI POMOGĄ NASZEJ
SKÓRZE WRÓCIĆ DO FORMY PO LETNIM WYPOCZYNKU.

WITAMINA A I JEJ POCHODNE
Jednym z pierwszych odkrytych i zarazem jednym z najpopularniejszych związków organicznych jest witamina A, posiadająca szerokie zastosowanie przede
wszystkim w kosmetyce.
Wszystkie jej formy to RETINOIDY,
a podstawę stanowi Retinol. Pozostałymi
pochodnymi witaminy A są: kwas retinowy,
retinal, beta-karoten oraz związki estrowe
octan i palmitynian retinylu.
KWAS RETINOWY – tretinoina – to
najsilniejsza forma witaminy A, dostępna
tylko w preparatach na receptę, gdyż przy
nieuzasadnionym użyciu może wywołać
podrażnienie, zaczerwienienie, łuszczenie
się skóry, a w ekstremalnych przypadkach
nawet poparzenie. Stąd też kwas ten należy przyjmować z dużą ostrożnością, żeby
uniknąć negatywnych skutków.
Kolejną odsłoną tej popularnej witaminy jest retinal – retinaldehyd – składnik
opatentowany przez koncern kosmetyczny
Pierre Fabre, dostępny w kosmetykach marki Avene, głównie w produktach przeciw-
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zmarszczkowych Ystheal, Eluage oraz Serenage. Odpowiada on m.in. za utrzymujanie
prawidłowego stanu skóry, włosów i paznokci, a wszystko dlatego, że jest to substancja aktywna, która oddziałuje zarówno
na głębokie warstwy skóry, zwiększając metabolizm komórkowy jak i powierzchniowo, pozwalając skórze odzyskać blask.
Najtańszą i najsłabiej działającą formą
witaminy A są jej estry – palmitynian retinylu i octan retinylu (zwyczajowa nazwa
to pro – retinol) - działające głównie nawilżająco i natłuszczająco. Pełnią one ponadto

funkcję antyoksydantów, co oznacza że pozwalają zapobiec łuszczeniu i rogowaceniu,
utrzymując ją w dobrej kondycji.
Z kolei Beta-karoten , nazywany także pro-witaminą A, działa antyrodnikowo
i jest silnym przeciwutleniaczem, a występuje głównie w roślinach (Etja olej marchwiowy).
Warto dodać, iż dzięki swoim właściwościom wspomaga leczenie trądziku i opóźnia
pojawienie się zmarszczek, dlatego w każdym wieku warto zadbać, aby związek ten
znalazł się m.in.: w składzie naszego kremu.

Ostatnia forma witaminy A, czyli

Retinol , wpływa na formowanie się prawi-

dłowo zbudowanych komórek skóry i sprzyja odnowie włókien elastycznych, które
warunkują prawidłowe odżywianie i dotlenianie naskórka. Składnik ten sprawdza się
więc w przypadku skóry dojrzałej, skłonnej do zmarszczek, ponieważ ma działanie
wygładzające i poprawia zarówno strukturę
jak i koloryt skóry. Retinol sprawdza się także w przypadku cery tłustej i trądzikowej,
ponieważ wpływa na regulację poziomu
wydzielania sebum i zmniejsza tendencję
do tworzenia zaskórników. Bez wątpienia
można tutaj polecić krem La Roche Posay
Effaclar K. Retinol, którego głównym składnikiem, jak sama nazwa wskazuje jest właśnie retinol.

DLACZEGO WARTO
STOSOWAĆ RETINOL?
Im dłużej stosuje się retinol tym naskórek staje się bardziej spoisty i młodszy.
Dlaczego tak się dzieje? Otóż zmniejsza się

liczba nieprawidłowych i uszkodzonych
komórek skóry, a dzięki lekkiemu działaniu złuszczającemu i normalizującemu,
wierzchnia, zgrubiała warstwa naskórka,
zostaje zredukowana, co w początkowej fazie stosowania retinolu powoduje zwiększoną wrażliwość na promieniowanie słoneczne i potrzebę ochrony.
Ponadto w wyniku regularnego stosowania retinolu zwiększa się produkcja kolagenu i elastyny. Białka te odpowiedzialne
są za jędrność skóry, reperują ją i odbudowują już zniszczone włókna kolagenowe
i elastyczne. Dodatkowo retinol stymuluje
produkcję kwasu hialuronowego w skórze,
którego ilość spada wraz z wiekiem i który
jest odpowiedzialny za prawidłowe nawilżenie komórek skóry. Efektem stosowania
tego składnika jest więc pogrubienie i wymodelowanie skóry, co znacznie opóźnia
jej starzenie się. Jeśli więc posiadamy np.:
zmarszczki czy też cienie pod oczami warto
zastosować krem La Roche Posay Redermic
R, mający w swoim składzie retinol, pozwa-

lający właśnie m.in. zmniejszyć oznaki starzenia skóry, plamy i przebarwienia różnego
pochodzenia.
Podsumowując bogate właściwości
witaminy A, należy zaznaczyć, że
dzięki niej, cera staje się mniej ziemista i nabiera zdrowszego kolorytu. Jej
stosowanie sprawia także, że zredukowane zostają przebarwienia pozapalne, zarówno te potrądzikowe, jak
i pourazowe. Zwracajmy więc uwagę,
czy w naszej codziennej pielęgnacji
wykorzystujemy pozytywne właściwości witaminy A i jej pochodnych.


Dermokonsultantka
Ziko Dermo
MAGDA HUTYRA

mobilnie
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WCISKAJ MI KIT,
CZYLI O PROPOLISIE SŁÓW KILKA



OSTATNIE BADANIA DOWIODŁY, ŻE PSZCZELARSTWO JEST
O 7 TYSIĘCY LAT STARSZE NIŻ
DOTYCHCZAS SĄDZILIŚMY. PRODUKTY PSZCZELE TAKIE JAK RÓŻNEGO RODZAJU MIODY, WOSK
PSZCZELI, MLECZKO CZY WRESZCIE PROPOLIS SĄ WIĘC DOSKONALE LUDZKOŚCI ZNANE OD BARDZO
DAWNA.
Dziś postaram się przybliżyć Państwu
jeden z najciekawszych produktów jaki pozyskujemy – kit pszczeli popularnie zwany
propolisem. Słowo propolis, które pochodzi z języka greckiego, oznacza „przedmurze miasta”. Już nazwa sugeruje nam
zastosowanie tej substancji. Propolis jest
używany przez pszczoły do pokrywania nim
wszelkich elementów wewnętrznych ula
i uszczelniania gniazda, ma silne działanie
bakteriobójcze i odkażające.
Powstanie propolisu zawdzięczamy
pszczołom zbierającym substancje żywiczne. Pszczoły odrywają małe kawałeczki żywicznych substancji z pąków liściowych
lub kwiatowych, głownie topoli lub brzozy.
Wykorzystują do tego żuwaczki. Następnie
ze zwilżonej substancji żuwaczkami formują grudkę i wkładają ją do koszyczka, który
u pszczół znajduje się na goleni tylnej nogi.
Przynoszą one obnóża do tej części gniazda, gdzie trwają prace „remontowe”. Inne
pszczoły pomagają wydobyć je z koszycz-

14

www.glosseniora.pl

ków i natychmiast wykorzystują. Trwa to
dość długo - od godziny do nawet 2 dni.
Skład propolisu to prawdziwe bogactwo
różnorodnych substancji. Przede wszystkim
żywice, następnie olejki eteryczne, woski,
garbniki, pyłki kwiatowe, związki typu flawonoidów i terpenów, kwasy i alkohole organiczne. Propolis rozpuszcza się dobrze
w alkoholu etylowym i najczęściej możemy
dostać go w formie kropli, ale ostatnio bywa
dostępny w formie tabletek. Źle lub tylko
częściowo rozpuszcza się w wodzie.
Takie bogactwo substancji, jak i samo
zastosowanie przez pszczoły, pozwala się
domyślać, że propolis ma zastosowanie
lecznicze. I tak rzeczywiście jest. Propolis
stosujemy zarówno w leczeniu schorzeń,
jak i w profilaktyce. Ma zdolność niszczenia, blokowania bakterii, grzybów chorobotwórczych, wirusów i pierwotniaków.
Właściwości farmakologiczne propolisu
umożliwiają miejscowe znieczulenie, regulację ciśnienia, wzmocnienie wydzielania
żółci, odtruwanie wątroby, leczenie wrzodów, ran. Ponadto stosujemy go w schorzeniach dermatologicznych, laryngologicznych, chorobach naczyń krwionośnych
i chorobach stawów. Najbardziej wrażliwe
na działanie preparatów propolisowych są
bakterie Gram-dodatnie. Już w 1964 roku
odkryto, że na propolis są wrażliwe wirusy
grypy, a kilka lat później stwierdzono także
wrażliwość wirusa żółtaczki. Trwają szerokie badania na temat zastosowania propo-

lisu w leczeniu łuszczycy. A jeśli spojrzymy na jego szerokie właściwości, nie dziwi
fakt, że kit pszczeli często nazywany jest
naturalnym antybiotykiem. Ponadto propolis znalazł swoje zastosowanie w kosmetologii, jako ceniony dodatek do różnego
rodzaju kremów, balsamów itp.
Mimo szeregu korzystnych właściwości
propolisu trzeba pamiętać, że jest on silnym
alergenem, a właściwie mieszaniną wielu
alergenów. W związku z tym niektóre osoby mogą być na niego uczulone. Istnieje też
ryzyko wystąpienia reakcji krzyżowej (np.
podczas stosowania propolisu i balsamu peruwiańskiego). Reakcja alergiczna na propolis podawany doustnie występuje co prawda
rzadko, ale trzeba pamiętać o takim ryzyku.
Obecnie nie ma problemu z nabyciem
zarówno propolisu jak i substancji propolisowych. Znajdziemy je zarówno w aptekach, jak i w sklepach zielarskich.
JAKUB CZERWIŃSKI,
MARCIN CZERWIŃSKI

Autorzy prowadzą blog :
polskiemiody.blogspot.pl.
Na blogu znajdziesz informacje o miodach,
produktach pszczelich, przepisy kulinarne
z miodem. Jesteś/byłeś pszczelarzem
lub masz ciekawy przepis kulinarny
z wykorzystaniem miodu – zachęcamy
do kontaktu: qbac73@gmail.com

MLECZKO PSZCZELE

–POKARM KRÓLOWEJ



MLECZKO PSZCZELE W JĘZYKU ANGIELSKIM NOSI NAZWĘ
ROYAL JELLY, CZYLI W DOSŁOWNYM TŁUMACZENIU „KRÓLEWSKA GALARETKA”. NIE JEST TO
PRZYPADKOWA NAZWA. W ULU
WYTWARZAJĄ JE PSZCZOŁY ZWANE KARMICIELKAMI. JEST TO SUBSTANCJA O KREMOWEJ BARWIE I
CIERPKIM SMAKU.
Larwy robotnic i trutni są żywione
mleczkiem pszczelim przez pierwsze 3 dni
życia, natomiast królowa matka aż do śmierci. Matka żyje od 4-6 lat, pszczoły w okresie
zimowym maksymalnie kilka miesięcy. Nasuwa to słuszny wniosek, że mleczko musi
posiadać wyjątkowe właściwości odżywcze.
Mleczko pszczele składa się z wody (ok
60-70 %), cukrów (11-23%), tłuszczy (2-8%)
i białek (9-18%). Jest prawdziwą skarbnicą
makro- i mikroelementów i witamin. Zawiera m.in.: miedź, magnez, potas, fosfor,
żelazo, cynk, siarkę, mangan, nikiel, kobalt,
krzem, chlor, bizmut. Jeśli chodzi o witaminy, jest źródłem: w dużych ilościach kwasu pantotenowego, kwasu nikotynowego,
witaminy PP oraz inozytolu. W mniejszej
dawce obecne są witaminy B1, B2, B6, C,
biotyna, kwas foliowy i witamina B12. Natomiast witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

