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DLACZEGO
POTRZEBUJEMY ŻELAZA
Blada skóra, brak sił, palpitacje
serca, szybkie męczenie się i kłopoty
z pamięcią – to może być spowodowane
brakiem żelaza w organizmie.
Jak sprawdzić jego poziom i co jeść,
żeby uniknąć niedoborów?
MARGIT KOSSOBUDZKA
Żelazo to jeden z tych pierwiastków,
bez których człowiek nie mógłby
funkcjonować. Tak jest skonstruowana nasza ﬁzjologia. Na żelazie opiera się transport tlenu w naszej krwi.
Bez niego organizm by się udusił.
Ten pierwiastek znajduje się
m.in. w hemoglobinie – barwniku
krwinek czerwonych – ale wchodzi
też w skład wielu enzymów i białek. Jest w mięśniach, szpiku kostnym, białkach krwi, enzymach
oraz w osoczu.
Niedobór żelaza jest przyczyną
niedokrwistości. Jej objawy to bladość skóry i warg, osłabienie procesów myślowych, siły mięśni, arytmia, zadyszka.

By tego uniknąć, zazwyczaj wystarczy dobrze się odżywiać, ale nie
zawsze to wystarcza. Niedobór mogą powodować np. obﬁte miesiączki
u kobiet, intensywny wysiłek ﬁzyczny czy choroby przewlekłe. Wtedy
trzeba wspomóc się suplementacją
– po wykonaniu odpowiednich badań i konsultacji z lekarzem.
Żelazo wchłania się w dwunastnicy i jelicie cienkim. Następnie
wiązane jest przez apoferrytynę
w błonie śluzowej przewodu pokarmowego. W ten sposób powstaje ferrytyna – białko wiążące żelazo. W takiej postaci może ono być
magazynowane w wątrobie. Żeby
żelazo mogło być transportowane
dalej, musi je przechwycić transferryna.

• Najlepszym sojusznikiem żelaza jest witamina C. Stąd cenna jest obecność w każdym posiłku owoców
czy warzyw FOT. MARCIN KLABAN / AG

Niedobór żelaza może zatem wynikać nie tylko z jego małej podaży w diecie, ale też z zaburzenia
mechanizmów jego wchłaniania
lub transportowania.

Suplementacji preparatami żelaza mogą wymagać m.in. osoby
po zabiegach operacyjnych z dużą utratą krwi, z krwawieniami
z przewodu pokarmowego, z dróg

rodnych, kobiety ciężarne, karmiące, mające obﬁte miesiączki, wcześniaki czy dzieci urodzone po konﬂikcie serologicznym,
a także pacjenci z zaburzeniami

JAK ZBADAĆ POZIOM ŻELAZA
Laboratoryjna diagnostyka stanów niedoboru lub nadmiaru żelaza opiera się dziś na ocenie jego całkowitej
zawartości w organizmie, dlatego samo oznaczenie stężenia żelaza we krwi może nie być wystarczające.

C

hodzi o to, żeby ocenić nie
tylko, ile żelaza jest w danym momencie we krwi, ale
też ile zmagazynowane jest w naszym ciele w komórkach wątroby
i makrofagach układu siateczkowo-śródbłonkowego (związanego
z ferrytyną i hemosyderyną).
Można też zbadać, ile żelaza
jest „w podróży” z transferryną
oraz jaka jego ilość jest wykorzystywana do wytwarzania hemoglobiny w erytroblastach i syntezy
innych ferroprotein.
ŻELAZO W OSOCZU
To tradycyjne badanie pierwszego
rzutu. Ponieważ jednak to stężenie
zależy od wieku i płci, cechuje się
znaczną zmiennością (nawet u tej
samej osoby w różnym czasie i po-
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rze dnia), tego typu badanie często nie daje odpowiedzi na pytanie, czy mamy rzeczywiście niedobór żelaza.
Prawidłowe stężenie żelaza wynosi u mężczyzn 17,7-35,9 µmol/l
(90-200 µg/dl), u kobiet 11,1-30,1
µmol/l (60-170 µg/dl).
W organizmie blisko dwie trzecie żelaza znajduje się w erytrocytach jako hemoglobina, pozostała
jedna trzecia jest zmagazynowana
w postaci ferrytyny i hemosyderyny.
Stężenie transferryny, osoczowego
transportera żelaza, odzwierciedla
zaś stopień zapotrzebowania organizmu na żelazo.
FERRYTYNA
Oznaczenie jej stężenia jest bardziej
miarodajne niż ocena poziomu że-

laza w osoczu krwi, bo odzwierciedla stan magazynu żelaza w naszym
ciele. Ferrytyna to białko wiążące żelazo w komórkach je gromadzących. Prawidłowe stężenie ferrytyny zależy od płci. U mężczyzn
do 300 µg/l, a u kobiet do 150 µg/l.
Niskie stężenie ferrytyny wskazuje na niedobór żelaza, a zbyt wysokie może być powodowane hemochromatozą – rzadką chorobą metaboliczną, której istotą jest nadmierne gromadzenie się żelaza w organizmie. Ferrytyna jest też białkiem
ostrej fazy, zatem jej stężenie rośnie
przy zapaleniach i zakażeniach. Dlatego czasem wyniki pomiaru jej stężenia mogą być mylące.
Zbyt wysoki poziom ferrytyny
może świadczyć o problemach z wą-

trobą (jej uszkodzeniu, martwicy),
uszkodzeniu śledziony i komórek
szpiku kostnego. Zbyt wysokie stężenie ferrytyny to także stan towarzyszący reumatoidalnemu zapaleniu stawów.
TRANSFERRYNA W SUROWICY
To badanie pozwala ocenić, ile żelaza jest „w transporcie”. Prawidłowo
wynosi ono 200-400 mg/dl. Coraz
częściej jednak do obliczeń, ile żelaza mamy w podróży, wykorzystuje się wskaźnik określany jako wysycenie transferryny żelazem (TfS).
Prawidłowo wynosi on 15-45 proc.
Jeśli jest poniżej 15 proc., świadczy to
o niedoborach żelaza i niektórych postaciach jego niedoboru funkcjonalnego. Zwiększone wysycenie transferryny żelazem (powyżej 45 proc.)

