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O
cukrzycy mówi się, że to epi-
demia XXI wieku. Na świecie
choruje na nią ok. 240 mln lu-
dzi, w tym 2 mln Polaków. Wie-
le osób ignoruje pierwsze ob-

jawy choroby, a gdy zostaje ona stwier-
dzona, często nie mogą się one pogodzić
z diagnozą, mają trudności z przestrzega-
niem zaleceń lekarza. Cukrzyca jest jedną
z tych chorób, w których pomocne mogą
być wizyty u psychologa. Trzeba zmienić
nastawienie do choroby – nie traktować jej
jak wyroku, ale zadanie do wykonania. To
prawda – cukrzyca jest nieuleczalna, ale
można ją kontrolować i prowadzić całkiem
normalne życie. 

Rodzaje cukrzycy

Cukrzycę dzielimy na dwa główne typy: typ 1.
(inaczej: cukrzyca insulinozależna lub mło-
dzieńcza) i typ 2. W obu przypadkach klu-
czową rolę odgrywa hormon – insulina – wy-
dzielany przez trzustkę. Gdy wzrasta stęże-
nie cukru we krwi, czyli np. po posiłku – in-
sulina umożliwia przemieszczanie się cukru
z krwi do komórek, gdzie służy on jako nie-
zbędne do życia paliwo. 

Bardzo wysokie stężenie glukozy we
krwi, tzw. hiperglikemia, jest w medycynie
zaliczane do stanów nagłych. Organizm ra-
dzi sobie z nadmiarem cukru, usuwając go
z moczem. To prowadzi do odwodnienia
oraz utraty cennych pierwiastków, np. po-
tasu. Jednocześnie ciało zaczyna korzystać
z energii zmagazynowanej w tłuszczu, za-
miast korzystać na bieżąco z cukru we krwi.
Podczas tego procesu powstają związki zwa-
ne ciałami ketonowymi, które powodują
kwasicę ketonową organizmu, a z czasem
śpiączkę, która zagraża życiu. 

Jeśli w porę nie zareagujemy, może dojść
do uszkodzenia nerek, oczu (zwłaszcza siat-
kówki) i naczyń krwionośnych.

Cukrzyca typu 1..

W cukrzycy typu 1. (co dziesiąty przypadek
choroby) w wyniku uszkodzenia komórek
trzustki wydzielanie insuliny spada do zera.
Chorują na nią głównie dzieci i młodzież (jest
najczęstszą chorobą przewlekłą występują-
cą przed ukończeniem 18. roku życia), ale
choroba może pojawić się w każdym wieku.

Cukrzyca rozwija się, gdy zostaną uszko-
dzone komórki beta w trzustce (najczęściej
niszczy je własny układ odpornościowy – dla-
tego cukrzycę typu 1. uznaje się za chorobę
tzw. autoimmunologiczną). Uszkodzona
trzustka nie wydziela insuliny. W wyniku tzw.
hiperglikemii (przecukrzenia organizmu)
chory z dnia na dzień czuje się gorzej – ma
nudności, zaburzenia wzroku, może dojść do
niewydolności nerek i serca. Bywa, że przy-
wieziony przez pogotowie dowiaduje się o cu-
krzycy dopiero w szpitalu na oddziale ra-
tunkowym. 

Za rozwój cukrzycy typu 1. odpowiedzial-
ne są zarówno geny (u 10 proc. pacjentów na
cukrzycę typu 1. choruje ktoś z rodziny), jak
i środowisko. Prawdopodobieństwo zachoro-
wania zwiększają niektóre wirusy, np. różyczki
i cytomegalii. 

Badania pokazują, że cukrzyca częściej wy-
stępuje u przekarmianych dzieci. 

Cukrzyca typu 2. . 

90 proc. przypadków cukrzycy to typ 2. Kie-
dyś nazywano ją cukrzycą dorosłych, ponie-
waż najczęściej pojawiała się w trzeciej i czwar-
tej dekadzie życia. Ostatnio jednak granica wie-
kowa wyraźnie się obniżyła z powodu epide-
mii otyłości. We wczesnej fazie choroby stę-
żenie insuliny często jest wysokie. Problem
w tym, że nawet to nie wystarcza do utrzyma-
nia cukru w ryzach. Bo, po pierwsze, o wiele
więcej glukozy jest wytwarzane przez wątro-
bę, a po drugie, komórki organizmu uodpar-
niają się na działanie insuliny (tzw. insulino-
odporność). To sprawia, że stężenie cukru we
krwi niebezpiecznie rośnie. 

Czynniki ryzyka

Najbardziej narażone na rozwój cukrzycy ty-
pu 2. są osoby: 

powyżej 45. roku życia, 
otyłe i prowadzące siedzący tryb życia, 
u których występują w rodzinie przypadki

cukrzycy (rodzice lub rodzeństwo), 
po przebytej cukrzycy ciążowej lub uro-

dzeniu dziecka o wadze ponad 4 kg,
z nadciśnieniem tętniczym (o nadciśnieniu

czytaj na s. 4-5),
z wysokim poziomem trójglicerydów i cał-

kowitego cholesterolu we krwi, z niskim po-
ziomem cholesterolu HDL.
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Choroby 
na całe życie

C
ukrzyca, nadciśnienie,
miażdżyca, astma – to tylko
niektóre z dużej grupy chorób

przewlekłych. Wszystkie je łączy to, że
są nieuleczalne – można tylko łagodzić
ich objawy. Oraz to, że zwykle rozwijają
się latami, nie dając żadnych objawów.
Jest jednak jeszcze coś, co je łączy
– często można się ich ustrzec! Jak?
Uprawiając sporty, zdrowo jedząc
i rzucając palenie. Niestety, przeciętny
pacjent puszcza te rady mimo uszu.
Stąd zastraszające dane: nadciśnienie
i zmiany miażdżycowe (za które
w ogromnym stopniu odpowiada zła
dieta) ma co trzeci dorosły Polak!
Oczywiście winą za tę epidemię
można próbować obarczyć państwo
– bo brakuje polityki zdrowotnej 
– i producentów żywności – bo na
sklepowych półkach leżą produkty
dosładzane, dosalane i pełne
niezdrowych ulepszaczy. Prawda jest
jednak taka, że sporą część winy
ponosimy sami, lekceważąc zalecenia. 
Tylko 65 proc. przewlekle chorych
deklaruje, że stosuje się w pełni 
do zaleceń lekarza. Pozostali
opuszczają dawki, przerywają leczenie,
gdy tylko poczują się lepiej, a nawet
nie realizują recept! Lekarze biją na
alarm – modyfikowanie leczenia według
własnego uznania grozi powikłaniami
oraz szybszym postępowaniem
choroby, co powoduje obniżanie się
jakości życia chorego, a nawet śmierć.
Niestety, lekarze zapominają często
wyjaśnić pacjentowi mechanizm jego
choroby i przedstawić korzyści płynące
z leczenia, nie mają czasu, 
by odpowiedzieć na jego wątpliwości.
A bez regularnego wsparcia motywacja
chorego do leczenia spada.
W „Poradniku” opisujemy najczęstsze
choroby przewlekłe – na czym polegają
i jak je leczyć (o cukrzycy czytaj obok,
o nadciśnieniu – s. 4-5, o miażdżycy
– s. 8-9, o astmie i POChP – s. 6-7).
Tłumaczymy, na czym polega zdrowe
odżywianie, i podpowiadamy
przykładowe jadłospisy (s. 12-13).
Podajemy pełną listę organizacji
zrzeszających chorych na najczęstsze
choroby przewlekłe (s. 14-15).
„Poradnik” kierujemy także do lekarzy
– o czym powinni pamiętać, piszemy 
na s. 11.