(A, D, E) występują w mleczku pszczelim
w ilościach śladowych. „Królewska galaretka” jest także źródłem cukrów, głownie
fruktozy, glukozy i sacharozy. Białko mleczka pszczelego jest wysokowartościowe i zawiera od 18 do 25 aminokwasów, przy czym
9 z nich zalicza się do substancji, które są
wytwarzane poza ustrojem, a są niezbędne
dla organizmu. Warto dodać, że około 10%
aminokwasów występuje w stanie wolnym
i jest wysoce przyswajalne przez organizm
człowieka. W mleczku pszczelim obecne
są również liczne enzymy, w tym proteazy,
amylaza i inwertaza. Warto odnotować wysoką zawartość (2 - 12 μg/g) neurohormonu
– acetylocholiny.
Mleczko pszczele wykazuje także silne
działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Nic dziwnego, że od wieków znajdowało zastosowanie w medycynie. Przez wiele
lat mleczko pszczele było nazywane eliksirem młodości. Badania dowiodły, że wspomaga regenerację organizmu, przyspiesza
przemianę materii i oczyszcza organizm.
Stosuje się je w zaburzeniach przemiany materii, schorzeniach układu krążenia,
układu oddechowego, przewodu pokarmowego, chorobach narządów ruchów, w geriatrii i innych schorzeniach wewnętrznych
(np. niektórych chorobach nerek). U dzieci
mleczko pszczele jest stosowane w leczeniu

anemii wywołanej niedoborem żelaza. Powoduje wzrost liczby erytrocytów oraz zawartości hemoglobiny. Jest zalecane także
kobietom w ciąży.
Mleczko pszczele obecnie dostępne jest
nie tylko w postaci naturalnej, ale w wielu
innych formach, np. liofizowanej czy w tabletkach. Tak jak wspominaliśmy, działanie
mleczka jest bardzo silne, dlatego należy
stosować się ściśle do zalecanych dawek –
łatwo bowiem o przedawkowanie. Świeże
mleczko jest trudne do przechowywania ze
względu na wrażliwość, zarówno na światło,
jak i temperaturę Pszczoły zużywają mleczko na bieżąco, więc nie konserwują go tak
jak miodu. Zamknięte w szczelnych pojemnikach, w temperaturze pokojowej zachowuje swoje właściwości przez kilka dni.
Trzymane w lodówce w temp. 0-5 °C
może być przechowywane przez okres roku.
Jedną z dostęonym form mleczka pszczelego jest mleczko konserwowane alkoholem.
Najczęściej stosuje się 10% roztwór (emulsję)
mleczka w 40% alkoholu etylowym. Tak przygotowany produkt można przechowywać
w szczelnym słoiczku w ciemnym miejscu
przez okres do jednego roku. Na rynku dostępne jest także mleczko pszczele konserwowane miodem – do płynnego miodu dodaje się mleczka w ilości 0,5% do 5%, następnie
należy je dokładnie, bardzo długo mieszać.
Za najbardziej efektywną mieszankę uznaje
się miód z dodatkiem 2% mleczka pszczelego.
Można go przechowywać w ciemnym miejscu przez rok, w lodówce nawet dłużej.
JAKUB CZERWIŃSKI,
MARCIN CZERWIŃSKI
autorzy bloga
polskiemiody.blogspot.com
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Problem choroby Alzheimera dotyczy blisko pół miliona Polaków. Dotyka głównie
osób powyżej 65 roku życia. W tej grupie ilość zachorowań wynosi od 5,7- 10%. Zatem
problem dotyczy co dziesiątego polskiego seniora. Rozpoczynamy więc nowy stały dział
poświęcony tej tematyce. Będziemy w nim mówili jak zmniejszać ryzyko zachorowania,
jak szybko rozpoznać i jak żyć z tą chorobą. W tym wydaniu prezentujemy pierwszą część
wypowiedzi dr Anny Przybyłek – Boraczyńskiej , która przez 10 lat opiekowała się bliską
osobą z Alzheimerem, terapeutyczną bajkę (nie) bajkę dla seniorów dr Barbary Cieniawy
oraz wypowiedź dyrektora ośrodka zajmującego się dotkniętymi tą chorobą.

JAK ŻYĆ
Z ALZHEIMEREM


ZABIERAM GŁOS JAKO 10 LETNI
OPIEKUN BLISKIEJ OSOBY CHOREJ NA CHOROBĘ ALZHEIMERA.
OD II-GO ETAPU CHOROBY OPIEKA
BYŁA MOIM JEDYNYM ZAJĘCIEM.

Prof. Tomasz Gabryelewicz pisze: „Każdego roku rozpoznawanych jest 4.5 mln nowych przypadków otępienia. Wg Światowej
Organizacji Zdrowia liczba chorych przekroczy w 2040 roku 80 mln. Liczby te pokazują
wagę problemu, z jakim mierzyć się będzie
w kolejnych latach służba zdrowia na całym
świecie. Badania dotyczące rozpowszechnienia otępienia w Polsce wykazały, że jego rozpowszechnienie w populacji osób powyżej
65 roku życia wynosi od 5,7% do 10%.
Powszechnie mówi się, że w Polsce Alzheimer dotyka blisko 350 - 500 tys. osób.
Z rozmów z opiekunami wiem, że zdarzają
się przypadki zachorowań już po 40 roku
życia. Gdzie szukać odpowiedzi na pytania, które każdy potencjalny opiekun powinien znać?
W miarę dostępne są 2 pozycje literatury napisane przystępnym językiem:
1) Hubert Aupetit - Choroba Alzheimera
Wyd. W.A.B. Warszawa,1998
2) Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera, Raport RPO, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa, maj 2014. Redaktor raportu: Prof. dr hab. med. Andrzej
Szczudlik.

CZAS NA POSTAWIENIE
NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ?
ÎÎ
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Jak rozpoznać chorobę Alzheimera i na jakie objawy należy zwrócić
uwagę?
Czy można zapobiec, albo też spowolnić przebieg choroby Alzheimera?
Jak postępować kiedy jako rodzina,
przyjaciel, znajomy zauważymy, coś
niepokojącego w zachowaniu?

NAJWAŻNIEJSZY JEST TEN PIERWSZY OBJAW który zwrócił moją uwagę:
trudność poruszania się w dobrze znanym
terenie, zaniki pamięci o terminach i bieżących zdarzeniach. Osoba, o której piszę miała 75 lat. Poprosiłam lekarza o wykonanie
tomografu komputerowego mózgu. Analiza
wyniku, test, wywiad, objawy potwierdziły moje obawy, że może to być Alzheimer.
Wiem, że potwierdzić, ktoś miał chorobę
Alzheimera można dopiero po sekcji zwłok.
Choroba Alzheimera należy do grupy chorób
neurodegeneracyjnych. Choroba ta prowadzi do stopniowej i nieodwracalnej utraty
komórek nerwowych w mózgu, co powoduje
m.in. upośledzenie pamięci, problemy językowe i zaburzenia orientacji.

WYRÓŻNIA SIĘ 3 STADIA
ROZWOJU CHOROBY.
Czas ich trwania zależy od wielu czynników: genetycznych, środowiskowych oraz
skuteczności podjętego leczenia. Leki mają
tylko wpływ objawowy. 20 lat temu 1 lek
kosztował miesięcznie ok. 2 tysiące zł, tyle
też wynosiła emerytura chorego. Zażywany
był przez mojego podopiecznego przez ok
10 lat oraz drugi lek na zahamowanie utraty
pamięci w podobnej cenie przez ok. 2 lata.

Przez 2 etapy podopieczny grał codziennie
w bridża i brał udział w różnych ćwiczeniach umysłowych, co skutkowało dobrym
samopoczuciem i brakiem agresji.

JAKIE SĄ OBJAWY CHOROBY
ALZHEIMERA?
1. Chwilowe zaniki pamięci typu: gdzie są
klucze, gdzie schowałem emeryturę, nieznany adres zamieszkania, nie poznawanie najbliższych.
2. Agresja. Bez powodu.
3. 
Stopniowa niechęć do wychodzenia
z domu.
4. Systematyczna niechęć do jedzenia.
5. Postępująca niechęć do higieny osobistej.
6. Niechęć do wizyt lekarskich i wszelakich
badań związanych z dotykiem pacjenta.
7. 
Wracanie wspomnieniami do dawnej
przeszłości i potrzeba wielokrotnego
opowiadania o tym.
8. Stopniowa oziębłość do osób najbliższych
i wyrażanie jej nawet w chęci rękoczynów.
9. Nadmierna u mężczyzn pobudliwość seksualna mimo wieku powyżej 70 lat.

Generalnie zmienia się osobowość, cofają się zdolności umysłowe, często zaczyna
się depresja.

JEŻELI ZAUWAŻYMY NIEPOKOJĄCE
NAS OBJAWY NIE POWINNO SIĘ
CZEKAĆ NA ROZWÓJ, TYLKO
UDAĆ SIĘ Z WIZYTĄ DO LEKARZA
SPECJALISTY NEUROLOGA,
PSYCHIATRY LUB GERIATRY.
ANNA PRZYBYŁEK BORACZYŃSKA 85+

CZY MOŻNA ZAPOBIEC
ALBO SPOWOLNIĆ PRZEBIEG
CHOROBY ALZHEIMERA ?
Stan zdrowia każdego człowieka zależy
min. od sposobu odżywiania, stylu życia,
stanu środowiska, czy poziomu stresu.
Stosowany zdrowy styl życia, zbilansowana dieta, ćwiczenia umysłowe, ruch stosowny do wieku, to podstawowe zasady dla
ludzi zdrowych, a przestrzeganie ich pomaga również osobom chorym
Nie ma potwierdzonych badań klinicznych, czy takie czynniki opóźniają zachorowanie i pomagają w przebiegu Choroby Alzheimera. Najważniejsze są systematyczne
ćwiczenia umysłowe stosowne do poziomu
przed chorobą (krzyżówki, gra na instrumencie, gra w karty, wracanie do wspomnień poprzez oglądanie zdjęć, słuchanie
dawnej muzyki itp.). Co ciekawe, mój podopieczny, przez cały okres choroby tj. ok. 10
lat, systematycznie grał w brydża a potem
remika. To wszystko poprawia sprawność
mózgu i pozwala walczyć z demencją i chorobą Alzheimera.
Ciekawostką dla lekarzy i nie tylko, jest
konkretny przypadek mojego podopiecznego. Osoba znająca zasady zdrowego odżywiania w III etapie choroby kategorycznie
odmawiała jedzenia i picia. Posiłki dzienne
nie zawierały więcej niż 600- 800 kcal, były
bezmięsne, ale w miarę możliwości, zawierały minimalne ilości witamin i magnez
(zmiksowane jarzyny, płatki owsiane z mlekiem, codziennie kawałek gorzkiej czekolady lub wafel oblany czekoladą).
Mój podopieczny jako człowiek zdrowy
odżywiał się bardzo dobrze, zaczął chudnąć
dopiero po kilku latach choroby.
Dzielę się tą wiedzą z opiekunami –
można żyć bez lęku o zdrowie przez ok.
pół roku. Wówczas dopiero lekarze podjęli
decyzję o konieczności skierowania moje-

go podopiecznego pod opiekę specjalistów
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
W domu nie tolerował żadnych badań lekarskich, sztucznego odżywiania itp.