występuje zaś w stanach nadmiaru
żelaza (np. w hemochromatozie),
ale może też wystąpić w stanach zapalnych i chorobach przewlekłych.
Zawartość transferryny we krwi
można ocenić pośrednio na podstawie tzw. całkowitej zdolności wiązania żelaza (total iron-binding capacity – TIBC). Prawidłowo TIBC wynosi u kobiet 40-80 µmol/l (223-446
µg/dl), a u mężczyzn 45-70 µmol/l
(251-391 µg/dl). Zwiększenie TIBC
występuje w niedoborze żelaza.
Są też inne badania i wyliczane
na ich podstawie wskaźniki służące zdiagnozowaniu nie tylko niedoboru żelaza, ale też rozróżnianiu
przyczyn tego stanu oraz rodzajów
niedokrwistości. O pogłębieniu diagnostyki zawsze decyduje lekarz. l

Tylkozdrowie
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wchłaniania żelaza (z różnych powodów, np. chorób zapalnych jelit czy celiakii).

Roślinne czy zwierzęce?
Najważniejsza jednak jest dieta.
W tym, co zjadamy, żelazo występuje w dwóch formach: hemowej
i niehemowej. Z punktu zdrowotnego różnią się one przyswajalnością. Żelazo hemowe znajduje
się tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego takich jak mięso,
drób, podroby (wątróbka), ryby, jaja, owoce morza. Żelazo niehemowe – w produktach roślinnych. To
pierwsze jest lepiej przyswajalne
przez organizm, nie tylko ze względu na swoją budowę. Żelazo niehemowe z roślin występuje w obecności innych związków, które dodatkowo obniżają jego wchłanianie.
Do takich związków należą
ﬁtyniany obecne w produktach
zbożowych oraz nasionach roślin
strączkowych. Najwięcej jest ich
w otrębach i pełnoziarnistej mące.
Przyswajanie żelaza niehemowego utrudniają też taniny zawarte w herbacie i kawie, stąd zalecenia, by nie pić ich do posiłku,
w którym znajduje się żelazo pochodzące z produktów roślinnych.
Przyswajalność żelaza ograniczają także szczawiany obecne
w warzywach takich jak szczaw,
szpinak czy rabarbar.
Wapń też jest składnikiem upośledzającym wchłanianie żelaza,
stąd warto tak komponować posiłki, aby nie zawierały jednocześnie źródeł wapnia i żelaza.

Co jeść, czego unikać
To wszystko nie znaczy, że osoba będąca na diecie roślinnej mu-

Żelazo to jeden z tych
pierwiastków, bez
których człowiek nie
mógłby funkcjonować.
Tak jest skonstruowana
nasza fizjologia. Na
żelazie opiera się
transport tlenu w
naszej krwi. Bez niego
organizm by się udusił

si bezwzględnie suplementować
żelazo (choć powinna się okresowo badać pod kątem jego niedoborów). Jednak nawet jeśli ktoś je
klasycznie, czyli ma dietę mieszaną (produkty roślinne i zwierzęce), przyswaja z niej tylko około
10 proc. żelaza.
Świadoma i dobrze skomponowana dieta roślinna może wystarczyć, ale najlepiej ją ustalić
z mającym doświadczenie w diecie wegańskiej dietetykiem. Jest
kilka zasad ogólnych, których
warto przestrzegać, komponując posiłki.
Jak mówi dr inż. Bożena Wajszczyk z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia, najlepszym sojusznikiem żelaza jest witamina

C. Stąd cenna jest obecność w każdym posiłku owoców czy warzyw,
które są jej dobrym źródłem, np.
truskawek, pomarańczy, papryki,
pomidorów czy kapusty. Zwiększy to ilość żelaza przyswojonego przez nasz organizm.
Przyczyni się do tego także
fruktoza zawarta w owocach i sokach owocowych.
Jeśli stosujemy suplementy
żelaza, warto popijać je sokiem
z owoców bogatych w witaminę
C. Uważajmy jednak, jeśli bierzemy jakieś inne leki, ponieważ znaczącej większości z nich nie można popijać np. sokiem pomarańczowym czy grejpfrutowym. Najlepiej zwykłą wodą.
Dodatek nawet niewielkiej ilości ryb czy mięsa do posiłku składającego się głównie z produktów
roślinnych jest kolejnym sposobem na zwiększenie przyswajalności żelaza niehemowego.
Dr Wajszczyk poleca też, by
wybierać pieczywo, które dłużej
poddawane było procesowi fermentacji – w jej trakcie znacznie
zmniejsza się ilość ﬁtynianów.
Posiłki popijamy wodą, herbatą owocową, kompotem, sokiem – byle nie czarną lub zieloną herbatą. Tę pijemy między posiłkami.