DOROTA FRONTCZAK

KOORDYNATORKA AKCJI „LECZYĆ PO LUDZKU”

2 Poradnik + Choroby przewlekłe
Czwartek 10 czerwca 2010 + Gazeta Wyborcza + www.wyborcza.pl

Cukrzyca
Ta choroba nie boli. Bywa, że rozwija się latami
niezauważona. Jej leczenie wymaga dyscypliny
– trzeba ściśle stosować się do zaleceń i zmienić dietę
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Objawy

Pierwsze objawy cukrzycy to np. zwiększone
pragnienie, zwiększony apetyt, senność, nud-
ności, chudnięcie, nieostre widzenie, zabu-
rzenia wzwodu u mężczyzn.

Badania 

Diagnozę cukrzycy stawia się na podstawie wy-
ników badań krwi. Najważniejszym badaniem
jest oznaczenie poziomu glukozy we krwi. Zgod-
nie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Dia-
betologicznego można je wykonać na dwa spo-
soby – albo poziom cukru określa się na czczo
(po mniej więcej ośmiu godzinach od ostatnie-
go posiłku) iporównuje znormą, albo wykonuje
się tzw. test tolerancji glukozy (inaczej: DTTG).
Polega on na dwukrotnym pomiarze stężenia
cukru – najpierw na czczo iponownie po dwóch
godzinach od wypicia roztworu glukozy. Wten
sposób diagnosta sprawdza, czy nasz organizm
prawidłowo „przetwarza” glukozę. 

Leczenie

Leczenie cukrzycy polega na codziennej oce-
nie i wyrównywaniu poziomu glukozy. Wy-
maga zdrowego odżywiania się – chodzi tu głów-
nie o wyeliminowanie z diety produktów szyb-

ko podnoszących poziom cukru (z tzw. wyso-
kim indeksem glikemicznym, inaczej: IG),
a więc: słodyczy, alkoholu, białego pieczywa,
gotowanych ziemniaków, białego ryżu itd. (przy-
kładowa dieta dla cukrzyka – s. 12), oraz o je-
dzenie pięciu posiłków dziennie w regularnych
odstępach czasu (co trzy-cztery godziny).
W utrzymaniu właściwego poziomu insuliny
pomaga także regularny wysiłek fizyczny, któ-
ry zwiększa wrażliwość organizmu na insuli-
nę oraz poprawia krążenie. 

Chorzy na cukrzycę powinni kontrolować
poziom cukru we krwi cztery-pięć razy dzien-
nie. Używa się do tego niewielkiego urządze-
nia zwanego glukometrem. Pacjent nakłuwa
opuszkę palca i przykłada do kropli krwi pa-
sek testowy, który następnie wkłada do glu-
kometru. Po chwili urządzenie podaje wynik. 

U pacjentów z cukrzycą typu 1. konieczne
jest codzienne podawanie insuliny w zastrzy-
kach. Rodzaj insuliny, wielkość dawki i często-
tliwość podawania dobiera się indywidualnie. 

U pacjentów z cukrzycą typu 2. na począt-
ku zwykle zaleca się wyłącznie dietę i ruch. Je-
śli zmiana stylu życia nie pomaga, wprowadza
się leki obniżające poziom cukru. Dopiero gdy
i ta metoda zawiedzie, stosuje się insulinę. 

Jest kilka rodzajów insuliny – niektóre dzia-
łają szybko, ale krótko, inne wolniej i dłużej.
Oprócz klasycznej insuliny ludzkiej stosuje się
także tzw. analogi insuliny (w których cząsteczka
insuliny została zmieniona tak, że lek może
działać np. równo przez całą dobę). W Polsce
analogi nie są refundowane, więc większość
chorych leczy się klasyczną insuliną ludzką. 

Alternatywą dla wykonywanych samo-
dzielnie zastrzyków są pompy insulinowe
– urządzenia, które podają stale insulinę bez-
pośrednio pod skórę. Mają one wiele zalet – są
wygodniejsze niż strzykawki czy peny (wstrzy-
kiwacze), w razie potrzeby można szybko
i z większą precyzją podać sobie potrzebną
dawkę. Problemem jest cena – co najmniej kil-
ka-kilkanaście tysięcy złotych za samo urzą-
dzenie. Do tego dochodzą wysokie koszty eks-
ploatacji – ok. 400 zł miesięcznie. Pompy in-
sulinowe są refundowane wyłącznie dla pa-
cjentów poniżej 18. roku życia.

Powikłania

W przebiegu cukrzycy bardzo ważna jest sta-
ła współpraca z lekarzem i ścisłe stosowanie
się do jego zaleceń. Tylko w ten sposób można
uniknąć poważnych powikłań takich jak m.in.: 

retinopatia cukrzycowa. Zwyrodnienie siat-
kówki rozwija się w wyniku uszkodzenia od-
żywiających ją naczyń krwionośnych. Choro-
ba ta prowadzi do stopniowego uszkodzenia
wzroku; 

powikłania ze strony układu krążenia. Cho-
rzy na cukrzycę zapadają trzykrotnie częściej
na zawał serca, udar mózgu czy miażdżycę tęt-
nic obwodowych; 

nefropatia cukrzycowa, czyli postępujące
zmiany prowadzące do niewydolności nerek;

stopa cukrzycowa. Pod wpływem wielo-
letniej, źle leczonej cukrzycy dochodzi do uszko-
dzenia naczyń krwionośnych i włókien ner-

wowych w kończynach dolnych. Tkanki stają
się bardziej podatne na uszkodzenia i zakaże-
nia. Rany goją się gorzej niż normalnie, zabu-
rzone jest czucie w stopach, skóra ma tenden-
cję do pękania, a kości mogą ulegać deforma-
cjom. Nieleczenie stopy cukrzycowej kończy
się amputacją;

zaburzenia świadomości, śpiączka(w przy-
padku ostrej hiperglikemii). 

Hipoglikemia

Chorym na cukrzycę typu 1. grozi nie tylko nad-
miar cukru we krwi, ale także jego niedobór (hi-
poglikemia, niedocukrzenie). Jest to powikła-
nie związane z leczeniem insuliną lub lekami
obniżającymi stężenie cukru we krwi. Może wy-
stąpić, gdy pacjent wstrzyknął sobie zbyt dużą
dawkę insuliny, długo nie jadł lub w czasie wy-
siłku fizycznego. Lekarze przypominają, że cho-
rzy muszą zawsze mieć przy sobie glukozę wfor-
mie tabletek czy cukierków, lub chociaż sok owo-
cowy, który trzeba wypić zaraz po pojawieniu
się pierwszych objawów niedocukrzenia. Nie
można ztym zwlekać, ponieważ stan ten może
szybko doprowadzić do utraty przytomności.

Objawy niedocukrzenia to:
nagłe uczucie silnego głodu, 
ból głowy,
pocenie się, 
niepokój, dezorientacja, 
drżenie mięśni, 
osłabienie, 
podwójne widzenie, 
śpiączka.

Profilaktyka

Medycyna dotąd nie znalazła sposobu, by unik-
nąć cukrzycy typu 1. Można natomiast wiele
zrobić, by zapobiec cukrzycy typu 2. Co? Przede
wszystkim schudnąć. Pomoże wtym dieta ubo-
ga w niezdrowe tłuszcze i węglowodany proste
połączona z regularnym wysiłkiem fizycznym.
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NA CUKRZYCĘ
CHORUJE OK. 