JAK SOBIE RADZIĆ W DOMU
Z CHORYM?
Rola opiekuna jest wielozadaniowa. Jeżeli
jest to członek rodziny (mąż, żona), opiekun
musi dbać o to, by można było w miarę normalnie funkcjonować w rodzinie.
Opiekunem może być osoba, która posiada wiedzę o Chorobie Alzheimera, jest
odporna psychicznie i empatyczna. Bardzo ważna jest umiejętność współpracy
z chorym. Trzeba wyczuć, jak można sprawić przyjemność, nie opierać się na zasadzie
logicznego myślenia, bo chory logicznie nie
myśli. Trzeba starać się zamienić osiem negacji (do jedzenia, powietrza, zażywania leków, higieny osobistej, opieki lekarskiej, nieufności, oziębłości do najbliższych, uciekania
z domu) chociaż na częściową akceptację.
Przy zaawansowanym stadium choroby
trzeba być obecnym przy chorym 24 godz.
na dobę. Należy w miarę możliwości zmuszać go do najważniejszych czynności życiowych i minimalnego wysiłku fizycznego.
Należy zwracać uwagę na staranne dobieranie osób do opieki.

W Rzeszowie:
PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ
ALZHEIMERA
ul. Seniora 2
35-310 Rzeszów
tel. 17 857 93 50
email: pspozca@poczta.onet.pl
W Krakowie:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
DLA OSÓB Z ZESPOŁEM OTĘPIENIEM
TYPU ALZHEIMERA;
MAŁOPOLSKA FUNDACJA POMOCY
LUDZIOM DOTKNIĘTYM CHOROBĄ
ALZHEIMERA
Adres: Oś.Słoneczne 15,31-958 Kraków, tel
12-410-5420
email: fundacja@alzheimer-krakow.pl

W III części mojego artykułu pojawią
się informacje o związku Alzheimera z depresją i opiekunie jako pacjencie. Ukaże się
też wywiad z lekarzem psychiatrą.
Zapraszam do dyskusji i pytań na Facebooku Głosu Seniora. Zblokowane tematycznie pytania i odpowiedzi ukażą się
w kolejnych numerach czasopisma.

KONIECZNE JEST UPOWSZECHNIENIE WIEDZY
O PROBLEMIE CHOROBY ALZHEIMERA I POWRÓCENIE
DO MASOWYCH BADAŃ PRZESIEWOWYCH NA ZBADANIE
PAMIĘCI OD 60 + POMOCY NALEŻY SZUKAĆ
W STOWARZYSZENIACH LUB FUNDACJACH POMOCY
OSOBOM CHORYM NA CHOROBĘ ALZHEIMERA.

ANNA PRZYBYŁEK BORACZYŃSKA 85+
dr nauk tech., oprócz swoich specjalności naukowych interesuje się od wielu lat profilaktyką zdrowotną i psychologią
rozwoju umysłowego.
Pracowała zawodowo 48 lat, piastując różne stanowiska na AGH: m.in. prodziekan, z-ca dyr Instytutu; funkcje
kierownicze m.in. Komisja Nauk
Org. i Zarządzania PAN, TNOIK, NOT, prezes Honorowy stowarzyszenia pacjentów. Absolwent 4 UTW, na UTW UJ
prowadzący również seminaria w grupie medycznej. Posiada tytuł Honorowy Senior UTW PK. Od 18 lat wolontariusz
w różnych NGO, Ambasador „Głos Seniora” i Ogólnopolskiej Karty Seniora.
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URODA

PIĘKNO
DOJRZAŁEJ
SKÓRY

Z BIE G IE M L AT, Z BIE G IE M DNI, Z MIE NI A
SIĘ RÓWNIEŻ NA SZ A SKÓR A .
I D O R Z ADKOŚ C I NALEŻ Y, ABY BYŁY TO
Z MI AN Y NA LE P SZ E . DZ I SI AJ Z NA M Y
DWA G ŁÓWNE PRO C E SY STAR Z E NI A SIĘ
SKÓRY. SĄ ONE W YNIK IE M CZ YNNIKÓW
WE WNĘTR Z N YC H I Z E WNĘTR Z N YC H.
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Kompleksowa diagnoza skóry składa się z wielu elementów, takich jak zbadanie
poziomu nawilżenia, stopnia natłuszczenia, elastyczności, zabarwienia skóry i jej
tekstury, czyli czynników, które ulegają zmianie wraz z upływającym czasem.
Te pierwsze odzwierciedlają nasz bagaż
genetyczny, który wynika z nieubłagalnie
upływającego czasu. Zewnętrzny natomiast
związany jest z czynnikami środowiskowymi, takimi jak: nikotyna, alkohol czy niedożywienie organizmu. Nie bez znaczenia jest
też zjawisko fotostarzenia, które jest wynikiem promieniowania słonecznego.
Wraz z biegnącym czasem możemy zauważyć w skórze wiele zachodzących zmian
związanych z jej ścieńczeniem i atrofią,
utratą elastyczności, widocznym przesuszeniem i odwodnieniem, słabszą regeneracją
czy zmianą struktury skóry. Z naukowego punku widzenia starzenie się skóry jest
procesem w pełni wytłumaczalnym, choć
trudnym do akceptacji. Otóż zanika granica
skórno-naskórkowa, włókna oksytalanowe,
zmniejszona jest synteza kolagenu, obniżona zawartość kwasu hialuronowego, ulegają utracie funkcje bariery skórnej, skutkiem
tego są zmarszczki i starczy wygląd skóry.
Niezależnie od etiologii powstania powyżej opisanych zmian prędzej czy później
pojawia się problem skóry dojrzałej. Jednak
nie każda skóra jest taka sama, a określenie to
zostało zaklasyfikowane w światowej dermatologii i kosmetologii dla klasycznych oznak
i potrzeb skóry. Zapominamy, a dowodzą
tego badania naukowe, że każdy z nas jest
inny i w gruncie rzeczy ma inne parametry
skóry – inny poziom nawilżenia, inne pH,
czy elastyczność. Jakkolwiek można określić pewne schematy pielęgnacyjne, choćby
w oparciu o klasyfikację starzenia się skóry
pod wpływem światła słonecznego wg Glogau, czy zmiany hormonalne zachodzące
w określonych dekadach życia, jednakże nie
można zapominać o zróżnicowanych potrzebach i oczekiwaniach skóry każdego z nas.
W konsekwencji z terminem „skóra dojrzała” spotykamy się w dzisiejszej kosmetyce
bardzo często przy określeniu przeznaczenia kosmetyków dla osób 40+. Oczywiście
skóra kobiety 40-letniej ma inne potrzeby

niż skóra sześćdziesięciolatki. W dodatku
często zapominamy o aspekcie indywidualnym, o tym, że każda z nas po indywidualnych zabiegach jest piękna na swój sposób.
Odpowiedzią na problemy związane
z klasyfikacją i ukierunkowaniem terminu
pielęgnacja skóry dojrzałej jest kosmetologia spersonalizowana. Już w latach 90. włoscy naukowcy wprowadzili pojęcie Personal
Cosmetics, rozumiane jako indywidualne
podejście do programów pielęgnacyjnych
skóry. Całkowicie nowatorskie podejście
zrewolucjonizowało panujące przekonanie
o największej skuteczności drogich, elegancko zapakowanych markowych kosmetyków. Pod rozwagę należałoby także wziąć
aspekt źle dobranych, często zakupionych
na portalach grupowych zabiegów, czy co
gorsza, sesji zabiegowych, przy których nikt
nie zastanawia się, czy dany zabieg przyniesie oczekiwane rezultaty u konkretnej osoby. Liczy się ilość kuponów sprzedanych na
portalach, ich realizacja i przelew na konto, a nie prawdziwa misja i holistyczne oraz
w pełni profesjonalne podejście do klienta.
W szerszym rozumieniu kosmetologii
spersonalizowanej doszlibyśmy do tworzenia kosmetyków, ich receptur dla indywidualnych klientów. Trudne i czasami kosztowne rozwiązanie, ale w pojęciu kosmetologii
indywidualnej mieści się również personalne podejście do klienta i jego potrzeb, czego
podstawę powinna stanowić profesjonalna
diagnostyka skóry.
Kompleksowa diagnoza skóry składa
się z wielu elementów, takich jak zbadanie

poziomu nawilżenia, stopnia natłuszczenia,
elastyczności, zabarwienia skóry i jej tekstury, czyli czynników, które ulegają zmianie wraz z upływającym czasem. Jednocześnie powinniśmy sobie zdawać sprawę
z faktu, że tylko w przypadku dobrze dokonanej profesjonalne diagnozy jesteśmy
w stanie określić dokładnie stan i potrzeby
naszej skóry nie zawsze sugerując się PESELEM z dowodu osobistego. Mam ogromną
nadzieję, że ośrodek akademicki, w którym mam przyjemność pracować, umożliwi wszystkim chętnym seniorom profesjonalne badanie skóry i wskaże Państwu, co
w waszym przypadku oznacza skóra dojrzała, jakie ma ona potrzeby i jak możemy
na nie odpowiedzieć. Wówczas każda z nas
doceni piękno dojrzałej skóry.

DR N. MED.
IZABELA
ZAŁĘSKA
Międzynarodowy ekspert
w dziedzinie Kosmetologii,
specjalista z zakresu Kosmetologii
Estetycznej, Medycznej i Leczniczej. Wieloletni
praktyk, trener, a także nauczyciel akademicki.
Adiunkt i Kierownik Zakładu Kosmetologii
na Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie oraz Koordynator kierunku
Kosmetologia w PPWSZ w Nowym Targu.
Członek międzynarodowej organizacji Society
of Cosmetic Scientists oraz biegły sądowy w
dziedzinie kosmetologii.
E-mail: izaleska@icloud.com
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ZWYRODNIENIE
STAWÓW
KOLANOWYCH

Z W YRODNIE NIE STAWÓW KOL AN OW YC H

(gonartroza)to coraz częstsza przypadłość. Szacuje się,że ok. 40
proc. zwyrodnień stawów kolanowych jest następstwem starzenia
się organizmu. Pozostałe 60 proc. to skutek urazów, kontuzji
i przeciążeń. Początkowo zmiany zwyrodnieniowe dotyczą chrząstki
stawowej, a następnie wszystkich elementów stawu i mają charakter
postępujący. Wcześnie i właściwie dobrane leczenie możne
spowodować znaczną poprawę funkcji stawu i złagodzić dolegliwości
bólowe. Niepodjęcie leczenia doprowadzić może do postępującego
ograniczenia funkcji stawu i stałego bólu, a konsekwencją będzie
utrudnienie chodzenia lub całkowite unieruchomienie.
Do czynników sprzyjających powstaniu
zmian zwyrodnieniowych kolan zalicza się:
ÎÎ późny wiek – zazwyczaj rozwija się
u osób po 50 roku życia,
ÎÎ czynniki etniczne, genetyczne (dziedziczenie defektów genów odpowiedzialnych za produkcję chrząstki stawowej),
ÎÎ płeć żeńska,
ÎÎ 
zaburzenia prawidłowej osi ciała
i budowy stawu kolanowego (szpotawość, koślawość kolan),
ÎÎ 
urazy: zarówno powtarzające się
drobne kontuzje jak i jednorazowy, duży uraz mogą spowodować
uszkodzenie chrząstki, więzadeł, łąkotek, spowodować złamanie kości,
ÎÎ 
choroby reumatyczne związane
z zaburzeniami układu immunologicznego, jak również stałe zażywanie kortykosterydów; cukrzyca, niedoczynność tarczycy itp.,
ÎÎ 
zaniedbanie zdrowych nawyków:
żywieniowych oraz aktywności fizycznej, co prowadzi do nadwagi
i otyłości,
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 ykonywany zawód (ciągłe siedzew
nie, dźwiganie i podnoszenie ciężarów, wielogodzinne klęczenie, monotonność ruchów).
Nie należy bagatelizować pierwszych
symptomów choroby. Im dłużej staw będzie używany przy istniejącej dysfunkcji,
tym większe będą szkody i dłuższe leczenie.
Nie należy także rezygnować z aktywności
fizycznej, mimo że w czasie odpoczynku nie
ma bólu. Brak ruchu spowoduje osłabienie
mięśni i sztywność w stawie. Ważnym elementem jest postawienie prawidłowej diagnozy i dopasowanie leczenia do stopnia
zaawansowania choroby oraz istniejących
zmian i uszkodzeń w stawie kolanowym.
Pierwszy krok to zadbanie o normalizację swojej wagi ciała. Zrzucenie 10 – 20
zbędnych kg, to zmniejszenie o 30 - 40 %
ryzyka rozwoju procesu zwyrodnieniowego. Krok drugi to poprawa kondycji swoich
stawów. Wyczynowe uprawianie sportów,
ciężka praca fizyczna prowadzą do szybszego zużywania się stawów.
Bardzo istotne jest leczenie zachowawcze. Zalicza się tu podawanie niesteroidoÎÎ