Gazeta Wyborcza
Piątek, 29 listopada 2019

OBJAWY NIEDOBORU ŻELAZA
• Niedobór żelaza może dawać
wiele objawów, w tym tzw. nieswoistych, czyli takich, które można
przypisać wielu innym schorzeniom. Zawsze jednak warto poprosić lekarza o sprawdzenie poziomu
żelaza w organizmie, jeżeli czujemy,
że dokucza nam:

w nim też usłyszeć szmery. Kiedy
we krwi jest mało hemoglobiny,
niesie ona mało tlenu i serce
wariuje. Brak tlenu pobudza układ
współczulny. Przy anemii serce,
by tłoczyć więcej krwi, podwaja
wysiłki, organizm odczytuje to jako
stan zagrożenia.

• Wyczerpanie
Jeśli opadasz z sił bardziej niż zwykle, może to być skutkiem niskiego
poziomu żelaza, a co za tym idzie
– słabego zaopatrzenia organizmu
w tlen.

• Niespokojne nogi
Blisko 15 proc. osób cierpiących
na zespół niespokojnych nóg ma
niedobór żelaza.

• Zadyszka
Nawet przy czynnościach, które
kiedyś nie sprawiały kłopotu.
• Bladość
Hemoglobina nadaje koloryt naszej
krwi i skórze, brak różowego zabarwienia może świadczyć o anemii.
Także bladość dziąseł, wewnętrznej
strony warg i wewnętrznej części
dolnej powieki może na to wskazywać.

• Bóle głowy
Żeby nie dopuścić do niedotlenienia mózgu, tętnice w głowie
rozszerzają się, a zwiększenie ich
objętości powoduje ucisk i ból.
• Wypadające włosy
Kiedy brakuje tlenu, organizm
wchodzi w tryb oszczędnościowy
i skąpi energii na to, co nie jest rzeczą pierwszej potrzeby, a taką jest
odżywienie mieszków włosowych.

• Arytmia i rozdrażnienie
Przepracowane serce może mieć
nieregularny rytm, lekarz może

• Niedoczynność tarczycy
Niedobór żelaza hamuje aktywność
tarczycy i spowalnia metabolizm
(spalanie nie może się odbywać bez
wystarczającej ilości tlenu).

mg/100 g). Sporo żelaza ma też kasza gryczana (3 mg/ 100 g). Przekonanie, że szpinak jest żelazową
bombą, to wynik pomyłki. Przez
lata uważano, że szpinak ma 30
mg żelaza na 100 g liści. Tymczasem ma go o rząd wielkości mniej
– tylko 3 mg. Do dziś nie ustalono,

kto popełnił błąd w obliczeniach.
Mówi się, że to naukowcy badający
walory szpinaku się pomylili, stawiając przecinek w złym miejscu.
Mimo to szpinak ma wiele innych cennych składników i nie powinien zostać pozbawiony miana
zdrowego warzywa. l

Szpinak przegrywa z kakao
Wciąż pokutuje mit, że z warzyw
najwięcej żelaza ma szpinak. To
mit. Pod względem zawartości
żelaza szpinak wcale nie jest wyjątkowy. Wyprzedzają go znacznie np. naturalne kakao w proszku (powyżej 10 mg żelaza/100 g),
orzechy pistacjowe (powyżej 6
mg/100 g) czy natka pietruszki (5

REGIONALNE CENTRUM

Centrum Usług Medycznych
„DIALIZA” sp. z o.o.

NEFROLOGII
Szczecinek

ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
− stały ostry dyżur
− szybka i nowoczesna diagnostyka oraz
leczenie chorób nerek
− dostęp naczyniowowy do dializ, przetoki
pierwotne, zabiegi naprawcze przetok,
cewniki permanentne
− hospitalizacje dostępne całodobowo, dla
wszystkich pacjentów niezależnie od
miejsca zamieszkania i lokalizacji stacji dializ
− biopsje nerek, biopsje szpiku
− badania tomografii, rezonansu
oraz USG z Dopplerem
− przygotowanie do przeszczepu
− wdrożenie do leczenia dializami
otrzewnowymi (domowymi)
− diagnostyka i leczenie powikłań cukrzycy
− diagnostyka i leczenie zaburzeń lipidowych
(miażdżycy)
− aferezy: total, metodą podwójnej filtracji,
reofereza, afereza LDL, immunoafereza
− pełna diagnostyka internistyczna
OGŁOSZENIE 33971380

wyróżnia nas:
− własny blok operacyjny
− wykwalifikowany i doświadczony personel
lekarski i pielęgniarski. Specjaliści chorób
wewnętrznych, nefrologii, diabetologii,
anestezjologii i intensywnej terapii.
− kompleksowa diagnostyka w warunkach
szpitalnych
− współpraca z ośrodkami klinicznymi
− Stacja Dializ z 16 stanowiskami
− hemodializa, hemodiafiltracja
− dializa domowa (CADO i ADO)
− Dializy wakacyjne
− Poradnia Nefrologiczna
− Poradnia Diabetologiczna i edukacja
pacjentów
− Kompleksowe leczenie i opieka nad
pacjentem
− usługi w ramach NFZ lub odpłatne
− zarządzanie jakością zgodnie z ISO 9001,
PN-EN 15224

Regionalne Centrum Nefrologii
ul. Kilińskiego 7/4, 6
78-400 Szczecinek
Prezes:
lek. med. Krzysztof Wruk,
tel. 602 393 533
Dyrektor Medyczny:
dr n. med. Michał Wruk,
tel. 506 097 304
tel. sekretariat: 94 372 73 83
rejestracja: 94 372 73 80
całodobowo: 94 372 73 89
e-mail: dializa@dializa.com.pl
www.dializa.eu