2 mln
POLAKÓW 

zwiększone pragnienie 
częste oddawanie moczu 
zwiększony apetyt (utrata masy cia-

ła w przypadku cukrzycy typu 1.) 
zmęczenie i senność 
nudności 
wymioty 
bóle brzucha (zwłaszcza u dzieci) 
nieostre widzenie 
upośledzenie odporności (trudności

z leczeniem infekcji) 
drętwienie, mrowienie i ból w stopach 
zaburzenia wzwodu u mężczyzn 
zaburzenia miesiączkowania (z bra-

kiem miesiączki włącznie) u kobiet 
przyspieszony oddech (w przypadku

kwasicy ketonowej) 
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Objawy cukrzycy
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Cukrzyca w ciąży

Osobnym rodzajem cukrzycy jest tzw. cu-
krzyca ciążowa. Zapada na nią kilka procent
ciężarnych. Mechanizm jej powstawania iprze-
bieg przypominają cukrzycę typu 2. 

U każdej kobiety w czasie ciąży substan-
cje zawarte w łożysku powodują tzw. insuli-
noodporność. Zwykle niczym to nie grozi.
Jednak u części kobiet, które mają genetycz-
ne predyspozycje, w jej wyniku rozwija się
cukrzyca. Dzieje się to zwykle w trzecim try-
mestrze. 

U matki choroba może nie dawać żadnych
objawów, czasami są to uporczywe infekcje.
Daje jednak objawy u dziecka. Zwiększone
stężenie cukru we krwi matki (a więc również
u płodu) powoduje jego nieprawidłowy, przy-
spieszony rozwój. W USG wyraźnie widać,
że dziecko jest za duże w stosunku do swoje-
go wieku i ma zaburzone proporcje ciała.

Czynniki ryzyka

Już podczas pierwszej wizyty u lekarza po-
łożnik powinien ocenić, czy pacjentka jest za-
grożona cukrzycą – zapytać, czy ojciec, mat-
ka, brat lub siostra ciężarnej chorują na cu-
krzycę. Ocenić, czy u pacjentki występują
czynniki ryzyka takie jak:

nadwaga bądź otyłość,
wiek 35 lat lub więcej,
nadciśnienie tętnicze,
cukrzyca ciążowa przebyta w poprzedniej

ciąży,
urodzenie dziecka o wadze powyżej 4 kg,
wielorództwo,
urodzenie dziecka z wadą rozwojową.

Diagnoza

Jeśli czynniki ryzyka występują, lekarz po-
winien natychmiast zlecić tzw. test obciąże-
nia glukozą. Polega on na zmierzeniu stęże-
nia cukru we krwi na czczo i dwie godziny
po wypiciu roztworu glukozy. Kobietom, któ-
re nie są w grupie ryzyka, lekarz zleci stan-
dardowe badanie stężenia cukru we krwi na
czczo. 

Bez względu na obecność czynników ry-
zyka między 24. a 28. tygodniem lekarz powi-
nien zlecić test obciążenia glukozą każdej ko-
biecie.

Leczenie

Jeśli lekarz stwierdzi cukrzycę ciążową, skie-
ruje pacjentkę do poradni diabetologicznej.
Tam dowie się ona, jaką stosować dietę. Bę-
dzie mogła też wypożyczyć glukometr, by
przez jakiś czas codziennie mierzyć poziom
glukozy we krwi. Jeśli dieta nie pomoże, trze-
ba podać kobiecie zastrzyki z insuliną. 

Powikłania

Powikłania mogą dotyczyć zarówno matki,
jak i dziecka. 

W przypadku zbyt dużych rozmiarów pło-
du (tzw. makrosomii) zwiększa się ryzyko ura-
zu okołoporodowego. Po porodzie może roz-

winąć się zespół niewydolności oddechowej
noworodka, bo płuca dziecka nie są przygo-
towane do podjęcia wzmożonej pracy. 

Paradoksalnie u noworodka może też
dojść do hipoglikemii, która może skutko-
wać uszkodzeniem centralnego systemu ner-
wowego. Dzieje się tak dlatego, że krew mat-
ki ze zwiększoną zawartością cukru prze-
dostaje się poprzez łożysko do krwiobiegu
płodu. Jego organizm, żeby unormować po-
ziom cukru, wydziela duże ilości insuliny.
Następuje poród – noworodek zostaje od-
cięty od „przesłodzonej” krwi matki. W je-
go własnej krwi poziom cukru spada. Pro-
blem w tym, że nie od razu spada zwiększo-
na produkcja insuliny. 

W przypadku nieleczonej lub niesku-
tecznie leczonej cukrzycy ciążowej u dziecka
może dojść także do:

uszkodzenia systemu nerwowego,
zaburzeń rytmu serca,
podwyższonego ciśnienia tętniczego,
przerostu komór serca,
nadmiernego „zagęszczenia” krwi.
Wnajgorszym wypadku może dojść nawet

do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu. 
Dziecko może odziedziczyć po matce nie-

korzystne predyspozycje genetyczne i w tym
sensie cukrzyca ciążowa zwiększa też, choć
w perspektywie wielu lat, ryzyko rozwoju cu-
krzycy typu 2. u dziecka. Dlatego rodzice po-
winni szczególnie pilnować diety dziecka, nie
przekarmiać go i zachęcać je do ruchu.

Matce cukrzyca ciążowa grozi powikła-
niami podczas porodu i połogu. Samo stwier-
dzenie cukrzycy ciążowej nie jest wskazaniem
do cesarskiego cięcia. Powinno się je jednak
wykonać w przypadku potwierdzonej ma-
krosomii lub innych powikłań.

Cukrzyca ciążowa jest niebezpieczna dla
matki także po porodzie. Zwiększa bowiem
ryzyko cukrzycy w kolejnej ciąży, a także ry-
zyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Dla-
tego kobiety, które przeszły cukrzycę ciążo-
wą, powinny dbać o zdrową dietę.

Cukrzyca ciężarnych zwykle ustępuje po
porodzie. Na wszelki wypadek lekarze zale-
cają jednak mierzenie poziomu glukozy jesz-
cze przez kilka miesięcy. �

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

4 Poradnik + Choroby przewlekłe
Czwartek 10 czerwca 2010 + Gazeta Wyborcza + www.wyborcza.pl

��� Dokończenie ze s. 3

NADCIŚNIENIE
TO PROBLEM AŻ

8 MLN
POLAKÓW 

O
soby z nadciśnieniem zwy-
kle nie wiedzą o swoich do-
legliwościach, bo długo nie
daje ono żadnych objawów.
Niestety, połowa osób, które

o nim już wiedzą, bagatelizuje ten stan
i nie stosuje się do zalecanych środków.
Tymczasem szalejąca w naszych naczy-
niach krew prowadzi do nieodwracalnych
zmian w układzie krążenia i uszkodzeń
narządów wewnętrznych. Jest też czyn-
nikiem ryzyka udarów mózgu. 

Ciśnienie krwi zależy od siły i często-
ści skurczów serca oraz od oporu ścian
naczyń krwionośnych. Jego wartość nie
jest stała – podnosi się i opada zależnie od
naszej aktywności, pory dnia, stresu.
W czasie skurczu serce wtłacza krew do
naczyń – ciśnienie jest wtedy wyższe i na-
zywa się je ciśnieniem skurczowym. Na-
tomiast podczas rozkurczu serca ciśnie-
nie osiąga wartości najniższe – mówimy
wtedy o ciśnieniu rozkurczowym. 

Badanie

Ciśnienie mierzymy ciśnieniomierzem (do
kupienia w aptekach i sklepach RTV/AGD).
Wynik wyrażony jest w milimetrach słu-
pa rtęci (mm Hg). Pierwsza z podanych
wartości odpowiada ciśnieniu skurczo-
wemu, druga – rozkurczowemu. Zaniepo-
koić powinny nas wartości równe lub prze-
kraczające 140 mm Hg dla ciśnienia skur-
czowego i 90 mm Hg dla ciśnienia rozkur-
czowego. 

Około 90 proc. przypadków nadciś -
nienia pojawia się bez wyraźnej przyczyny.
U pozostałych 10 proc. osób nadciśnienie
jest wtórne i pojawia się najczęściej w wy-
niku chorób nerek lub zaburzeń hormo-
nalnych.