wych leków przeciwzapalnych, suplementów
powodujących regenerację chrząstki stawowej (np. glukozaminy, kwasu hialuronowego), stosowanie zabiegów fizykalnych, zaopatrzenia ortopedycznego (m.in.ortez, kul)
oraz ćwiczenia. Jeśli zmiany w stawach są
bardzo zaawansowane, to wskazane jest leczenie operacyjne. Uzależnione jest ono od
stopnia zmian i deformacji. Najczęściej wykonuje się artroskopię oraz osteotomię, czyli
korekcję nieprawidlowego ustawienia stawu
kolanowego. Jeżeli jednak proces chorobowy
jest rozległy, stosuje się alloplastykę stawu
kolanowego, czyli wstawienie protezy. Endoprotezoplastyka polega na zastąpieniu zniszczonych powierzchni stawowych lub całego
stawu protezą, osadzoną za pomocą kostnego cementu lub metodą press-fit – bezcementowo. Bardzo ważne jest, aby pacjent
w trakcie oczekiwania na zabieg operacyjny
utrzymywał swoją aktywność fizyczną i ruchową oraz prawidłową masę ciała.
Wskazaniami do alloplastyki stawu kolanowego są:
ÎÎ 
ograniczenie aktywności chorego
wynikające z objawów schorzenia,

 iek powyżej 60 r. życia,
w
duży stopień destrukcji stawu kolanowego z małym zakresem ruchu,
ÎÎ 
duża niestabilność oraz podwichnięcia stawu,
ÎÎ silne i uporczywe dolegliwości bólowe zarówno w spoczynku jaki
i w nocy – mimo stosowania środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych,
ÎÎ w yczerpanie innych możliwości leczenia farmakologicznego i operacyjnego typu artroskopia lub osteotomia.
Bardzo istotne jest, aby pacjent
w trakcie oczekiwania na zabieg operacyjny utrzymywał swoją aktywność fizyczną i ruchową oraz prawidłową masę ciała. Należy zadbać o pewne udogodnienia
w domu, aby ułatwić choremu funkcjonowanie: przedmioty codziennego użytku
umieścić w zasięgu reki, usunąć z podłogi
przedmioty niebezpieczne, zakupić wysokie krzesło.
W pierwszych dobach po opercji należy
trzymać zoperowaną kończynę w wyproÎÎ
ÎÎ

ście, nawet jeżeli występuje ból lub dyskomfort. Stosujemy zimne okłady co 2 godziny
po 15 minut. Jeżeli nie ma przeciwskazań,
rozpoczynamy proces pionizacji oraz naukę
chodu. Program rehabilitacji opiera się na
następujących ćwiczeniach:
ÎÎ 
ćwiczenia izometryczne mięśni
operowanej kończyny,
ÎÎ czynne unoszenie operowanej kończyny,
ÎÎ czynne prostowanie stawu kolanowego,
ÎÎ zginanie stawu kolanowego na brzegu łóżka, w późniejszym okresie
pogłębienie zgięcia stawu kolanowego przy pomocy biernego ruchu
wykonywanego mechanicznie (na
aparacie CPM-Continious Passive
Motion),
ÎÎ pionizacja (stanie) i nauka chodzenia,
ÎÎ chodzenie z balkonikiem,
ÎÎ chodzenie o kulach, w póżniejszym
czasie o jednej kuli/lasce.
W trakcie powrotu do normalnej aktywności życiowej stale trzeba pamiętać

o kontrolowaniu swojej wagi ciała. Zaleca
się spanie na zdrowym boku lub na plecach. Zabronione jest podkładanie poduszki pod kolano operowane. Przez pierwsze 3
miesiące wskazane jest siedzenie na wysokich krzesłach z podłokietnikami, stosowanie prawidłowej techniki wstawania i siadania.Nie wolno krzyżować nóg,zakładać
nogi na nogę i unikać siedzenia dłuższego
niż 30 minut. Należy zrezygnować z ciężkich prac domowych, przede wszystkim
w pierwszych 8 – 12 tygodniach po zabiegu. Życie seksualne można podjąc po 4 -6
tygodnach od operacji.
Cały czas należy wykonywać zalecone
ćwiczenia, po całkowitym zagojeniu ran
operacyjnych możliwe jest pływanie. Po 3
miesiącach od zabiegu można rozpocząć
bardziej obciążające sporty: jazda na rowerze, tenis, taniec, nordic walking, golf,
rower stacjonarny. Należy zrezygnować
z biegania, koszykówki, siatkówki, jazdy
na nartach.
MGR KATARZYNA KARGOL
MGR ANNA PIASECKA - GRZEBYK
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AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNA KLUCZEM
DO ZDROWEGO
STARZENIA SIĘ
TEMPO ŻYCIA KAŻDEGO CZŁOWIEKA ZWALNIA
WRAZ Z UPŁYWEM LAT , CO Z KOLEI SKUTKUJE
OBNIŻENIEM AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ORAZ
PRZEDKŁADANIEM FORM WYPOCZYNKU
BIERNEGO NAD CZYNNY. TAKŻE UTRWALANE
STEREOTYPY ZWIĄZANE Z PRZEKONANIEM, ŻE
OKRES EMERYTALNY TO CZAS ZASŁUŻONEGO
WYPOCZYNKU, SPRZYJAJĄ OGRANICZANIU WYSIŁKU
FIZYCZNEGO W ŻYCIU CODZIENNYM.
Ograniczenie wydolności fizycznej
i sprawności funkcjonalnej osób w starszym
wieku jest przyczyną spadku regularności
i ciągłości ćwiczeń oraz odczuwanej z nich
przyjemności. Jednakże wraz z upływem lat
aktywność fizyczna jest ważniejsza niż kiedykolwiek i znacząco poprawia jakość życia.
Regularne ćwiczenia zwiększają witalność i energię, a tym samym zmniejszają
dolegliwości bólowe. Są one nie tylko dobre
dla ciała, lecz również i dla naszego umysłu, nastroju i pamięci. Czy jesteśmy ogólnie
zdrowi, czy też zmagamy się z jakąś chorobą, istnieje wiele sposobów, aby być bardziej
aktywnym, poprawić wiarę w siebie i zwiększyć swą kondycję.
Wiele osób myśli, że są już zbyt stare
lub słabe, albo że ćwiczenia są nudne lub po
prostu nigdy wcześniej nie uprawiały sportu, więc to nie dla nich. Choroby, problemy
zdrowotne, czy też obawy o kontuzje lub
upadki mogą skutecznie zniechęcać do podjęcia aktywności fizycznej. Kolejnym problemem jest to, że jeśli nigdy wcześniej się nie
ćwiczyło, nie wiadomo od czego zacząć.
Ćwiczenia mogą wpłynąć pozytywnie na
nasze samopoczucie, zredukować stres i pomóc w radzeniu sobie z objawami chorób
i bólu. W rzeczywistości, ćwiczenia są klu-
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czem do zachowania siły, energii i zdrowia
w procesie starzenia się. Poprawiają mobilność, wytrzymałość, elastyczność i postawę,
co z kolei pomoże z równowagą, koordynacją i zmniejszy ryzyko upadków. Trening siłowy pomaga łagodzić objawy przewlekłych
chorób, takich jak np. zapalenie stawów.
Aktywność fizyczna może być nawet
świetną zabawą, zwłaszcza, jeśli ćwiczymy
w gronie pozytywnych, pełnych energii ludzi o podobnym sposobie myślenia.
Czerpanie korzyści z ćwiczeń nie musi
wiązać się z forsownym wysiłkiem, czy wycieczkami do siłowni. Chodzi o dodanie
większej ilości ruchu i aktywności do swojego życia, nawet w małych dawkach. Regularność i ciągłość ćwiczeń powinno być
nawykiem – jak mycie zębów.
Fizyczne korzyści zdrowotne wynikające z aktywności fizycznej dla osób starszych:
ÎÎ poprawa funkcji układu immunologicznego,
ÎÎ 
pomoc w utrzymaniu lub zmniejszeniu masy ciała,
ÎÎ poprawa sprawności układu krążenia, w tym pomoc w uregulowaniu
ciśnienia krwi,

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

p oprawa gęstości kości i zmniejszenie ryzyka osteoporozy,
przeciwdziałanie rozwojowi cukrzycy,
zmniejszenie poziomu hormonów

stresu,
lepsze odżywienie skóry,
obniżenie wartości tłuszczowych

krwi i cholesterolu.

Mentalne korzyści zdrowotne wynikające z ćwiczeń i fitnessu w starszym wieku:
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

ÎÎ

ÎÎ

p oprawa jakości snu – szybsze zasypianie i głębszy sen,
poprawa samopoczucia i pewności
siebie,
idealny lek na stres, endorfiny wytwarzane w tym czasie mogą znacząco pomóc zmniejszyć uczucie
smutku, depresji i lęku,
korzystny wpływ na mózg - poprawa
wielozadaniowości i kreatywności,
oraz zapobieganie utracie pamięci,
zaburzeniom funkcji poznawczych
i demencji.
spowolnienie rozwoju chorób mózgu, takich jak choroba Alzheimera.

BEZPIECZEŃSTWO
Jeżeli dopiero rozpoczynamy swoją
przygodę z aktywnością, należy skonsultować z lekarzem możliwości podejmowania wysiłku w przypadku obecnych chorób i przebytych urazów. Powinniśmy go
także poinformować o wszelkich niepokojących objawach podczas podejmowania
ćwiczeń. Warto wybrać się do fizjoterapeuty, który może ocenić nasz stan funkcjonalny i pomoże nam dobrać odpowiednią formę ruchu.
Często zastanawiamy się, jaki rodzaj aktywności wybrać – w rzeczywistości egzamin zda każda czynność, z której czerpiemy
radość. Należy zastanowić się, czy wolimy
ćwiczyć w pojedynkę, czy też w grupie.
Wiele osób boryka się z problemem osteoporozy, dlatego zaleca się unikanie sportów, które będą narażały nas na upadki
i urazy, mogące być bardzo niebezpieczne
dla zdrowia i życia.
Zaleca się, aby ćwiczyć codziennie
przez 30-60 minut, aczkolwiek początkowo
może to wydawać się zbyt trudne i męczące.
Dlatego można zaczynać od ćwiczeń nawet
5-10 minut kilka razy dziennie i stopniowo
zwiększać czas i intensywność.

Wyróżnia się 4 główne grupy ćwiczeń:
wytrzymałościowe, siłowe, równoważne
i rozciągające. Aby nasza aktywność była
jak najbardziej wartościowa dla zdrowia,
należy wplatać każdy ich rodzaj do naszego planu dnia.