Miastko,
ul. Wybickiego 30
(teren szpitala)
– hemodializa,
dializa otrzewnowa,
dializy gościnne
– poradnia nefrologiczna
– przygotowanie
do przeszczepu nerki
– poradnia diabetologiczna
kontakt – tel. 59 857 02 20
dializa@dializa.com.pl
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Depresja dzieci to też nasz problem
My, dorośli często tłumaczymy niepokojące objawy wiekem dojrzewania, może towarzystwem. Często ich nie zauważamy, bo sami jesteśmy zabiegani. A warto poobserwować nasze dziecko. Może właśnie teraz potrzebuje najwięcej
uwagi, a wręcz pomocy.
Zdiagnozowanie depresji u dzieci i nastolatków jest o tyle utrudnione, że często bywa bagatelizowane czy zrzucane właśnie na karb wieku, podobnych zachowań rówieśników czy okresu dojrzewania. Bo przecież my byliśmy
podobni. Bo to taki wiek. Bo trzeba to przetrwać i minie? A co jeśli nie minie, jeśli będzie się pogłębiało. Jeśli
doprowadzi do tragedii?
„Depresja bez tajemnic”, to program, który jest realizowany od 24 listopada do 31 grudnia przez Fundację Badań
Społecznych Open Minded na terenie dwóch powiatów:
polickiego oraz miasta Szczecin. Zadanie będzie realizowane w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego.
Celem projektu jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w wieku 12-18 lat (oraz
ich rodziców i opiekunów) z problemem depresji młodzieńczej oraz wyposażenie ich w wiedzę jak może się
objawiać depresja.

czuwania przyjemności. Oprócz tego pojawić się mogą takie
objawy, jak zaburzenia snu, apatia, zmiana apetytu i wiążąca
się z tym utrata lub przybranie masy ciała, trudności z koncentracją uwagi a także myśli rezygnacyjne i samobójcze.

(choćby przez zbyt krótki czas z osobą dotkniętą depresją).
W XXI wieku można zaobserwować wzrost występowania
depresji wśród młodych ludzi. Depresja jest dość powszechnym zaburzeniem zdrowia psychicznego. Kojarzy się ona
z takimi objawami jak zły nastrój, brak motywacji, zmęczenie,
wycofanie, zahamowana ekspresja, utrata umiejętności od-

Niepokojąco rośnie epidemiologia prób samobójczych
wśród młodzieży szkolnej, stając się już drugą co do najczęstszych przyczyn zgonów wśród nastolatków.

Niektóre źródła podają, że może ona być traktowana
jako swego rodzaju reakcja związana z rozwojem. Mogą
przyjmować postać pojedynczego epizodu lub epizodów
nawracających.

Jak duży jest to problem? Szacuje się, że w Polsce nawet 65
proc. młodych ludzi wykazuje symptomy zaburzeń nastroju,
z czego 25 proc. z nich wymaga leczenia. Depresja występuje
Według danych Forum Przeciw Depresji na depresję klinicz- dwa razy częściej u dziewcząt, niż u chłopców.
ną cierpi około 1 proc. dzieci przedszkolnych, 2 proc. w wieku Pierwsze epizody często mają miejsce właśnie w okresie doj6-12 lat i nawet do 20 proc. w grupie młodzieńczej. Co piąty rzewania, zwykle między 12 a 18 rokiem życia.
nastolatek może mieć depresję! Rodzicu, to może być twoje
To, jaki kształt przyjmie obraz depresji u dziecka zależy międziecko. Bądź czujny. Przyglądaj się. Bądź z nim i przy nim.
dzy innymi od jego wieku: u młodszych dzieci może wystęZ danych wynika, że problem dotyka głównie grupy nastolatków. pować niechęć szkolna połączona z odmową uczęszczania
W okresie nastoletnim młodzież doświadcza wielu zmian do niej czy zmniejszenie zainteresowań. U starszych z kolei
w swoim ciele wynikających z procesu dojrzewania. Zmia- wyraźniejsze stają się depresyjne zaburzenia myślenia, czyli:
nom tym niejednokrotnie towarzyszyć może tzw. bunt mło- negatywizm w aspekcie oceny siebie, przyszłości, świata czy
dzieńczy. Jednak u niektórych z nich zaczyna się pojawiać poczucie bezradności, beznadziejności. Młodzi ludzie przejapoważna choroba jaką jest depresja. Według statystyk WHO wiają zachowania o charakterze autodestrukcyjnym, mogą
na zaburzenia nastroju przynajmniej raz w życiu zapada rozmyślać, a w drastycznych sytuacjach nawet próbować ponawet co czwarty mieszkaniec Europy. Młodzież nie zawsze pełnić samobójstwa. Należy również pamiętać, że depresja
jest w stanie prawidłowo ocenić objawy, które pojawiają się młodzieńcza może przyjąć obraz atypowy z takimi objawami
u nich lub u ich przyjaciół. Przede wszystkim powodem jest jak: przyrost masy ciała, nadmierna wrażliwość na odrzucebrak wiedzy o chorobie i umiejętności jej zaobserwowania nie społeczne.

Wczesna diagnoza i interwencja oraz ogólna edukacja nastolatków jest niezbędna do zmniejszenia epidemiologii poważnych zaburzeń nastroju i odciążenia opieki ambulatoryjnej.