Czynniki ryzyka 

Nadciśnienie ma podłoże zarówno gene-
tyczne, jak i środowiskowe. Ryzyko nad-
ciśnienia tętniczego rośnie wraz z wie-
kiem, ale to nie oznacza, że młodzi mogą
spać spokojnie – może pojawić się nawet
u dzieci!

Przed okresem menopauzy kobiety
mają średnio niższe ciśnienie tętnicze
krwi niż mężczyźni w tym samym wieku.
Zmiany hormonalne spowodowane prze-
byciem menopauzy są odpowiedzialne

1. Stężenie glukozy na czczo: 

poniżej 100 mg/dl – norma

100-125 mg/dl – upośledzony metabo-

lizm glukozy (stan przedcukrzycowy)

równe lub powyżej 126 mg/dl – cukrzyca

2. DTTG:

poniżej 140 mg/dl – norma

140-199 mg/dl – stan przedcukrzycowy

równe lub powyżej 200 mg/dl – cukrzyca

3. Glikemia przygodna (pomiar stężenia cu-

kru we krwi wykonany o dowolnej porze dnia)

– równa lub powyżej 200 mg/dl oraz wy-

stąpienie objawów przecukrzenia, np. wzmo-

żone pragnienie

++

++

++

++
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Rozpoznawanie cukrzycy



Nadciśnienie
Kilka milionów Polaków nawet nie wie o tym, że ma nadciśnienie, 
choć nieleczone może grozić udarem mózgu. Dlatego warto podczas każdej
wizyty u lekarza prosić o sprawdzenie ciśnienia
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za wzrost średnio o 5 mm Hg skurczowego
ciśnienia krwi u kobiet.

Profilaktyka i wczesne leczenie

Czasem we wczesnej fazie choroby, by sku-
tecznie obniżyć ciśnienie, wystarczy zmiana
stylu życia. Niestety, taka propozycja lekarza
bywa często bagatelizowana – chorzy w nią nie
wierzą. Poza tym zmiana diety czy rzucenie
palenia wymagają pracy nad sobą, a o to za-
wsze jest najtrudniej. Warto jednak podjąć wy-
siłek, alternatywą jest bowiem zażywanie le-
ków na nadciśnienie, które trzeba będzie brać
już do końca życia.

To co zrobić?
1. Schudnąć. Najlepiej wolno (10 proc.

masy ciała w ciągu 6-12 miesięcy) i trwale.
Zmniejszenie masy ciała o 5-10 proc. może
obniżyć ciśnienie tętnicze nawet o kilkana-
ście mm Hg.

2. Zmienić dietę.Stosowanie zdrowej die-
ty może skutecznie obniżyć ciśnienie tętni-
cze także o kilkanaście mm Hg. O tym, co jeść,
czytaj na s. 12-13. 

3. Ograniczyć ilość zjadanej soli. Ponad 
70 proc. soli w diecie pochodzi z gotowych
pokarmów przetworzonych, takich jak wę-
dliny, chleb, chipsy. Dlatego nie kupujmy
tych produktów i nie dosalajmy potraw. Ogra-
niczenie spożycia soli do 4-6 g na dobę po-
woduje przeciętny spadek ciśnienia tętni-
czego o 2-8 mm Hg.

4. Ćwiczyć. Ćwiczenia fizyczne trwające
30-60 minut wykonywane przez cztery dni
w tygodniu pozwalają obniżyć ciśnienie tęt-
nicze krwi o 4-9 mm Hg.

5. Rzucić papierosy. Już po dziesięciu se-
kundach od zaciągnięcia się dymem papiero-
sowym nikotyna dociera do mózgu, gdzie po-
woduje wyrzut adrenaliny – neuroprzekaźni-
ka, który podnosi ciśnienie krwi, przyspiesza
oddychanie i bicie serca. Wypalając jednego
papierosa, przeciętny palacz zaciąga się dzie-
sięć razy. Jeśli przestajemy palić, już po 24 go-
dzinach tętno i ciśnienie zaczynają spadać.

6. Pić mniej alkoholu. Wypicie jednego
drinka – czyli małego piwa (350 ml), kieliszka
wina (150 ml) lub kieliszka wódki (50 ml) – nie
ma bezpośredniego wpływu na wzrost ci-
śnienia tętniczego krwi (najzdrowsze jest jed-
nak czerwone wino). Natomiast picie więk-
szych ilości alkoholu powoduje jego stały
wzrost. Decydujące jest nie tylko przekro-
czenie bariery dwóch drinków dziennie, lecz

przede wszystkim długotrwałe i regularne
spożywanie alkoholu. 

7. Zapanować nad stresem. Codzienne
narażenie na stres wpływa na funkcjonowa-
nie wielu narządów i układów, w tym układu
naczyniowego. Pomocne w rozładowaniu stre-
su są techniki relaksacyjne takie jak np.: me-
dytacja transcendentalna, joga, gimnastyka
relaksacyjno-oddechowa tai-chi, terapia be-
hawioralna. Powodują one obniżenie skur-
czowego ciśnienia tętniczego średnio o 10 mm
Hg, a rozkurczowego o 5 mm Hg.

8. Wysypiać się.Osoby w średnim wieku,
które mało śpią, są bardziej narażone na roz-
wój nadciśnienia tętniczego. Krótki sen pobu-
dza układ współczulny, czyli część układu ner-
wowego, która jest pobudzana również w stre-
sie. Po pewnym czasie ten właśnie mechanizm
zaburza kontrolę ciśnienia tętniczego. 

Leczenie

Jeśli zmiana stylu życia nie pomogła (lub
chory się do tego zalecenia nie zastosował),
ciśnienie obniża się, podając leki. 

Często należy zacząć je brać natychmiast
– gdy mamy bardzo wysokie nadciśnienie (po-
wyżej 180/110 mm Hg) albo gdy dodatkowo
chorujemy na cukrzycę lub mamy za wyso-
ki poziom cholesterolu we krwi. W kontroli
ciśnienia bardzo przydatna jest książeczka,
do której wpisujemy wizyty u lekarza, war-
tości pomiarów domowych i aktualnie brane
leki. Taki dzienniczek wymusza na nas zaan-
gażowanie się w terapię – mamy większe po-
czucie kontroli i lepiej leczymy nadciśnienie. 

Dzisiaj leki rzadko stosuje się pojedynczo.
Często lekarz przepisuje kombinację dwóch
środków, zmniejszając jednocześnie ich daw-
ki. Zwiększa to skuteczność leczenia. Mamy
też do dyspozycji preparaty złożone (dwa le-
ki o różnych mechanizmach działania w jed-
nej tabletce lub kapsułce).

Niestety, środki te nie są pozbawione dzia-
łań niepożądanych. Czasami powodują upor -
czywy kaszel, obrzęki lub zaparcia. O wszyst-
kich takich objawach trzeba informować le-
karza. 

Jeśli mimo terapii ciśnienie krwi wciąż jest
podwyższone, może to oznaczać, że cierpi-
my na tzw. nadciśnienie oporne. Zdarza się
ono jednak bardzo rzadko. Częściej jest po-
zorne i wynika m.in. z naszego niedbania o re-
gularne branie leków, a czasem z niewłaści-
wego dobrania leków lub ich dawek.

Uwaga! 

Pacjenci nagminnie odstawiają leki, kiedy tyl-
ko ciśnienie wróci do normy. Nie wolno tego
robić! Nadciśnienie tętnicze jest chorobą prze-
wlekłą, a to oznacza, że ciśnienie już nie wró-
ci samo do normy. Wcześniej czy później znów
się niebezpiecznie podniesie i leczenie trze-
ba będzie zaczynać od początku. �

Osoby cierpiące na nadciśnienie po-
winny same mierzyć sobie regularnie
ciśnienie. Trzeba pamiętać, że warto-
ści ciśnienia badanego w domowym
zaciszu są z reguły niższe od stwier-
dzanych podczas wizyt u lekarza (dzia-
ła tzw. efekt białego fartucha – stres
związany z badaniem powoduje wzrost
ciśnienia tętniczego).