Przykłady ćwiczeń równoważnych:
ÎÎ Tai-Chi,
ÎÎ ć wiczenia na piłce gimnastycznej,
ÎÎ stanie na jednej nodze,
ÎÎ ć wiczenia Frenkla,
ÎÎ marsz na palcach.

Ćwiczenia wytrzymałościowe powodują
zwiększenie tętna i szybkość oddechu. Zaliczają się do nich takie aktywności jak np.:
ÎÎ szybki marsz,
ÎÎ nordic walking,
ÎÎ pływanie,
ÎÎ aqua aerobic,
ÎÎ w ycieczki górskie,
ÎÎ jazda na rowerze,
ÎÎ taniec,
ÎÎ tenis.

Ćwiczenia rozciągające poprawiają gibkość stawów i tułowia, pomagają zachować
sprężystość i nie czuć ograniczeń stawowych. Wpływają także na wzrost produkcji
kolagenu, głównego składnika ścięgien.

Ćwiczenia siłowe powodują wzrost siły
mięśniowej. Obejmują one:
ÎÎ ć wiczenia z hantlami,
ÎÎ ć wiczenia z taśmą elastyczną.
Ćwiczenia równoważne pobudzają czucie głębokie, dzięki czemu zapobiegają powstawaniu upadków i związanych z nimi
urazów, które często występują u osób po
60 roku życia.

Przykłady ćwiczeń rozciągających:
ÎÎ joga,
ÎÎ 
poizometryczna relaksacja mięśni
(PIR),
ÎÎ stretching,
ÎÎ pilates.
Odpowiednio dobrana aktywność fizyczna po sześćdziesiątce pozwala zachować dobrą kondycję, polepsza samopoczucie i poprawia ogólną kondycję zdrowotną
organizmu. Sport jest dla każdego, wystarczy odpowiednio go dobrać.
MGR KATARZYNA SITEK
MGR EWELINA SZTABA
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„BOCIAN ROZWIJA SKRZYDŁA”
I TY TEŻ MOŻESZ JE ROZWINĄĆ
W DUŻYCH MIASTACH, TAKICH JAK KRAKÓW, CZY RZESZÓW, JEST
BARDZO DUŻO OFERT DLA SENIORÓW. JA SIĘ W NICH GUBIĘ.
ZAWSZE COŚ PRZEGAPIĘ, NIE DOCZYTAM, ALE TYM RAZEM MI
SIĘ UDAŁO. MOŻE I WAS ZAINTERESUJĘ SWOIM SZCZĘŚLIWYM
DOŚWIADCZENIEM?

Mam poważny problem z kręgami szyjnymi, które powodują zawroty głowy, a czasem nawet utratę przytomności. Nie lubię
narzekać, nie lubię też sanatoriów. Szukam
innych form radzenia sobie z dolegliwością.
Udało mi się znaleźć ulotkę z takim opisem:
„Tai-chi - system ćwiczeń, założony przez
Moy Lin-shin w Kanadzie w roku 1970. To
doskonały sposób na poprawę zdrowia, ciała
i umysłu. Systematyczne ćwiczenia sprawiają, ze stajesz się człowiekiem pogodniejszym,
spokojniejszym, silniejszym i młodszym.”
Jednocześnie podane są miejsca w Krakowie,
gdzie można zapoznać się z tai-chi. Już sama
nazwa mi się podoba.
Wybieram Dom Kultury im. Jordanajedno z wielu miejsc, gdzie w Krakowie
można nauczyć się tej sztuki. Salka wynajmowana przez Stowarzyszenie Tai-Chi
powoli zapełnia się entuzjastami tego sposobu poprawy swojego zdrowia. Są tam ludzie w różnym wieku, o różnych zawodach,
ale przeważają seniorzy. Część z nich już
jest po pierwszym etapie poznawania tai-

-chi, a wśród nich ja i kilkoro innych początkujących.
Zaczyna się od pokazu zaawansowanych
w tai-chi. Widzę wspaniałe, wręcz magiczne
widowisko sprawiające wrażenie tańca baletowego. Dominuje spokój, skupienie i płynność ruchów. Obok studenta przepięknie
ćwicząca seniorka ok. 70+, która mnie zafascynowała. Po pokazie ogólnym – ćwiczenia dla początkujących. Dowiaduję się, że
muszę poznać 108 ruchów. Prowadzącą jest
Pani Bogusia instruktorka-wolontariuszka
60+, osoba skromna, niezwykle zdyscyplinowana i precyzyjna w prezentacji kroków.
Zawsze w czarnych wygodnych butach, bo
podstawą tych ćwiczeń są zdrowe nogi,
a ćwiczysz tylko w pozycji pionowej. Coś
dla mnie, wszak potrzebna mi stabilizacja
w pionizacji.
Pierwsze kroki nie są łatwe, ale uczymy
się bardzo powoli. Trzy pokazy trenerki, nasze powtórzenia i korekta. Całość ćwiczeń
oparta o naśladownictwo. Na następnych
zajęciach powtórka z poprzednich i wpro-

wadzenie nowych kroków. I tak poznajemy
108 ruchów o bardzo egzotycznie brzmiących nazwach: „gra na skrzypcach”, „złapać
ptaka za ogon”, „pełzanie węża”, czy „bocian
rozwija skrzydła”. Zajęcia trwają 2 godziny
zegarowe z przerwą. Poznawanie nowych
kroków trwa 3 miesiące, możesz je utrwalać
od początku kilka razy, albo przenieść się
do grupy zaawansowanych. Ja ćwiczyłam
poznawanie 108 ruchów 2 razy po 3 miesiące, a potem przeszłam do grupy zaawansowanych, choć pewnie do początkujących też
jeszcze będę wracać.
Raz w miesiącu wybieramy się do którejś z krakowskich restauracyjek na kawę
lub lancz. Zajęcia i wspólne wypady integrują nas, pozwalają poznać nowych ludzi
i motywy ich uczestnictwa w tai-chi. Przychodzą ludzie po zawałach, poważnych
schorzeniach kręgosłupa, czy wymienionych stawach, by rozwijać skrzydła – jak
u bociana.
Tai-chi można uprawiać w całej Polsce,
a nawet świecie, bo wszędzie to tylko 108
takich samych ruchów, które wykonujesz
w grupie, a ta daje Ci poczucie komfortu
i jedności.
Entuzjastka tai-chi REGINA ŻYŁA
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O SPRAWNY
UMYSŁ
SENIORA


DLA LUDZI, SZCZEGÓLNIE DLA OSÓB W ZAAWANSOWANYM WIEKU, NADER WAŻNA JEST SPRAWNOŚĆ
UMYSŁOWA – DOBRA PAMIĘĆ, KONCENTRACJA UWAGI, OPTYMIZM. TYMCZASEM, PO PRZEJŚCIU NA EMERYTURĘ, WIELU SENIORÓW UZNAJE, ŻE WRESZCIE NALEŻY SIĘ IM
BŁOGI ODPOCZYNEK I WYŁĄCZA SIĘ Z AKTYWNOŚCI UMYSŁOWEJ. POCIĄGA TO ZA SOBĄ SMUTNE KONSEKWENCJE.
DLATEGO TEŻ OPRÓCZ ODPOWIEDNIEGO ODŻYWIANIA
SIĘ, UMYSŁ POTRZEBUJE NIEUSTANNYCH I RÓŻNORODNYCH WYZWAŃ. NIE ISTNIEJE ŻADNA GRANICA WIEKOWA,
KTÓRA UNIEMOŻLIWIA ZMIANĘ PRACY MÓZGU.

Przede wszystkim niezbędne jest wykorzystywanie każdej okazji
do samorozwoju i aktywności. Można w tym celu wykorzystać wolontariat, uczestnictwo w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku,
kursy językowe, lekturę książek, gry na instrumentach, rozwiązywanie krzyżówek, słuchanie muzyki, spacery, sport. Nie należy też
obawiać się nowych technologii.
Dla utrzymania dobrej kondycji umysłowej warto zadbać o 7
godzin snu na dobę. Zamiast sięgać po tabletki nasenne, należy wyrobić sobie szereg nawyków, które ułatwiają zasypianie. Wieczorem należy „wylogować się”, czyli odłączyć się od komputera. Należy
także unikać zasypiania przy włączonym telewizorze. Badania dowiodły, że zbyt częste i długie przesiadywanie przed nim zwiększa
niebezpieczeństwo zapadnięcia na chorobę Alzheimera. Kora mózgowa działa wówczas w minimalnym stopniu – właściwie nie myśli,
nie przetwarza, praktycznie nie zapamiętuje. Podwyższony poziom
cholesterolu również stanowi bezpośrednie zagrożenie dla mózgu,
bo zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na Alzheimera.
Takie czynniki, jak: zaprzestanie aktywności zawodowej, pogarszające się zdrowie, trudności z wykonywaniem codziennych czynności, mogą pogarszać nastrój, a nawet doprowadzić do depresji.
Wbrew obiegowym opiniom każdy człowiek może aktywnie wpływać na własny nastrój i do pewnego stopnia go zmieniać. Świetnym
sposobem na poprawianie humoru, samopoczucia jest skoncentrowanie się na tym, co potrafi się robić najlepiej. Dla jednych będzie
to gotowanie, dla innych majsterkowanie, czy śpiewanie w chórze.
Skutecznym sposobem na poprawę nastroju jest także opanowanie
umiejętności przywołania z pamięci przyjemnych wspomnień.
Szczególnie niebezpieczna dla kondycji psychicznej i umysłowej
jest izolacja. Człowiek jest istotą społeczną - nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi w formie osobistych spo-
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tkań, rozmów telefonicznych lub kontaktów internetowych wpływa
na zdrowie mózgu.
Dla zachowania należytej kondycji umysłowej nawet w zaawansowanym wieku kluczowe jest odpowiednie odżywianie. Dlatego
jedzenie powinno być lekkostrawne i zróżnicowane. Nie powinno
zabraknąć w naszej diecie produktów, które szczególnie pozytywnie
oddziałują na mózg, jak owoce jagodowe, orzechy, zielone warzywa,
jajka, fasola, pestki dyni, ciemne pieczywo, czy ryby. Cenne są herbaty
ziołowe. Napar z kwiatu lipy skutecznie leczy przemęczenie umysłowe oraz znużenie.
Znakomicie na kondycję mózgu wpływa wszelka, regularna aktywność fizyczna. Szczególne efektywne są takie ćwiczenia, w których zaangażowane są duże grupy mięśni naszego ciała, np. bieganie, pływanie, jazda na rowerze oraz aerobik. Wśród dyscyplin
sportowych korzystnie wpływających na stan naszego umysłu jest
również joga. To właśnie ona najbardziej usprawnia procesy myślowe i pamięć. Ćwiczenia oddechowe i medytacyjne, leżące u podstaw
jogi, wyciszają ciało i umysł oraz pomagają w kontrolowaniu rozpraszających myśli. W utrzymaniu dobrej kondycji umysłowej może
pomóc również zwykły spacer, jednak marsz musi mieć intensywny
charakter. Aktywność fizyczna wykonywana regularnie pozwala zachować równowagę hormonalną mózgu, zapewnia dobre ukrwienie,
a co za tym idzie – dotlenienie tego narządu.
Aby zastosować się do omówionych wyżej zaleceń, niezbędna jest
siła woli. Bywa często tak, że „wzięcie się w garść” odkładamy ciągle na
później albo wszystko wykonujemy okazjonalnie. Początki narzucania
sobie rygoru bywają trudne, ale podejmując ten wysiłek wkrótce odczujemy satysfakcję, że jesteśmy mocni i, że trud się opłacił.
JOLANTA WAŻNY

ŻYCIE Z DIALIZĄ
DIALIZA - CO TO JEST?
Dla większości magiczne
słowo. Ja sama jeszcze
parę lat temu nie
wiedziałam i nie słyszałam
o czymś takim, pomimo że
miałam kontakt z chorymi
z racji swojego zawodu.