Projekt „Depresja bez tajemnic” będzie realizowany
poprzez:
xprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, odbywających się szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
w obecności nauczyciela.
Odbędzie się 50 zajęć grupowych skierowanych do ponad 1200 uczniów z minimum 12 szkół, w tym szkół podstawowych (uczniowie klas VI-VIII) i ponadpodstawowych
(uczniowie klas I-IV), podczas których przeprowadzona
zostanie autodiagnoza stanu psychicznego w postaci testu przesiewowego adresowanego do uczniów (wyniki do
wiadomości uczestników testu); udziału w mini-wykładzie
interakcyjnym dot. depresji; wymiana poglądów i analiza
przykładów oraz spostrzeżeń nt. depresji;
• opracowanie zestawu materiałów konspektowych, który będzie rozpowszechniany drogą internetową oraz
przekazany dyrekcji szkół, w których będą się odbywały
zajęcia;
• opracowanie kompendium wiedzy o depresji (udostępnionego do pobierania przez zainteresowane osoby);
• przygotowane plakatów informacyjnych, które będą
rozpowszechniane w szkołach;
• przygotowanie ewaluacji z przeprowadzonych działań.

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego co roku opracowuje informator o zaburzeniach
i chorobach psychicznych oraz dostępnej pomocy w województwie zachodniopomorskim dostępny w wersji
do pobrania na stronie http://www.wws.wzp.pl/sites/
default/ﬁles/informator_2019.pdf

Patotreści atakują dzieci
Streamy prezentujące transmisje pełne przemocy, wyuzdanego seksu, przekleństw, zażywania narkotyków czy libacji alkoholowych. Nie trudno coś takiego znaleźć w internecie. Bywa,
że taki stream „sam się nam” włączy, gdy szukamy zupełnie innych treści. Gorzej, gdy włączy
się dziecku, a jeszcze gorzej gdy dziecko zainteresuje się tym, co zobaczy.

1 SZ

Dotychczas największy niepokój rodziców i opiekunów dorastających dzieci budziły narkotyki, dopalacze, substancje psychoaktywne, kontakty z nieodpowiednimi, niebezpiecznymi grupami rówieśniczymi.
Teraz ogromne niebezpieczeństwo czyha na dzieci
w naszych własnych domach. Wystarczy, że włączą
komputer, znajdą w sieci niebezpieczne strony. Mogą
one spowodować tzw. uzależnienia behawioralne
(zaburzenie nawyków i popędów), które obok środków odurzających stanowią poważne zagrożenie dla
zdrowego rozwoju młodego człowieka. Do tej grupy
uzależnień zaliczamy aktywności związane z korzystaniem przez młodzież z komputera, telefonów komórkowych, hazardu etc. Nadmierne korzystanie z tych
urządzeń może spowodować, że dziecko zaniedbuje
inne ważne sprawy; szkołę, rodzinę, rówieśników; doświadcza również strat w zdrowiu psychicznym, jak
i fizycznym. Problem szkodliwych treści (patotreści)
w Internecie, pełnych przemocy pojawił się wraz z oddaniem sieci do użytku publicznego. Jego skala rośnie
proporcjonalnie do zwiększających się zasobów Internetu, a waga – razem ze zwiększającym się gronem
odbiorców. Szkodliwe treści w Internecie definiuje się
jako „materiały, które mogą wywołać negatywne emocje u odbiorcy lub które promują niebezpieczne zachowania”. Zalicza się do nich przede wszystkim pornografię, materiały ukazujące przemoc, a także treści
zachęcające do zachowań szkodliwych dla zdrowia
(np. używania narkotyków) lub autodestrukcyjnych
(samookaleczenia, samobójstwa itp.). Zauważa się,
że materiały takie są szczególnie niebezpieczne dla
najmłodszych odbiorców – dzieci i młodzieży, mogą
bowiem negatywnie wpływać na ich rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny.

Raport „Patotreści w Internecie” został przygotowany
przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i przy wsparciu
Orange Polska. Jest pierwszą w Polsce próbą zdiagnozowania tego zjawiska.

Na patotreści (czyli treści patologiczne) w internecie
dzieciaki często wpadają z ciekawości, nudów, dla
rozrywki, albo bo koledzy podpowiedzieli. Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę aż 84 proc. przebadanej młodzieży w wieku 13-15 lat słyszało o patotreściach, a 37 proc. oglądało tego typu przekazy,
z czego 15 proc. regularnie. Co gorsze, znaczna grupa
dzieciaków uważa, że to co jest transmitowane poprzez te streamy jest realnym, prawdziwym życiem.
Rodzicu, czym interesuje się Twoje dziecko? Kto jest
jego idolem? Warto wiedzieć, warto rozmawiać.

– Te treści ze względu na duże zasięgi są często podpowiadane przez algorytmy. Prawdopodobieństwo,
że natrafimy na nie przypadkowo jest duże – wyjaśniał Łukasz Wojtasik.