Aby domowy pomiar był wiarygodny,
należy używać aparatów o potwierdzo-
nej dokładności i przestrzegać kilku za-
sad. 
1. Pomiaru dokonuj zawsze o tej samej

godzinie, w ciszy i spokoju.
2. Godzinę przed badaniem nie pal, 

nie pij alkoholu ani kawy.
3. Przed pomiarem odpoczywaj przez

pięć minut.
4. Dokonuj pomiaru po oddaniu moczu
5. Ramię musi być swobodne, podparte

na wysokości serca.
6. Nie poruszaj się i nie rozmawiaj.
7. Jeśli wykonujesz kilka pomiarów,

przerwa między nimi musi wynieść
co najmniej minutę.

8. Zapisuj otrzymane wartości.
9. Mierz ciśnienie regularnie.

Jak prawidłowo 
zmierzyć ciśnienie 
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W
Polsce na astmę choruje
blisko 12 proc. dzieci
i młodzieży oraz ok. 8 proc.
dorosłych – i liczby te stale
rosną. Powoli zacierają się

różnice pomiędzy miastem a wsią. Dawniej
zdecydowanie więcej osób chorowało w mi-
astach. 

Niektóre badania pokazują, że aż 70 proc.
chorych nie wie o tym, że ma astmę. Z in-
nych danych wynika, że aż 41 proc. chorych
z rozpoznaną astmą nie rozpoczyna żad-
nego leczenia.

Astma pojawia się w wyniku prze-
wlekłego stanu zapalnego w ścianie
oskrzeli i oskrzelików. Nasz układ odde-
chowy przypomina rozgałęziające się
drzewo – oskrzela to jego główne konary,
a oskrzeliki to gałęzie i coraz drobniejsze
gałązki. Ich zadaniem jest dostarczenie
bogatego w tlen powietrza do płuc, a na-
stępnie – po oddaniu tam tlenu i nasyce-
niu dwutlenkiem węgla – pozbycie się go
z organizmu.

U zdrowego człowieka zarówno grub-
sze, jak i cieńsze „rurki” są drożne – wdy-
chane i wydychane powietrze przemiesz-
cza się bez przeszkód. Tymczasem u osób
cierpiących na astmę ten transport nie od-
bywa się sprawnie. Powodem jest stan za-
palny ścian oskrzeli i oskrzelików. Wywo-
łuje on zmiany w błonie śluzowej, która
staje się grubsza, obrzęknięta. Zaczyna się
z niej sączyć wydzielina. Co gorsza, raz
uszkodzona ściana oskrzeli dużo łatwiej
reaguje na ten sam – pozornie niewinny
– czynnik drażniący. Stan zapalny nie mi-
ja, lecz przechodzi w stan przewlekły. Droż-
ność jest wyraźnie upośledzona, chory
z trudem oddycha.

Rodzaje astmy

Specjaliści rozróżniają dwa typy astmy – aler-
giczną (inaczej: atopową) i niealergiczną
(nieatopową). W astmie alergicznej zmia-
ny w oskrzelach są odpowiedzią na alergen
(np. białka żyjących w kurzu domowym roz-
toczy, białka z pyłku roślin, a także te z sier-
ści psa lub kota).

W astmie niealergicznej objawy choro-
by są podobne, ale oskrzela chorego reagu-
ją nie na alergen, lecz na tzw. czynnik nie-
swoisty, np. wysiłek fizyczny, zimne po-
wietrze czy toczącą się infekcję.

Na astmę można zachorować w każdym
wieku. U osób młodszych (tj. do czterdziest-
ki) przeważa astma alergiczna, a u starszych
(po 65. roku życia) – niealergiczna.

Czynniki ryzyka

Astma to z jednej strony wynik działania śro-
dowiska, z drugiej – genów. Dominującą rolę
specjaliści przypisują dziś temu pierwszemu.
Chodzi tu przede wszystkim o dym tytonio-
wy, a także inne dymy, gazy i pyły. Astmie
sprzyja też zła wentylacja pomieszczeń oraz
narażenie na alergeny zwierzęce.

Objawy

Stan zapalny w ścianach oskrzeli początko-
wo może nie dawać żadnych objawów. Gdy
już do nich dojdzie, najczęściej są to napady
duszności pojawiające się w nocy i nad ra-
nem. Częstym objawem jest też napadowy
kaszel. Bywa, że ktoś kaszle przez pół nocy,
a odruch kaszlu jest tak silny, że powoduje
wymioty. Lekarz nie stwierdza infekcji, po-
nieważ osłuchowo zarówno oskrzela, jak i płu-
ca są czyste (po to, by wykluczyć zapalenie
płuc, należy jednak wykonać zdjęcie rentge-
nowskie).

Objawem astmy mogą być nawracające
infekcje układu oddechowego. Człowiek cho-
ruje raz za razem. Bierze nierzadko jeden,

drugi, trzeci antybiotyk, lecz kłopoty nie ustę-
pują. Czasem mija dużo czasu, zanim trafi do
pulmonologa czy alergologa, a ten rozpocz-
nie właściwe leczenie.

Inne objawy astmy to świszczący oddech
(niedrożne drogi oddechowe „grają”), po-
czucie ucisku w klatce piersiowej i wreszcie
zła tolerancja wysiłku.

Badania

Wczesna diagnostyka astmy jest trudna. Bra-
kuje obiektywnego badania, które w 100 proc.
wskazywałoby na jej obecność. Lekarz mu-
si więc przede wszystkim zebrać dokładny
wywiad. Na jego podstawie może rozpoznać
astmę z dużym prawdopodobieństwem.
W przypadku osób starszych szczególną
uwagę musi zwrócić na gorszą tolerancję
wysiłku. Pacjent twierdzi np., że jeszcze nie-
dawno wbiegał bez problemu na trzecie pię-
tro, a teraz zatrzymuje się co kilka stopni,
bo sapie. To wcale nie musi być starość, ale
właśnie astma.

Po to, by upewnić się co do słuszności dia-
gnozy, lekarz często kieruje na badania do-
datkowe. Mogą to być:

rentgen klatki piersiowej w celu wyklu-
czenia np. zapalenia płuc,

spirometria – prosty, nieinwazyjny test
analizujący czynność naszych płuc na pod-
stawie oddechu,

badanie nadreaktywności (nadwrażliwo-
ści) oskrzeli – specjalistyczny test, na pod-
stawie którego można ocenić pośrednio, czy
w ścianach oskrzeli toczy się stan zapalny,
a jeśli tak, to jak nasilony,

morfologia – by wykluczyć anemię,
testy skórne – mogą wykazać, na jakie aler-

geny jesteśmy uczuleni,
badanie poziomu swoistej immunoglo-

buliny (IgE).
Uwaga!Niektóre z powyższych badań mo-

gą dać prawidłowy wynik, a mimo to człowiek
jest chory na astmę. Można mieć np. dobrą
spirometrię, właściwy poziom swoistej IgE
i ujemne testy skórne, a być alergikiem i cho-
rować na alergiczną astmę.

Leczenie

Astma to choroba nieuleczalna, ale postęp
w jej leczeniu jest ogromny. Dzięki temu moż-
liwe są wieloletnie okresy remisji i wielu pa-
cjentów przez lata nie odczuwa najmniejszych
dolegliwości. 