Dializa związana jest ściśle z nerkami.
Nasze nerki starzeją się razem z nami, stają
się niewydolne. Jednak nie tylko wiek ma
wpływ na tę chorobę nerek. Wpływają na
to również inne okoliczności, o których
poniżej.
Choroba nerek jest bardzo zdradliwa,
tak jak cukrzyca. Nerki nie bolą, przychodzi moment, że nagle dochodzi „niby
u zdrowych ludzi” do ich niewydolności
i przeważnie dowiadujemy się o tym, gdy
już nic się nie da zrobić. Wtedy słyszymy
o zastosowaniu dializy. Dializa to wykorzystanie specjalnej aparatury – tzw. nerki
zastępczej – do oczyszczania organizmu
z gromadzących się toksyn. Osoby, które
w drodze operacji zostały pozbawione nerek, albo których nerki są niewydolne, bez
regularnego poddawania się tej procedurze
– umierają. Proszę sobie wyobrazić: dwa,
najczęściej trzy razy w tygodniu, czy chcę
czy nie, muszę być podłączana do dializatora i przez cztery godziny leżeć, częściowo unieruchomiona.
Dzięki temu żyję, a trwa to już cztery
lata. Chwała temu kto wymyślił taką aparaturę, i że dostępna jest dla każdego nadającego się do dializy. Jeszcze 20 lat temu nie
było takich możliwości, lekarze stali przed
trudnym wyborem kogo zakwalifikować na
dializę, przeważnie starsze osoby nie miały
szans, ratowano młodych ludzi i do dzisiejszego dnia chorzy ci przestrzegając zaleceń
lekarzy cieszą się życiem. Na szczęście dzisiaj powstają kolejne, prywatne stacje dializ (podpisana umowa z NFZ), dostępne
prawie we wszystkich większych miastach
i w wielu uzdrowiskach, są to tak zwane

"dializy gościnne", z których każdy chory
może korzystać.
Życie z dializą to pasmo wielu wyrzeczeń, z którymi trudno jest się pogodzić. Będąc już na emeryturze myślałam, że ominęły
mnie poważne choroby. Czułam się świetnie.
Byłam pełna energii, ciągle jeszcze czynna
zawodowo i społecznie. Dużo wyjeżdżałam.
Miałam swoje zainteresowania, było mi dobrze. Nagle przez przypadek (profilaktyczne badania) okazało się, że nerki są chore –
jedną trzeba było usunąć, a druga walczyła
o przetrwanie. Po dwóch latach musiałam
zacząć dializę i tak jest do dzisiaj.
Teraz jestem już „doświadczoną” chorą, dlatego też chciałam wszystkich ostrzec
i uchronić. Pierwsza zasada: badania profilaktyczne. Żądajcie specjalistycznych badań
od lekarzy (kreatynina, współczynnik GFR),
badania te nie są drogie, można je też zrobić samemu. To jest podstawa. Dalej: ściśle
przestrzegać zaleceń lekarzy, chociaż mogą
nam się wydawać niedorzeczne, na przykład wszystko to, co zdrowe, dla nas – diali-

zowanych – jest szkodliwe, wszystkie owoce, soki, pomidory i przetwory, produkty
zawierające potas i wapno, sód i fosforany.
Nie oszukamy lekarza, że nie jemy, badania
wykażą dokładnie nasze „grzechy jedzeniowe”. Wiele osób, zwłaszcza starszych, nie rozumie tego, jak można nie jeść na przykład
truskawek. Proszę sobie wyobrazić, że nie
oddajemy moczu więc nie wolno nam pić,
mamy obniżoną odporność, więc często łapiemy jakieś infekcje. Tego wszystkiego nauczyłam się nie tylko dzięki lekarzom, ale
również poprzez rozmowy z „doświadczonymi” chorymi.
Przewlekła Choroba Nerek to bardzo
ciężka przypadłość, ale dializy pozwalają
mimo wszystko żyć. Od nas samych zależy
jak długo. Oczywiście są przeszczepy, lecz
nie wszyscy się do nich kwalifikują – ja nie.
Podsumowując: badajmy się, nie lekceważmy zaleceń lekarzy i pamiętajmy: nerki nie
bolą, boli niewiedza.
MAŁGORZATA RAKOWSKA

Zainteresowanych zachęcam do kontaktu ze mną przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Osób Dializowanych.
http://osod.info/
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UWAGA
NA KLESZCZE!
OBE C NIE W ME DI AC H WIE LE
MÓWI SIĘ O KON SE KWE N C JAC H
UK Ą SZ E NI A PR Z EZ K LE SZCZ E .
PR Z E N OSZ Ą ONE C H OROBĘ Z WANĄ B ORE LI OZ Ą . CZ Y MOŻ NA SIĘ
PR Z E D NI Ą C HRONI Ć?

Borelioza to groźna choroba wywoływana przez bakterie (Borrelia burgdorferi). Choroba ta rozwija się do 3 tygodni od ukąszenia
przez kleszcza, a nieleczona może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

OBJAWY BORELIOZY
Objawy boreliozy dzielimy na: wczesne (tj. rumień, ból czy
obrzęk w miejscu ukąszenia, gorączka, ogólne osłabienie) oraz późne (tj. zapalenie stawów czy zapalenie mięśnia sercowego).
Nieleczona borelioza może prowadzić m.in. do uszkodzenia stawów, mięśnia sercowego czy układu nerwowego. Jest to choroba poważna i podstępna, której nie należy lekceważyć. W przypadku pojawienia się któregokolwiek z wymienionych objawów należy zgłosić
się do lekarza oraz przeprowadzić testy wykrywające zakażenie.

JAK WYKRYĆ BORELIOZĘ?
W celu rozpoznania boreliozy można wykonać kilka badań.
Pierwszym z nich jest badanie wyciągniętego kleszcza lub jego fragmentów. W tym celu należy umieścić insekta w jałowym pojemniku (do pobierania moczu) i dostarczyć do laboratorium. Specjaliści
wykonają badanie molekularne materiału pozyskanego z kleszcza.
Ujemny wynik oznacza, że nie doszło do zakażenia.
Jeżeli jednak nie udało się zachować kleszcza lub jego części,
można wykonać badanie z krwi na poziom przeciwciał w klasie IgG
i IgM, metodą tradycyjną, albo poprzez badanie specjalistyczne metodą western blot. Badanie krwi w klasie IgM (wczesnego zakażenia)
wykrywa przeciwciała, które pojawiają się w okresie 3-4 tygodni od
zakażenia i zanikają po upływie 4-6 miesięcy od zakażenia. Z kolei
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przeciwciała w klasie IgG (dawne zakażenie) wykrywa się w 6-8 tygodni od zakażenia. Mogą one utrzymywać się przez całe życie.

LECZENIE BORELIOZY
Leczenie boreliozy opiera się na podawaniu antybiotyków. Proces ten może trwać od kilku tygodni do nawet kilku lat. Wszystko
zależy od tego, kiedy została postawiona diagnoza. W Polsce stosuje się zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych, według których nawet po zastosowaniu krótkiej antybiotykoterapii boreliozę uważa się za wyleczoną. Objawy, które pacjent
może nadal odczuwać, są uważane za zespół poboreliozowy. Wtedy wdraża się tzw. leczenie objawowe, czyli zwalczanie poszczególnych dolegliwości.

USUWANIE KLESZCZA
Jeżeli zauważysz na ciele kleszcza, należy go jak najszybciej usunąć. Zabrania się wyciągania kleszcza palcami, wyciskania, smarowania kremami czy balsamami. Kleszcza pozbywamy się zawsze za
pomocą pęsety! Musi zostać usunięty w całości! W przypadku kłopotów z jego wyciągnięciem, lub kiedy najzwyczajniej boisz się to
zrobić samodzielnie – zgłoś się do lekarza.
Prawidłowa technika usuwania kleszcza polega na chwyceniu
go jak najbliżej skóry i wyciągnięciu pewnym ruchem. Miejsce po
usunięciu insekta należy zdezynfekować oraz obserwować przez co
najmniej kilka tygodni. Jeżeli pojawią się niepokojące objawy, jak te
wymienione wyżej, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

OCHRONA PRZED KLESZCZAMI
Najlepszymi sposobami na ochronę przed kleszczami są:
ÎÎ chodzenie środkami ścieżek;
ÎÎ stosowanie specjalnych środków ochronnych na kleszcze;
ÎÎ stosowanie ubrań zakrywających ciało (długie spodnie i bluzy z długimi rękawami);
ÎÎ kontrola całego ciała po pobycie w lesie, czy na łące.
BEATA GIBAS

DO KART PŁATNICZYCH POLACY PRZEKONALI SIĘ
ZNACZNIE SZYBCIEJ NIŻ DO BANKOWOŚCI
INTERNETOWEJ. AKTUALNIE NAD WISŁĄ
UŻYWANYCH JEST OKOŁO 36 MILIONÓW KART.
JAK BEZPIECZNIE Z NICH KORZYSTAĆ?
Ponad 80% kart stanowią karty debetowe, czyli karty przypisane do naszego rachunku bankowego. Pozwalają one wydać tyle pieniędzy, ile znajduje się na koncie, obciążając je od razu
w chwili płatności. Za ich pomocą płacimy za zakupy oraz wypłacamy środki z bankomatów. Na co dzień często używane są również karty kredytowe. To specjalne karty, które umożliwiają spłatę
z opóźnieniem – w ramach przyznanego wcześniej limitu. Musimy jednak pamiętać, że jeśli w ustalonym terminie, przed upływem
okresu bezodsetkowego, nie spłacimy zaciągniętego zobowiązania,
to zostaniemy z kredytem na karku. To o tyle istotne, że pieniądze
pożyczone w ramach płatności kartą kredytową, są – w porównaniu
do innych kredytów bankowych – wysoko oprocentowane.

PLASTIK
W PORTFELU.
WYGODNY,
ALE CZY
BEZPIECZNY?
Oprócz PIN-u, chrońmy również numery kart, a w szczególności CVV2 i CVC2. Znajdują się one na odwrocie karty (obok
miejsca na nasz podpis, którego nie możemy pozostawić pustego)
i umożliwiają dokonywanie niektórych transakcji. Karty nie możemy
zatem stracić z pola widzenia. Jeśli chcemy za jej pomocą uregulować rachunek w restauracji, a kelner nie posiada przenośnego terminalu, zamiast oddawać mu kartę, udajmy się razem z nim do kasy.

„Plastikowy pieniądz” jest powszechnie dostępny i –
w przeciwieństwie do e-bankowości – nie wymaga umiejętności
obsługi komputera oraz Internetu. Jednakże bezpieczne korzystanie z kart oparte jest na identycznych zasadach, jak posługiwanie
się e-kontem. Priorytet to zachowanie minimum zdrowego rozsądku
i czujności.

Gdy zgubimy kartę lub zostanie nam ona skradziona, zachowajmy zimną krew i niezwłocznie skontaktujmy się z naszym bankiem lub infolinią, która nas do niego przekieruje: 828
828 828. Telefon to najszybszy sposób, aby kartę zastrzec. To bardzo
ważna czynność, ponieważ od chwili zgłoszenia jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności za transakcje przeprowadzone przy użyciu
skradzionej lub zgubionej karty, gdyż spada ona na jej wydawcę. Jeśli przed zgłoszeniem dojdzie do jakichkolwiek nieuprawnionych
transakcji taką kartą, jej posiadacz odpowiada do równowartości
w złotych kwoty 150 euro (w przypadku transakcji zbliżeniowych
limit ten wynosi równowartość w złotych 50 euro).