33971200

A patotreści czy patostreamy to nic innego niż wulgarne, poniżające, pełne przemocy fizycznej i słownej
przekazy, nierzadko nagrywane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Niestety w Polsce zjawisko to nasila się w skali nieznanej w innych krajach. Nadawcy tych treści zarabiają na nich. Potrafią uzbierać nawet 300 tys. zł na
zakup mieszkania. Internauci wpłacają im też pieniądze za to, że zrobią coś odrażającego czy okrutnego.
To nierzadko znęcanie się nad osobą bliską, bicie, poniżanie. Treści te mogą oglądać dzieci, czego rodzice
często nie są świadomi.
– Szkodliwe treści związane są z początkiem istnienia
Internetu. Treści te cały czas zmieniają się, zmieniają się też formy udostępniania. Na początku składała
się na nie pornografia, ale teraz dużo jest materiałów przemocowych. Musimy odróżniać illegal content
oraz harmful content – wyjaśniał podczas konferencji Bezpieczeństwo w sieci. #patotreści #uzależnie- miały, groźny, traci poczucie bezpieczeństwa, szczenia_behawioralne Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy gólnie kiedy bezkrytycznie odbiera przekaz płynący
z patofilmów czy nie potrafi ich odpowiednio zinterDzieciom Siłę.
Szczecińska konferencja, która odbyła się 7 listopada, pretować. Autorzy opracowania wyliczają: zachęcają
była adresowana do nauczycieli, pedagogów, dyrek- do zachowań szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych kontaktów.
torów szkół i psychologów.
Głównym źródłem wiedzy o tego typu treściach są
znajomi (53 proc. wskazań). Aż 30 proc. dzieci trafiło
na patotreści przypadkiem, bo np. wyświetliły się jako
polecane przez strony lub aplikacje z filmami.

Demoralizujący przekaz tego typu materiałów nie
podlega dyskusji. Oglądanie patotreści jest z całą
pewnością szkodliwe dla dzieci i może nieść ze sobą
różnorakie koszty zarówno emocjonalne, jak i poznawcze – przekonują autorzy raportu. Mogą sprawić,
że dziecko zaczyna postrzegać świat jako niezrozu-

Według danych opublikowanych w raporcie „Patotreści w Internecie” wynika, że 7 proc. nastolatkóww wieku 13-15 lat przyznaje, że oglądało patotreści w internecie. 43 proc. ma z nimi kontakt co
najmniej raz w tygodniu. Ponad jedna trzecia badanych sądzi, że patotreści pokazują prawdziwe życie. Raport ten to pierwsza próba naukowego zdiagnozowania zjawiska, opisania jego specyﬁki, skali,
potencjalnego wpływu na młodych odbiorców oraz
jego ram prawnych.
Raport: https://fdds.pl/baza_wiedzy/patotresci-w-internecie/
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Nie tylko dieta

Zdrowe
i piękne ciało
• Podstawą zdrowia, witalności i dobrego samopoczucia są zbilansowana dieta i ruch FOT. DAWID CHALIMONIUK / AGENCJA GAZETA

Kto z nas nie marzy o zachowaniu
zdrowia i przedłużeniu młodości?
Chcemy wyglądać pięknie, mieć jędrne
ciało i tryskać energią.
Opracowała Agata Błaszczyk
Często wkładamy w to wiele wysiłku. Dużo zależy od naszego trybu życia, diety, aktywności ﬁzycznej i poziomu towarzyszącego nam stresu. Aby starania przyniosły pożądany efekt, warto rozważyć proste,
ale skuteczne terapie wspierające,
polegające na suplementacji dożylnej, dotlenieniu tkanek i zastosowaniu odpowiednich technik masażu.
Podstawą zdrowia, witalności i dobrego samopoczucia jest zbilansowana dieta. Powinna być ona dobrana
zarówno pod kątem naszego wieku,
składu ciała, stanu zdrowia, trybu życia, stopnia podejmowanej aktywności ﬁzycznej, a tym samym zapotrzebowania energetycznego, jak i występowania ewentualnych problemów

OGŁOSZENIE 33970677

zdrowotnych. – Indywidualne podejście i uwzględnienie wszystkich czynników w trakcie układania planu żywieniowego jest kluczem do stworzenia przepisu na sukces – twierdzi
mgr n. med. Hanna Juchniewicz, dietetyk z Centrum Witaminowego vitaCare w Szczecinie. Podejmowanie
prób na własną rękę często przynosi tylko krótkotrwałe efekty, dlatego
warto zgłosić się do specjalisty, który
na podstawie pomiarów składu ciała i wywiadu medycznego jest w stanie ułożyć właściwy plan żywieniowy oraz pomóc w ustaleniu indywidualnego programu treningowego.
Jeśli dostrzegamy takie niepokojące objawy, jak ziemisty wygląd skóry, kruchość paznokci czy nadmierne wypadanie włosów, warto pomyśleć o zastosowaniu terapii wspiera-

jących, np. w postaci kroplówek witaminowych. – Stanowią one szybką i skuteczną formę suplementacji cennych witamin, aminokwasów
oraz mikro- i makroelementów. Podaż dożylna pozwala ominąć barierę układu pokarmowego, dzięki czemu składniki te zostają blisko w 100
proc. przyswojone i mogą w maksymalnie pozytywny sposób oddziaływać na organizm – twierdzą w Centrum Witaminowym vitaCare.
Odpowiednio dobrany skład może stanowić swoisty „eliksir młodości”, wspierający procesy oczyszczania, odchudzania i regeneracji organizmu. Zawarte w kroplówkach substancje biologicznie czynne działają
antyoksydacyjnie, spowalniając procesy starzenia się tkanek; mogą regulować metabolizm kwasów tłuszczowych i cholesterolu, przyspieszając
spalanie tkanki tłuszczowej i hamując
jednocześnie jej wytwarzanie, a także wpływać na poczucie głodu i sytości. Zmniejszają potrzebę podjadania
między posiłkami a zwiększają syntezę kolagenu w skórze oraz keratyny we włosach i paznokciach. – Orga-