++

++

++

++

++

++

Astma
Niestety, wielu chorych nie wie, że ma astmę, a nawet jeśli wie, leczy się

nieskutecznie. Szkoda, bo postęp w leczeniu astmy jest kolosalny
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Leczenie polega dziś przede wszystkim
na tłumieniu stanu zapalnego w ścianach
oskrzeli. Jeśli się to udaje, chory czuje się
zupełnie dobrze.

Terapie stawiają sobie za cel maksy-
malne kontrolowanie objawów astmy. W za-
leżności od stanu chorego lekarze wyta-
czają lżejsze bądź cięższe działa. Nieza-
leżnie od zaawansowania astmy najważ-
niejszą sprawą jest jednak edukacja pa-
cjenta. Chory musi sporo wiedzieć o swo-
jej chorobie, będzie bowiem z nią żyć przez
lata. Powinien też zawsze mieć przy sobie
doraźny lek rozszerzający oskrzela. Spe-
cyfik taki nie leczy przyczyn choroby, ale
w razie potrzeby może przynieść ulgę, a na-
wet uratować życie. Nie można jednak sto-
sować samych leków rozszerzających
oskrzela. Doraźnie specyfiki te spełniają
ważną funkcję, ale stosowanie ich przez
dłuższy okres to droga donikąd, mogąca
nawet przyczynić się do zgonu pacjenta.

Podstawą leczenia astmy są dziś leki
przeciwzapalne – przede wszystkim ste-
rydy wziewne. Polacy, niestety, wciąż bar-
dzo obawiają się sterydów. Niesłusznie!
Leki te działają prawie wyłącznie na drogi
oddechowe i dlatego są stosunkowo bez-
pieczne.

Jeśli astma przybiera cięższą postać,
trzeba zwiększać dawkę sterydów, dokła-
dać leki antyleukotrienowe (działające prze-
ciwzapalnie) i/lub długo działające środki
rozkurczowe.

Najciężej chorych leczy się nowocze-
snym drogim przeciwciałem antyIgE, z tym
że wskazania do tej terapii są bardzo ogra-
niczone (nie można mieć ani za mało, ani
za dużo IgE we krwi, bo wówczas lek nie
pomaga).

Uwaga! Mimo wielkiego postępu w le-
czeniu na astmę nadal można umrzeć. Umie-
rają ci, których nieprawidłowo leczono, a tak-
że ci, którzy lekceważą swoją chorobę i nie
stosują się do zaleceń lekarza. Dotyczy to
zwłaszcza nastolatków, którzy wstydzą się
wyciągnąć inhalator przy kolegach, za to jak
wszyscy sięgają po papierosa.

Profilaktyka

Jeśli mamy genetyczne skłonności do ast-
my,  tym bardziej powinniśmy zwracać uwa-
gę na czynniki środowiskowe. Przede wszyst-
kim nie wolno nam palić. Palenie w ciąży
zwiększa ryzyko astmy u dziecka.

Nie powinniśmy też wybierać zawodu
narażającego na kontakt ze szkodliwymi ga-
zami czy pyłami. I unikać sportów, które
wymagają wysiłku na zimnym powietrzu
(np. łyżwy, narty, snowboard). 

Jeśli cierpimy na katar alergiczny, nale-
ży go leczyć, bo aż ośmiokrotnie zwiększa
ryzyko rozwoju astmy. 

Jeśli ktoś choruje na astmę i zauważa, że
kontakt z kotem lub psem mu szkodzi, le-
piej pozbyć się czworonoga z domu. Aler-
gicy mogą zmniejszyć ryzyko zachorowa-
nia na astmę, poddając się odczulaniu. �

Ś
wiatowa Organizacja
Zdrowia podaje, że na
całym świecie na PO-

ChP leczy się prawie 200
mln osób. Chorują zwykle
osoby w średnim i star-
szym wieku. Wkrajach roz-
winiętych (w tym w Polsce)
zachoruje na nią nawet co
dziesiąty dorosły. 

POChP powstaje w wy-
niku reakcji zapalnej tkan-
ki płuc na wdychane zanieczyszczenia, naj-
częściej dym papierosowy. W Polsce czyn-
nie pali ok. 9 mln osób. Gdy porównamy tę
liczbę z liczbą chorych, ukaże nam się dość
ponury obraz – co piąta osoba wychodzą-
ca na papierosa padnie ofiarą POChP.

Zespół objawów, które towarzyszą tej
chorobie, łączy przewlekłe zapalenie oskrze-
li z postępującym uszkodzeniem tkanki
płuc. Zanim kilka lat temu opisano szcze-
gółowo jej objawy, nazywana była rozedmą. 

W wyniku postępującej choroby coraz
mniej powietrza przepływa przez płuca.
Chory jest niedotleniony, odczuwa dusz-
ność, męczy go silny kaszel.

Czynniki ryzyka

W 90 proc. przypadków choroba rozwija
się w następstwie palenia papierosów, rza-
dziej w wyniku biernego palenia (jeśli np.
dziecko dorastało w domu, w którym się
paliło papierosy), czasem w wyniku wdy-
chania dymów i pyłów innego pochodze-
nia. Wdychanie oparów chemicznych iprze-
bywanie w zanieczyszczonym powietrzu
lub pomieszczeniach źle wentylowanych
zwiększa ryzyko choroby także u palaczy.

Bywa, że choroba rozwija się u ludzi
młodych i niepalących. Dziś uważa się, że
choroba może mieć związek z niedoborem
a1-antytrypsyny, białka surowicy wytwa-
rzanego w wątrobie.

Do innych czynników ryzyka należą:
zaburzenia rozwoju płuc w okresie pło-

dowym i wczesnym dzieciństwie;
częste infekcje, zarówno bakteryjne, jak

i wirusowe w wieku dziecięcym;
niektórzy badacze wiążą większe ryzy-

ko zachorowania na POChP z astmą.

Objawy

Choroba rozwija się długo, nieraz latami,
nie dając żadnych niepokojących objawów.

Zwykle chory dowiaduje się
o POChP, gdy jest już zaawan-
sowana. Najczęściej pierwszym
objawem POChP jest upor -
czywy wilgotny kaszel, który
zwykle pojawia się rano. Czę-
sto występuje także narastają-
ca duszność, która towarzyszy
z reguły wysiłkowi. W przeci-
wieństwie do astmy duszność
w przebiegu POChP raczej nie
występuje w nocy.

O rozwoju choroby świadczyć też mogą
częste infekcje układu oddechowego – zapale-
nia oskrzeli, zapalenia płuc.

Badania

Diagnozę POChP stawia lekarz specjalista cho-
rób płuc (pulmonolog) na podstawie tzw. ba-
dania spirometrycznego (spirometrii). Polega
ono na tym, że pacjent przez rurkę wydmu-
chuje jak najszybciej powietrze do specjalne-
go urządzenia zwanego spirometrem. Mierzy
ono objętość płuc oraz przepływ powietrza
w kolejnych fazach wydechu. U palaczy obję-
tość płuc zmniejsza się zdecydowanie szybciej
niż u osoby niepalącej. 

Lekarz powinien zlecić dodatkowo zdjęcie
RTG płuc. Zdarza się bowiem, że POChP to-
warzyszy rak płuca.

Leczenie

POChP jest chorobą nieuleczalną. Można je-
dynie hamować jej rozwój oraz leczyć ją obja-
wowo, poprawiając komfort życia chorego.
Podstawą leczenia jest regularne stosowanie
leków rozszerzających oskrzela. Podczas za-
ostrzeń infekcji dróg oddechowych stosować
można także antybiotyki.

Nieleczona POChP może rozwinąć się tak
bardzo, że konieczne będzie zastosowanie tle-
noterapii – czyli wprowadzenie do nosa pa-
cjenta rurki z tlenem. W bardzo ciężkiej po-
staci choroby należy stosować domowe le-
czenie tlenem przez większą część doby.

W wyjątkowych przypadkach wykonać
można przeszczep płuca.