Hasłem do naszego „Sezamu”, czyli kluczem do zgromadzonych na koncie środków, jest czterocyfrowy kod PIN. Pod żadnym pozorem nie możemy zapisywać go na karcie, w telefonie, bądź
nosić przy sobie. Najlepiej, aby jedynym „strażnikiem” tego ważnego
numeru była nasza pamięć. Aby tak pozostało, zwracajmy uwagę na
to, by podczas wpisywania PIN-u w bankomacie lub terminalu płatniczym zasłonić klawiaturę dłonią i uniemożliwić tym samym podpatrzenie kombinacji cyfr osobom postronnym.

Banki z pomocą nowych technologii robią wszystko, aby
korzystanie z plastikowego pieniądza było bezpieczne. Karty
wyposażone są obecnie w mikroprocesory (tzw. chipy), a nie, jak
dawniej, w karty magnetyczne, które umożliwiały łatwe skopiowanie zapisanych na karcie danych. Bankomaty są w większości wyposażone w system monitoringu. Jeśli zatem zachowamy podstawowe
środki ostrożności, karta płatnicza tylko ułatwi nam życie, nie niosąc
ze sobą zbędnego ryzyka.
MICHAŁ MALCZYŃSKI
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SPRZEDAŻ NA
PREZENTACJACH
ZAGROŻENIEM
DLA SENIORÓW
OSOBY STARSZE STANOWIĄ GRUPĘ NAJBARDZIEJ
NARAŻONĄ NA WYZYSK. TO WŁAŚNIE ONI NAJCZĘŚCIEJ
PADAJĄ OFIARAMI NIEUCZCIWYCH PRAKTYK
RYNKOWYCH. RZESZA FIRM Z RÓŻNYCH BRANŻY
DEDYKUJE SWOJE PRODUKTY I USŁUGI WŁAŚNIE
SENIOROM. UMOWY TE CZĘSTO ZAWIERAJĄ RÓŻNE
PUŁAPKI, A OFEROWANA CENA ZDARZA SIĘ BYĆ
PAROKROTNIE WYŻSZA NIŻ RZECZYWISTA WARTOŚĆ
TOWARU.
Seniorzy często uczęszczają na prezentacje, w czasie których namawiani są do zakupów. Mamieni bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi, udają się na prezentacje towarów medycznych, ewentualnie garnków, kołder, zestawów AGD-RTV.
Zawieranie umowy poza lokalem – tzn. w domu, w sanatorium,
w pracy, na wycieczce – z uwagi na element zaskoczenia, uniemożliwia konsumentom sprawdzenie proponowanych warunków, czy też
zastanowienie się nad potrzebą zakupu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ALE NIE ZAWSZE
Wymogi i uprawnienia stron umowy, związane z zawieraniem
transakcji poza lokalem przedsiębiorstwa, nie znajdują zastosowania
w sytuacjach, w których kwota do zapłaty nie przekracza 50 zł.

O CZYM SENIOR MUSI ZOSTAĆ
POINFORMOWANY
Jeżeli zawieramy umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, to najpóźniej w chwili wyrażenia zgody na jej zawarcie, sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania seniora o wielu aspektach, w tym
m.in. o:
1.	a) swoich danych identyfikujących; b) w szczególności
o firmie i numerze, pod którym została zarejestrowana
działalność (KRS lub NIP); c) adresie, pod jakim dzia-
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ła (m.in. w celu umożliwienia skutecznego dochodzenia
roszczeń); d) a także adresie poczty elektronicznej i numerach telefonu lub faksu, jeżeli są dostępne (w celu sprawnego i szybkiego nawiązania kontaktu);
2.	adresie, pod którym można złożyć reklamację, jeżeli jest
inny od tego, o którym mówi podpunkt c) punktu 1;
3. łącznej cenie;
4.	sposobie i terminie zapłaty;
5.	sposobie i terminie realizacji umowy przez przedsiębiorcę
i stosowanej przez niego procedurze rozpatrywania reklamacji;
6.	sposobie i terminie realizacji prawa odstąpienia od umowy, sprzedawca powinien także doręczyć wzór formularza
odstąpienia od umowy;
7.	
kosztach zwrotu towaru, które poniesie konsument
w przypadku odstąpienia od umowy

www.glosseniora.pl

WSZYSTKIE INFORMACJE MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE W SPOSÓB JASNY I ZROZUMIAŁY.
W PRZYPADKU UMÓW ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA
(NP. W CZASIE PREZENTACJI) INFORMACJE POWINNY ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE
SENIOROWI NA PAPIERZE, W SPOSÓB CZYTELNY I PROSTYM JĘZYKIEM.

MAMY PRAWO SIĘ ROZMYŚLIĆ
Jeśli zawieramy umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na
prezentacji), to mamy prawo do odstąpienia od niej w terminie 14
dni kalendarzowych – bez podawania przyczyny.
To tzw. prawo do namysłu. Jeżeli skorzystamy z tego uprawnienia, umowę uważa się za niezawartą i obie strony mają obowiązek
rozliczenia się. W takiej sytuacji nie można uzależniać nieważności
umowy od wpłacenia odstępnego.

DOWÓD TO PODSTAWA
Dla celów dowodowych należy sporządzić pisemne odstąpienie
od umowy w zastrzeżonym terminie i wysłać listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru.

JAK LICZY SIĘ CZAS NA ODSTĄPIENIE
OD UMOWY?
Aby prawidłowo określić pierwszy dzień, od którego należy liczyć termin pozwalający na odstąpienie od umowy, warto znać poniższe zasady:

Jak liczyć termin 14 dni
W przypadku
umowy
sprzedaży
pojedynczego
towaru termin
liczy się od
następnego
dnia po tym,
w którym
otrzymałeś
produkt.

W przypadku
pozostałych
umów (np. na
wykonanie
usługi) termin
liczy się od
następnego
dnia po tym,
w którym
zawarłeś
umowę.

W przypadku
umowy
sprzedaży
kilku towarów
termin liczy się
od następnego
dnia po tym,
w którym
otrzymałeś
ostatnią rzecz,
partię lub część.

W przypadku
umowy
polegającej na
regularnym
dostarczaniu
towarów przez
określony czas
termin liczy się
od następnego
dnia po tym,
w którym
otrzymałeś
pierwszą
z zamówionych
rzeczy.

Odstąpienie od umowy należy złożyć w formie pisemnej (listownie, pocztą elektroniczną) lub też osobiście – w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia. Wzór takiego pisma znajdziemy w Internecie. Najlepszym sposobem jest wysłanie pisemnego
odstąpienia z podpisem, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. W wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
uważa się ją za niezawartą. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia, zwrócić wszystkie dokonane płatności, w tym
również koszty dostarczenia towaru.

OTRZYMAMY ZWROT
Sprzedawca obowiązany jest zwrócić konsumentowi: koszty zakupu towaru oraz koszty jego doręczenia – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Należy
pamiętać, jeśli wybraliśmy droższy środek transportu, nie otrzymamy zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.

KOSZTY KONSUMENTA
Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty odesłania
towaru, chyba że przedsiębiorca:
ÎÎ zgodził się je ponieść,
ÎÎ nie poinformował kupującego o konieczności ich poniesienia.
Konsument ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru, lecz nie powinien przekraczać tych czynności testowych i używać rzeczy, które ma zamiar zwrócić. Gdyby się tak stało,
przedsiębiorca ma prawo obciążyć konsumenta dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
Podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta; Kodeks cywilny
PATRICIA MITRO
prawnik z Fundacji Prawnikon
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UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA,
CZYLI JAK UWOLNIĆ SIĘ
OD KOMORNIKÓW I WINDYKATORÓW
WIELU SENIORÓW BORYKA SIĘ Z PROBLEMEM
ZADŁUŻENIA WZGLĘDEM BANKÓW I INNYCH
INSTYTUCJI KREDYTOWYCH. NIEJEDNOKROTNIE
ZDARZA SIĘ, ŻE KTOŚ, ZMUSZONY NADZWYCZAJNYMI
OKOLICZNOŚCIAMI, WYNIKAJĄCYMI NA PRZYKŁAD
Z CHOROBY WŁASNEJ LUB OSOBY NAJBLIŻSZEJ,
PODEJMUJE ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH NIE
JEST W STANIE SPŁACAĆ. BRAK REGULOWANIA
ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH WIĄŻE SIĘ NATOMIAST
Z ZAJĘCIAMI KOMORNICZYMI EMERYTUR CZY RENT.
SZANSĄ DLA TAKICH OSÓB NA WYJŚCIE ZE SPIRALI
ZADŁUŻENIA JEST TZW. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób niewypłacalnych – konsumentów. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie może sprostać wykonaniu swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. nie ma pieniędzy na
jednoczesny zakup środków codziennego użytku, leków i na spłatę
wierzytelności.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA UMOŻLIWIA NIEJAKO
KASACJĘ DŁUGÓW. PROWADZI ONA DO LIKWIDACJI
ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRE POWSTAŁY PRZED DNIEM
OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI I NIE ZOSTAŁY SPŁACONE.
Cały proces orzekania o upadłości konsumenckiej rozpoczyna
złożenie odpowiedniego wniosku. Od 1 stycznia 2016 r. wniosek ten
sporządzany jest poprzez specjalny formularz przygotowany przez
Ministerstwo Sprawiedliwości. W przeznaczonej do tego tabeli należy umieścić spis całego dotychczasowego majątku, a także wyjawić
wszystkich wierzycieli wraz z przysługującymi im kwotami. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być nadto należycie opłacony.
Opłata za złożenie wniosku jest opłatą podstawową – najniższą,
o której mowa w ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych i wynosi obecnie 30 zł.
Ocena sumienności płatniczej konsumenta i tego, czy może skorzystać on z upadłości konsumenckiej dokonywana jest na pierw-
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szym etapie przez sąd, który w składzie jednego sędziego, będzie
rozpoznawał wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd będzie badał, na
podstawie oświadczeń konsumenta i dokumentów, czy nie zachodzi choćby jedna z negatywnych przesłanek orzeczenia upadłości.
Spełnienie którejkolwiek z nich spowoduje oddalenie wniosku. Sąd
oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta, jeżeli:
1)	dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności, albo istotnie
zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa (np. zaciągnął kredyt, nie będąc w stanie go spłacać, a pieniądze z niego uzyskane przeznaczył na poprawę własnego statusu życiowego);
2)	w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych
przyczyn niż na wniosek konsumenta;
3)	dłużnik, prowadząc jeszcze działalność gospodarczą, w odpowiednim momencie nie zgłosił jej upadłości;
4)	czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli;
5)	jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne
z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
Po ogłoszeniu upadłości, sąd wyznacza dłużnikowi syndyka, który przeprowadzi proces likwidacji zadłużenia. Zwieńczeniem postępowania upadłościowego jest ustalenie przez sąd planu spłaty. Obejmuje on część wierzytelności niezaspokojonych z likwidacji majątku
upadłego, powstałych przed ogłoszeniem upadłości oraz wszystkie
wierzytelności przypadające na czas po ogłoszeniu upadłości. Sąd
ustala, jaka część dochodów konsumenta przeznaczana będzie na
zaspokojenie tych wierzytelności i w jakim okresie konsument będzie miał wykonywać obowiązki związane z planem spłaty.
Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia
w przyszłości. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli,
sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż 36
miesięcy, konsument jest obowiązany spłacać zobowiązania wynikające z listy wierzytelności i jaka część zobowiązań upadłego, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, zostanie umorzona po
wykonaniu planu spłaty.