nizm sam informuje o niedoborach,
wystarczy się w niego wsłuchać – mówi dr n. med. Jolanta Szymańska-Pasternak, założycielka Centrum Witaminowego vitaCare.
Inną skuteczną formą wsparcia
organizmu jest ozonoterapia. Seria zabiegów ozonem podnosi poziom nasycenia krwi tlenem nawet
10-krotnie. Dzięki temu nasz organizm zwiększa swoją wydolność,
a narządy wewnętrzne i mięśnie
szkieletowe zaczynają pracować
o wiele sprawniej. Ozon wykazuje również działanie anti-aging, tj.
opóźniające procesy starzenia komórkowego. Utleniona tkanka skórna i podskórna jest bardziej sprężysta i elastyczna, a zmiany skórne zostają złagodzone. Terapia ozonem
wzmacnia odporność i działa jak naturalny detoks, oczyszczając naczynia krwionośne ze złogów cholesterolowych, wspomaga walkę z nadwagą oraz pomaga pozbyć się cellulitu. – Ozon wytwarzany jest przez
specjalistyczny aparat z czystego tlenu medycznego. Podaje się go jako

mieszaninę ozonu i tlenu o precyzyjnym stężeniu w postaci kroplówek z NaCl lub poprzez bezpośrednie ozonowanie wcześniej pobranej
próbki krwi. Zabieg jest prosty, krótki (trwa około 30 min) i w zasadzie
pozbawiony skutków ubocznych
– wyjaśnia dr Szymańska-Pasternak.
W walce z cellulitem sprawdzają się też odpowiednie techniki masażu. Masaż bańką chińską
to zabieg terapeutyczny stosowany w celu uśmierzania bólu mięśniowego, poprawy funkcjonowania układu krwionośnego i limfatycznego. Widocznym efektem
poprawy funkcjonowania organizmu jest redukcja tzw. pomarańczowej skórki. Masaż ten wykorzystuje technikę próżniowego zasysania skóry i tkanek znajdujących się pod jej warstwą, co
wspomaga krążenie limfy, pobudza mikrokrążenie i uruchamia
proces lipolizy. Efekty są widoczne po kilku zabiegach – skóra staje się jędrna, odżywiona, a ciało
traci niechciane centymetry. l
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Zamiast zastrzyku sprej do nosa

Szczepionka
przeciwko grypie
Można już kupić
donosową szczepionkę przeciwko
grypie dla dzieci.
Ma zminimalizować
stres u maluchów
związany ze szczepieniem.

1 SZ

giczne, np. zapalenie ucha środkowego oraz objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (drgawki czy zapalenie mózgu).

Grypa. Kto roznosi zarazki?

MARGIT KOSSOBUDZKA

• Szczepienia przeciw grypie są bezpieczną i najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniom grypy FOT. AGNIESZKA SADOWSKA / AGENCJA GAZETA

Wyszczepialność dzieci przeciwko grypie w Polsce jest dramatycznie niska. Wynosi zaledwie 1 proc.!
Tymczasem każdego roku na grypę choruje 20-30 proc. dzieci w porównaniu z 5-10 proc. dorosłych. Ryzyko ciężkiego przebiegu grypy i wystąpienia groźnych powikłań pogrypowych jest najwyższe u najmłodszych, do ukończenia 5. roku życia.

To ostra, wirusowa i wyjątkowo zaraźliwa choroba.Dzieci są narażone na ciężki przebieg choroby oraz
powikłania pogrypowe.
– Szczepienia są szczególnie
ważne u najmłodszych między 6.
a 59. miesiącem życia, u których dopiero kształtuje się układ odpornościowy. Dzieci boją się bólu, stresują się na widok igły. Donosowa for-

OGŁOSZENIE 33969840

ma podania eliminuje strach dzieci i związane z tym obawy rodziców. Jej wprowadzenie ma szansę
zwiększyć odsetek zaszczepionych
najmłodszych do nawet kilku-kilkunastu procent – tłumaczy prof.
dr hab. n. med. Teresa Jackowska,
konsultant krajowy ds. pediatrii.
Do najczęstszych powikłań
wśród dzieci należą te laryngolo-

Dzieci są też uważane za rezerwuar
wirusów grypy. Zakażają nimi zarówno rówieśników, jak i rodziców,
dziadków, rodzeństwo oraz resztę
społeczeństwa. Ich zachorowanie
sprzyja rozwojowi epidemii.
Grypa przenosi się drogą kropelkową, najczęściej podczas kichania,
kaszlu czy rozmowy z osobą zakażoną. Ale także gdy dotykamy np.
klamek czy poręczy w autobusie,
na które ktoś zakażony wcześniej
nakichał, a później dotykamy swojego nosa czy ust.
Chory zaczyna rozsiewać wirusy
zwykle w przeddzień pojawienia się
u niego pierwszych objawów. Okres
wylęgania się choroby wynosi najczęściej dwa dni.
Szacuje się, że zaszczepienie co
piątego dziecka może zmniejszyć ryzyko wystąpienia grypy wśród reszty społeczeństwa o prawie połowę!

Ochrona mamy
i dziecka
Szczepienia przeciw grypie są
bezpieczną i najskuteczniejszą
metodą zapobiegania zakażeniom grypy.
Tradycyjne zastrzyki można stosować już u niemowlaków, które
ukończyły 6. miesiąc życia. Szczepić się też mogą kobiety w ciąży,
z wyjątkiem pierwszego trymestru.
U kobiet w ciąży zachorowanie
na grypę może się wiązać ze skutkami także dla płodu.
55 proc. powikłań grypy występuje u kobiet w drugim lub trzecim trymestrze ciąży i są to najczęściej zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa u matki,
zwiększone ryzyko poronienia,
porodu przedwczesnego, obumarcia wewnątrzmacicznego płodu,
zaburzenia rytmu serca u płodu,
zwiększone ryzyko rozwiązania
ciąży cięciem cesarskim. Dodatkowo szczepienie przeciw grypie
kobiety w ciąży chroni również jej
nienarodzone dziecko nawet do 6.
miesiąca już po jego urodzeniu. l
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Suplementy