Profilaktyka

Jak uniknąć POChP? Rada jest równie prosta,
jak trudne jest zastosowanie się do niej – trze-
ba natychmiast rzucić palenie! Pomocne jest
także przebywanie na świeżym, czystym po-
wietrzu i dbanie o właściwą wentylację po-
mieszczeń. �
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Przewlekła obturacyjna
choroba płuc (POChP)
POChP jest już czwartą przyczyną zgonów na świecie, szacuje
się, że w roku 2020 będzie już na trzecim miejscu. 
Jej bezpośrednią przyczyną jest palenie tytoniu

CIERPI 
NA NIĄ AŻ 

2 MLN
POLAKÓW! 
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KAŻDEGO ROKU
ZAWAŁ

PRZECHODZI OK.

100 tys.
POLAKÓW,

A UDAR MÓZGU

70 tys.

Choroby układu krążenia to główna
przyczyna zgonów w Polsce. 

Winny jest głównie styl życia: 
mało się ruszamy, 
nadal tłusto jemy 

i palimy papierosy

N
ikt dokładnie nie wie, ilu Pola-
ków ma miażdżycę. Na pewno
jednak są to miliony osób. Miaż-
dżyca (inaczej: arterioskleroza)
to choroba przewlekła, w któ-

rej dochodzi do pogrubienia ścian tętnic,
zwężenia ich światła i utraty elastyczno-
ści. Zmiany zwyrodnieniowe atakują głów-
nie aortę, tętnice wieńcowe (odżywiające
serce) i móz gowe. 

Jej etiologia nie jest do końca poznana,
ale wiąże się ją ze zbyt wysokim poziomem
cholesterolu we krwi (tzw. hipercholeste-
rolemią), nadciśnieniem, złą dietą i stresem.
Miażdżyca częściej występuje u mężczyzn
i nasila się z wiekiem. W jej efekcie może
dojść do zawału mięśnia sercowego bądź
udaru mózgu.

Choroba wieńcowa

Kiedy miażdżyca zaatakuje naczynia wień-
cowe odżywiające serce, wywołuje tzw. cho-
robę wieńcową (chorobę niedokrwienną ser-
ca), na którą, jak się szacuje, cierpi milion
Polaków. Jej najbardziej charakterystycz-
nym objawem jest ból w klatce piersiowej
– odczuwany najczęściej za mostkiem, ale
może także promieniować do lewego barku
i ramienia, do pleców, gardła i żuchwy. Ty-
powy ból wieńcowy wywoływany jest przez
wysiłek fizyczny i utrzymuje się przez kilka
minut, po czym ustępuje.

Czynniki ryzyka

Na chorobę wieńcową najbardziej narażo-
ne są osoby:

z nierozpoznanym lub źle leczonym nad-
ciśnieniem, 

palące papierosy,
z nadwagą i otyłością ,
chore na cukrzycę, 
ze zbyt wysokim poziomem choleste-

rolu,
nadużywające alkoholu,
mające w rodzinie przypadki zawału,

udaru lub cukrzycy,
w starszym wieku. 

Powikłania

Najgroźniejszym powikłaniem choroby
wieńcowej jest zawał mięśnia sercowego.
Gdy któraś z tętnic wieńcowych ulegnie cał-
kowitemu zatkaniu, fragment serca, który
był przez nią odżywiany, ulega nieodwra-
calnym uszkodzeniom i traci zdolność do
pracy.

Podczas zawału chory odczuwa ból po-
środku klatki piersiowej, za mostkiem. W po-
równaniu ze zwykłym bólem wieńcowym
ból zawałowy jest o wiele silniejszy – dławi,
rozpiera, dłużej trwa i nie ustępuje (lub ustę-
puje tylko na chwilę) po zażyciu leków. Mo-
że też promieniować do lewego barku, ple-
ców czy żuchwy. Często towarzyszą mu:
duszność, poty, nudności, wymioty i uczu-
cie silnego niepokoju.

W niektórych przypadkach zawał prze-
biega łagodnie lub wręcz w ogóle nie daje
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Miażdżyca
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żadnych objawów. O takim zawale najczęściej
dowiadujemy się podczas rutynowego EKG.

Udar

Terminem tym określamy zakłócenie w pra-
cy mózgu wskutek zaburzeń w pracy naczyń
krwionośnych dostarczających do niego krew.
Udar może być niedokrwienny lub krwo-
toczny (zwany wylewem). Jednak skutek koń-
cowy jest ten sam – fragment mózgu zostaje
wyłączony z pracy. 

Podczas udaru krwotocznego (20 proc.
wszystkich udarów) dochodzi do wylania
krwi z uszkodzonego naczynia krwionośne-
go do sąsiadującego fragmentu mózgu, któ-
ry ulega uszkodzeniu. Udar krwotoczny naj-
częściej przebiega burzliwie – szybciej do-
prowadza do poważnych objawów, np. utra-
ty przytomności czy niedowładów ciała. 

Podczas udaru niedokrwiennego (80 proc.
wszystkich udarów) tętnica nie ulega prze-
rwaniu, ale zatkaniu, najczęściej właśnie na
skutek miażdżycy. Zwykle udar niedokrwienny
rozwija się wolniej – objawy mogą narastać
przez kilka godzin. Ale nie jest to regułą. 

Czasami można przegapić udar – wieczo-
rem mocniej poboli głowa, pojawi się lekki nie-
dowład ręki, opadnie kącik ust, i tyle. Często
jest tak, że wstaje się rano z łóżka i objawów
już nie ma. Bardzo ważne jest jednak, by ta-
kich objawów nie lekceważyć i natychmiast
udać się do szpitala. Tylko badanie przy uży-
ciu tomografu komputerowego pozwoli oce-
nić, czy w mózgu stało się coś złego, i w razie
czego błyskawicznie rozpocząć leczenie. Od
tego zależy, czy udar nie skończy się ciężkim
kalectwem lub śmiercią. 

Czynniki ryzyka

Udarem najbardziej zagrożone są osoby:
z nadciśnieniem,
w starszym wieku,
otyłe,
palące papierosy,
cierpiące na choroby serca, np. migotanie

przedsionków,
ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu, 
cierpiące na cukrzycę,
nadużywające alkoholu,
mężczyźni.

Objawy

Jeżeli wystąpią poniższe objawy, nie czekaj
– natychmiast udaj się do szpitala: 

osłabienie, porażenie i/lub drętwienie koń-
czyn po jednej stronie ciała;

zaburzenia mowy – ktoś nie może się wy-
powiedzieć albo nie rozumie (choć wydaje
się, że słyszy), co się do niego mówi; 

wykrzywienie twarzy –opadnięcie kącika ust;
nagłe kłopoty z widzeniem, np. w jednym

oku – niedowidzenie lub zmniejszenie się po-
la widzenia;

bardzo silny ból głowy odmienny od bó-
lów głowy, które występowały wcześniej;

nagły zawrót głowy połączony z innym ob-
jawem, np. osłabieniem kończyn, podwój-
nym widzeniem.

Profilaktyka

Miażdżyca jest silnie związana ze stylem ży-
cia. Zmieniając zatem swoje nawyki na zdrow-
sze, można znacznie zmniejszyć ryzyko jej
wystąpienia. Przede wszystkim trzeba za-
dbać o wagę ciała. Nadwaga i otyłość bardzo
niekorzystnie odbijają się na pracy serca, war-
to więc stale kontrolować swoją wagę. 

Jeśli chcemy sprawdzić, czy nasza waga
jest w normie, czy też nie, możemy posłużyć
się tzw. wskaźnikiem BMI (waga w kilogra-
mach podzielona przez wzrost w metrach do
kwadratu). Wynik w granicach 18-24,9 świad-
czy o tym, że waga jest w normie, 25-29,9 – że
mamy nadwagę, BMI od 30 wzwyż świadczy
o otyłości. 