www.glosseniora.pl

KAROL FRANCZAK
aplikant radcowski

PARTNERZY HONORUJĄCY ZNIŻKI
OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA
– edycja lokalna RZESZÓW
NZOZ RUDEK GABINETY REHABILITACJI
MEDYCZNEJ
• 15% zniżki na usługi
ul. Pelczara 4/1
ul. Marszałkowska 15
ul. Rejtana 32
ul. Hetmańska 40A
ul. Szarych Szeregów 5
BODY&MIND BALANCE PORADNIA
ŻYWIENIOWA
• 15% zniżki na usługi
ul.Lwowska 64
509863293
KINO HELIOS
• 20% zniżki na bilet normalny i ulgowy.
• 20% zniżki na kawę w HELIOS Cafe
• 20% zniżki na popcorn, napoje z nalewaka
i nachos (nie dotyczy zestawów)
ul. Powstańców Warszawy 14
ul. Piłsudkisego 44
177771290
www.helios.pl

RZESZÓW

KAWIARNIA NIEBIESKIE MIGDAŁY
• 10% zniżki
ul. 3 Maja 8
17 784 41 28
www.niebieskiemigdaly.rzeszow.pl
PIZZERIA PRZYJACIELE
• 10 % zniżki
Rudnickiego 4
881 737 918
RESTAURACJA UKRAIŃSKA CHATA
• 10% zniżki
ul. Lisa-Kuli 19
500729464
SALON OPTYCZNY MACIEJ SZWED
• 15% zniżki na soczewki okularowe firmy
Essilor
• 10% zniżki na soczewki okularowe firmy JZO
ul. Krakowska 20
ul. Mickiewicza 27
ul.Słowackiego 2
www.salonyszwed.pl 17 741 15 30

ACS SŁUCHMED
• 25% rabatu na każdorazowy zakup
kompletu baterii do aparatu słuchowego tj.
do 6 szt. Promocja nie łączy się z rabatem
z tytuły karty stałego klienta Słuchmed
ul.Lisa -Kuli 9F
ul.Szopena 1
ul.Warzywna 3; gab. 109
17 866 95 39
http://www.sluchmed.pl/
ALYOS JOSEPH COHEN
• 15% zniżki dla wersji stacjonarnej
i 10% zniżki dla wersji internetowej
indywidualnego programu zdrowotnego
STREFA 45-90
Szopena 19/1
507219494
DENTAR
• 10% zniżki
ul. Mickiewicza 21
http://dentar.ipr.pl/

Przedsiębiorców chcący dołączyć do Programu, prosimy o kontakt: kartaseniora@manko.pl, (12) 429 37 28

RZESZOWSKA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ
KARTY SENIORA



PREZYDENT MIASTA RZESZOWA, RZESZOWSKA RADA
SENIORÓW ORAZ STOWARZYSZENIE MANKO, ZAPRASZAJĄ INSTYTUCJE PUBLICZNE, PRZEDSIĘBIORCÓW
ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU MIASTA
RZESZOWA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA.

Ogólnopolska Karta Seniora jest programem przeznaczonym dla seniorów –
osób powyżej 60 roku życia,
zamieszkałych na terenie całej Polski, którzy dzięki posiadaniu karty, mogą korzystać
z promocji przygotowanych
przez partnerów Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora.

W programie uczestniczy już ponad 400 instytucji z całej Polski,
zaś posiadaczami Ogólnopolskiej Karty Seniora jest już ponad 52
tysiące seniorów.
Inauguracja programu “Rzeszów przyjazny seniorom” odbyła się
7 czerwca 2016 w rzeszowskim Ratuszu. W jego ramach wydawana
jest rzeszowska edycja Ogólnopolskiej Karty Seniora, dzięki której
mieszkańcy miasta w wieku 60+ mogą korzystać z szeregu zniżek na
wybrane produkty i usługi zarówno na terenie Rzeszowa, jak i w placówkach na terenie całego kraju.
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Oszczędzaj z Ogólnopolską Kartą Seniora
UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK
Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 400 FIRM Z CAŁEJ
POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY
KARTY. SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

A K T Y W N I

P A R T N E R Z Y

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ
BUSKO-ZDRÓJ, ul. Rzewuskiego 1
tel. 41 312 48 30, www.uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl
• 10% zniżki na pełnopłatny pobyt leczniczy w wymienionych
obiektach spółki: Szpital Krystyna, Szpital Górka; Sanatoria:
Marconi, Mikołaj, Oblęgorek, Willa Zielona
• 10% zniżki na pobyt w wolnostojącym DOMKU na terenie Parku
Zdrojowego (kwatera)
• 10% zniżki na pełnopłatne zabiegi dodatkowe bez ordynacji
lekarskiej”
PROMEDICA24
Pomóż swoim bliskim zachować dotychczasowy styl życia
Profesjonalna opieka domowa
WARSZAWA, Aleje Jerozolimskie 94,
www.promedica24.com.pl/opieka
• 5% zniżki na usługi
UZDROWISKO WIENIEC-ZDRÓJ
WIENIEC-ZDRÓJ, ul. Brzozowa 1
tel. 542 721 000, www.uzdrowisko-wieniec.pl
• 12% na ofertę Uzdrowiska Wieniec-Zdrój
SANATORIUM UZDROWISKOWE AUGUSTÓW
AUGUSTÓW, ul.Zdorojowa 3/5/7
tel. 87 643 28 71
sanatorium.augustow@biavita.pl
• bezpłatne wypożczenie rowerów turystycznych, bezpłatny parking,
• 7% zniżki na pobyty stacjonarne.

P R O G R A M U

EUROPEJSKA GRUPA MEDYCZNA
WARSZAWA, ul. Domaniewska 47/10,
tel. 22 290 61 61
www.leczsiezagranica.pl
• Rabat 10% od ceny poniższych pakietów (po odjęciu refundacji NFZ)
• Pakiet Podstawowy 699zł
• Pakiet Błękitny 999zł
• Pakiet Srebrny 1559 zł
UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI S.A.
ul.Szpitalna 14, 72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 382 11 49
• 10 % zniżki na basen i grotę solną
UZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A
ul. Ks. P Ściegiennego
78-100 Kołobrzeg
tel. 943526046
http://www.uzdrowisko.kolobrzeg.pl/
• 5 % rabatu na pobyty lecznicze w obiektach Perła Bałtyku Muszelka
i Mewa
UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA S.A
ul. H. Sienkiewicza 1 58-310 Szczawno - Zdrój
http://www.szczawno-jedlina.pl/
• 10% rabatu na pobyt w uzdrowisku

BONI FRATRES PHARMACEUTICAL SP. Z O.O.
KRAKÓW, ul. Krakowska 50/4 pharmaceutical@bonifratrzy.pl
tel.12 357 65 98
www.recepturybonifratrów.pl
• 15% zniżki w sklepie internetowym
• Kod Rabatowy: KARTA SENIORA

UZDROWISKO WYSOWA
Wysowa - Zdrój 149, 38-316 Wysowa Zdrój
tel. (18) 353 20 54
www.uzdrowisko-wysowa.pl
• 10% na zabiegi uzdrowiskowe (wykupione poza ofertą
standardową) Aqua kosmetyk z „Uzdrowiska Wysowa” SA – 1 szt
za pełny tydzień pobytu

KLINIKA ORTO-MED SP. Z O.O.
KRAKÓW, ul. Józefa Kałuży 1
tel. 124221380, www.klinika-ortomed.pl
ortomed@klinika-ortomed.pl
• 15% zniżki na zabiegi fizykoterapii, 10% zniżki na fizjoterapię,
• 5% zniżki na konsultacje lekarzy specjalistów

WIOSKA MEDYCZNA MEDCITHI
Wojska Polskiego 10
43-410 Zebrzydowice
791020403 medcithi.pl
• 5 % rabatu

FUTUREMED
KRAKÓW, ul.Kuźnicy Kołłątajowskiej 13c/19
tel.12 384 83 21, info@futuremed.co, www.futuremed.co
• 10% zniżki
NZOZ RUDEK GABINETY REHABILITACJI MEDYCZNEJ
RZESZÓW, ul. Pelczara 4/1, pelczara@rudek.com.pl, tel.17 857 90 59
RZESZÓW, ul. Marszałkowska 15, marszalkowska@rudek.com.pl,
tel.17 861 10 96
RZESZÓW, ul. Rejtana 32, rejtana@rudek.com.pl, tel. 17 862 63 99
RZESZÓW, ul. Hetmańska 40A, hetmanska@rudek.com.pl,
tel.17 854 00 16
RZESZÓW, ul. Szarych Szeregów 5, szarychszeregow@rudek.com.pl,
tel.17 861 24 69, www.rudek.com.pl
• 15% zniżki na usługi

ZAKŁAD LECZNICZY
„UZDROWISKO NAŁĘCZÓW”
NAŁĘCZÓW, Al. Małachowskiego 5
tel. 81 501 43 56, www.spanaleczow.pl
• Procentowy rabat rosnący wraz z wiekiem na pobyty sanatoryjne
i SPA (min. 2 doby): 5 % dla osób w wieku 60 lat, 6% dla osób
w wieku 61 lat, 7% dla osób w wieku 72 lat aż do 45% rabatu dla
stulatków. Dodatkowo rabat 10% dla osoby towarzyszącej.
UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ
05-520 Konstancin-Jeziorna
Wilanowska 1
tel. 667760056
• 5 % rabatu na usługi oferowane przez uzdrowisko.

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl

Formularz zgłoszeniowy
dla Uczestników Programu
„Ogólnopolska Karta Seniora”*
Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Oświadczam, że znane mi są
postanowienia Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie MANKO dla celów statutowych
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Wiem, że mam prawo
wglądu oraz poprawienia swoich danych, a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wymienionych celów.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą e-mailową i pocztową nt. dostępnych promocji i rabatów skierowanych do seniorów.

...............................................................

...............................................................

miejscowość i data

podpis

DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko:

...........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

Adres zameldowania (wraz z kodem pocztowym):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zameldowania): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...................................................................................................................................................

E-mail:

........................................................................................................................................

RZESZOWSCY SENIORZY (60+) CHCĄCY WYROBIĆ KARTĘ MOGĄ JĄ WYROBIĆ WE WSZYSTKICH GABINETACH REHABILITACYJNYCH
NZOZ RUDEK GABINETY REHABILITACJI MEDYCZNEJ: UL. PELCZARA 4/1, UL. MARSZAŁKOWSKA 15, UL. REJTANA 32, UL. HETMAŃSKA
40A, UL. SZARYCH SZEREGÓW 5 ORAZ W WYDZIALE ZDROWIA URZĘDU MIASTA RZESZOWA, UL. KOPERNIKA 16 – W GODZINACH PRACY
URZĘDU, TJ.: 7.30 – 15.30, ZAŚ WE ŚRODY: 7.30 – 17.00 ORAZ W TRAKCIE DYŻURÓW RZESZOWSKIEJ RADY SENIORÓW W JEJ SIEDZIBIE,
RYNEK 7, POK. 01 – W KAŻDĄ ŚRODĘ, W GODZINACH 12.00 – 14.00
PROSIMY RÓWNIEŻ O WSPARCIE PROJEKTU DAROWIZNĄ NA ADRES: STOWARZYSZENIE MANKO, UL. SIARCZKI 16, 30-698 KRAKÓW.
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 57 2490 0005 0000 4500 9810 9905
BAZA FIRM HONORUJĄCYCH KARTĘ SENIORA JEST DOSTĘPNA NA WWW.GLOSSENIORA.PL.
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AMBASADORZY GŁOSU SENIORA
I OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

Krzysztof Zanussi

Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa

Irena Santor

Wirginia Szmyt - DJ WIKA

Jan Pająk

SENIORZE, WESPRZYJ DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA MANKO
– GŁOSU SENIORA

Helena Norowicz

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ:
Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków
numer rachunku bankowego:
57 2490 0005 0000 4500 9810 9905

www.stowarzyszeniemanko.pl