Witamina D
Potrzebujesz jej. Witamina D jest produkowana w skórze pod wypływem słońca.
Wczesną zimą i wiosną mamy jej w organizmie za mało. Objawia się to m.in. spadkiem
odporności, chandrą i ogólnym osłabieniem. Ten niedobór na szczęście można
łatwo uzupełnić.
MARGIT KOSSOBUDZKA
Jeszcze do niedawna o witaminie
D mówili głównie pediatrzy. Maluchom od urodzenia zalecano regularne podawanie jej ze względu
na kluczowe znaczenie dla rozwoju
kości. Zalecenia te dotyczyły jednak
głównie okresu wczesnego dzieciństwa. Dziś wiadomo, że skutki niedoboru witaminy D odczuwamy niezależnie od wieku. I to nie tylko w układzie kostnym.Medyczny świat dosłownie oszalał na punkcie witaminy
D. Nie ma choroby, w której nie analizowano by poziomu tego związku.

Słoneczna witamina
Witamina D jest produkowana
w skórze pod wypływem słoń-

ca. Stymulowana promieniowaniem słonecznym synteza skórna
może pokryć nawet do 90 proc.
dziennego zapotrzebowania
na nią. W Europie Środkowej,
w tym także w Polsce, w okresie od października do marca nie
ma jednak optymalnych warunków słonecznych do powstawania wystarczającej ilości witaminy D. Najlepszy czas do syntezy
skórnej to miesiące od kwietnia
do września.
By zapewnić sobie odpowiednią dawkę witaminy, powinniśmy
w tym okresie codziennie przez
15-30 minut pomiędzy godziną
10 a 15 wystawiać na działanie
promieni słonecznych około 15
proc. odsłoniętej powierzchni

• Witamina D jest produkowana w skórze pod wypływem słońca. Stymulowana promieniowaniem słonecznym synteza skórna może pokryć nawet do 90 proc. dziennego zapotrzebowania na nią FOT. 123RF
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ciała (twarz, przedramiona i nogi). Jeśli jednak posmarujemy się
filtrami UV, synteza ta spada nawet o 90 proc.
Tymczasem wielu z nas spędza dzień w pomieszczeniach
(nawet latem). Współczesny styl
życia powoduje, że podobnie jak
wiele innych nacji mamy niedobory witaminy D. Związek ten
można też dostarczać sobie w pożywieniu. Źródłem witaminy D
są głównie tłuste ryby (węgorz,
łosoś, śledź), mleko, żółtko jaja
kurzego. Gdybyśmy jednak chcieli sobie jedynie w ten sposób zapewnić wystarczającą dawkę,
musielibyśmy zjeść dziennie kilkaset gramów ryb, kilkadziesiąt
żółtek lub wypić kilka litrów mleka. To nierealne, stąd wielu lekarzy zaleca suplementację witaminą D3.

Skąd mamy wiedzieć,
że jest nam potrzebna?
Objawy jej niedoboru są mało
specyficzne. To m.in. zmęczenie
i gorszy nastrój, bezsenność, bóle głowy czy częste infekcje. Ale
wymienia się też zmiany zapalne
w ustach i przełyku, nadmierne
wypadanie włosów, bóle w dolnej
części pleców, bóle mięśniowe,
bóle kończyn dolnych, pulsujące
bóle kostne, bóle stawów. Można to jednak przypisać całej gamie innych schorzeń. Jeśli chcemy sprawdzić, czy mamy odpowiedni poziom witaminy D, można zrobić badania z krwi (bada
się stężenie 25 (OH) D w surowicy). I coraz więcej lekarzy je
zaleca, zanim przejdzie do proponowanej terapii.

Jak suplementować
witaminę d
Wynik badania poziomu witaminy
D warto skonsultować z lekarzem,
który ewentualnie zaleci odpowiednią suplementację. Zależy ona m.in.
od pory roku – jesienią, zimą i wczesną wiosną bywa większa.
Zazwyczaj w przypadku starszych
dzieci i nastolatków suplementuje
się witaminę w dawce 600-1000 IU
na dobę (zależnie od masy ciała) od
września do kwietnia lub przez cały rok, jeśli latem nie można zagwarantować odpowiedniej syntezy witaminy D przez skórę.
Osoby powyżej 18 lat otrzymują
suplementację w dawce 800-2000
IU na dobę (zależnie od masy ciała).
Osoby starsze (65 lat i powyżej) powinny przyjmować tę dawkę przez
cały rok ze względu na pogarszającą
się skuteczność syntezy witaminy D
w skórze wraz z wiekiem.
Trzeba jednak pamiętać, że przyjmowanie preparatów witaminy D
bez żadnej kontroli, w zbyt dużych
dawkach, może być przyczyną poważnych problemów zdrowotnych.
Witamina D rozpuszcza się w tłuszczach i jest magazynowana przez
nasze ciało. Stąd można przesadzić
z jej ilością, choć musielibyśmy bardzo przekroczyć dzienne normy suplementacji.
O zatruciu witaminą D mówi
się, gdy stężenie 25-OH D przekracza 150 ng/ml. Wtedy w surowicy rośnie stężenie wapnia, który
jest też wydalany z moczem. Mogą temu towarzyszyć wielomocz
i kamica nerkowa, a także objawy
ze strony układu pokarmowego,
układu krążenia lub układu nerwowo-mięśniowego. l
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