Najgroźniejsza dla zdrowia jest tzw. oty-
łość brzuszna. To nawet ważniejszy niż BMI
wskaźnik zagrożenia kłopotami sercowymi.
Wystarczy zmierzyć obwód w pasie. Norma
dla mężczyzn to do 94 cm, dla kobiet – do
80 cm. Jeżeli jest więcej, trzeba się wziąć do
odchudzania.

Po ukończeniu 30. roku życia każdy po-
winien badać raz w roku poziom cholestero-
lu. Szczególnie powinny o tym pamiętać: oso-
by otyłe prowadzące siedzący tryb życia, pa-
lące papierosy, osoby z nadciśnieniem czy
chorobą niedokrwienną serca, chorzy na cu-
krzycę, choroby nerek, wątroby i tarczycy,
osoby, w których rodzinie występowały wro-
dzone zaburzenia lipidowe, osoby z obecno-
ścią żółtych narośli (tzw. kępek) na powiekach
i w innych miejscach. 

Jeśli dbamy o zdrowie, powinniśmy bez-
względnie rzucić palenie. Palacze nie tylko
chorują częściej na miażdżycę i choroby ser-
ca, ale także na rozedmę płuc, przewlekłe za-
palenie oskrzeli, astmę, POChP (przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc) i nowotwory. Ma-
ją także obniżoną odporność.

Badania serca

Jeśli jesteśmy w grupie zagrożonej choroba-
mi serca i chorobami naczyniowymi albo już
doświadczamy bólów wieńcowych, musimy
natychmiast udać się do lekarza pierwszego
kontaktu po skierowanie do kardiologa. Ten
może nam zlecić różne diagnostyczne bada-
nia serca.

EKG – to odczytanie czynności elektrycz-
nej serca. Po 40. roku życia należy robić to ba-
danie raz w roku. Ocenia się, że standardowe

EKG pozwala wychwycić co piątą osobę za-
grożoną zawałem. 

Wysiłkowe EKG – wykonuje się je podczas
marszu na ruchomej bieżni: wolnym, a na-
stępnie coraz szybszym krokiem. W ten spo-
sób specjaliści są w stanie wykryć 60-70 proc.
przypadków choroby wieńcowej. 

Badanie Holtera – to EKG prowadzone na
okrągło przez 24 godziny. 

Echo serca – to badanie serca za pomocą
ultradźwięków (USG). Podczas tego badania
można ocenić m.in. wielkość serca, grubość
jego ścian, pracę zastawek. 

Koronarografia – przeznaczona jest dla
osób poważnie zagrożonych zawałem. Wy-
konuje się ją w szpitalu. Lekarz przez tętnicę
wprowadza cienki cewnik, który dociera aż
do serca. Przez cewnik podawany jest kon-
trast pozwalający dostrzec naczynia wień-
cowe na zdjęciu rentgenowskim. Koronaro-
grafia pozwala stwierdzić, które naczynie ule-
gło zwężeniu oraz czy i kiedy potrzebna jest
interwencja kardiochirurga. 

Wielorzędowa tomografia komputerowa

naczyń wieńcowych – pacjenta podłącza się
do EKG, układa się na specjalnym łóżku, wo-
kół którego obraca się czuły aparat rentge-
nowski. Pozwala to na dokładne obejrzenie
naczyń wieńcowych i serca. Po to, by struk-
tury te były widoczne na ekranie kompute-
ra, trzeba na kilka sekund podać kontrast
(jod). Najbardziej istotne jest to, że aparat re-
jestruje serce podczas pracy i daje bardzo
ostry obraz. 

Pierwsza pomoc

Jeśli widzimy, że ktoś nagle upada i nie rusza
się, to może oznaczać, że doznał zawału lub
udaru. Jak wtedy postępować?

Krzyknij, np.: „Co się stało?!”. Jeżeli oso-
ba nie reaguje na dźwięk, potrząśnij ją za ra-
miona. Jeżeli nie ma reakcji, wezwij pomoc:
telefon alarmowy 112, pogotowie 999. Czeka-
jąc na pogotowie, prowadź masaż serca (a je-
śli ta osoba nie oddycha, także sztuczne od-
dychanie). 

1. Odsłoń klatkę piersiową i znajdź mo-
stek. Połóż na dolnej połowie mostka pod-
stawę dłoni, spleć palce. Ręce muszą być wy-
prostowane i usztywnione w stawach. Ca-
łym ciężarem ciała rytmicznie uciskaj na
klatkę piersiową (na 3-5 cm) w tempie 100
uciśnięć na minutę (czyli na dwie sekundy
średnio trzy uciśnięcia). Licz je na głos, nie
odrywaj dłoni.

2. Odchyl głowę poszkodowanego, jedną
rękę oprzyj na jego czole, palcem wskazują-
cym i kciukiem zatkaj mu nos. Drugą ręką od-
chyl żuchwę. Szczelnie przyłóż usta do jego
ust i wdmuchnij powietrze. Obserwuj klatkę
piersiową – powinna się unieść. Wykonuj dwa
wdechy na 30 uciśnięć klatki piersiowej.

Pamiętaj: masaż serca jest najważniejszy,
ważniejszy nawet od sztucznego oddychania.
Jeżeli z jakichś powodów nie jesteśmy w sta-
nie prowadzić sztucznego oddychania, mu-
simy zapewnić przynajmniej te 100 uciśnięć
na minutę.
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Cholesterol całkowity 

Norma – poniżej 200 mg/dl 
Trójglicerydy 

Norma – poniżej 150 mg/dl (1,7 mmol/l) 
Cholesterol LDL – zły cholesterol 

Norma – poniżej 100 mg/dl (2,6 mmol/l) 
Cholesterol HDL – dobry cholesterol 

Norma: 
kobiety – powyżej 50 mg/dl (1,3 mmol/l) 
mężczyźni – powyżej 40 mg/dl (1,0 mmol/l)

Rozpoznawanie miażdżycy
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B
adania mówią jednoznacznie – im
dłuższa kuracja, tym więcej pa-
cjentów „chodzi własnymi dro-
gami”. Dlaczego? Bo pacjenci bo-
ją się leków, mają za mało infor-

macji o chorobie i brakuje im wsparcia. 
Największą motywację do leczenia ma-

ją ludzie młodzi i ci, którzy dopiero niedawno
dowiedzieli się o swojej chorobie. Z czasem
terapia staje się dla chorego coraz większym
obciążeniem – lęk przed chorobą i powikła-
niami słabnie, a na pierwszy plan wysuwa-
ją się niedogodności i ograniczenia związa-
ne z codzienna terapią. Dlatego cierpiąc na
chorobę przewlekłą, warto korzystać z po-
mocy psychologa, który pomoże na nowo
odnaleźć chęć i siłę do leczenia. W idealnych
warunkach wspieraniem pacjenta i reago-
waniem na jego zniechęcenie powinien za-
jąć się lekarz. Jednak organizacja systemu
ochrony zdrowia, która zmusza pacjenta do
oczekiwania w długich kolejkach na spo-
tkanie z lekarzem specjalistą oraz margi-
nalna rola lekarzy rodzinnych, nie sprzyja
współpracy lekarz – pacjent. 

A szkoda! Bo tylko podczas regularnych
spotkań lekarz może odpowiedzieć na poja-
wiające się u pacjenta lęki i wątpliwości. Pa-
cjenci boją się brać leki. Astmatycy często
przerywają leczenie wziewnymi kortykoste-
roidami, bo „nie chcą się faszerować stery-
dami”. Wydaje im się, że od „sterydów” uty-
ją, a kobietom urosną wąsy. Nic z tych rzeczy!
Leki wziewne stosowane w astmie mają ni-
skie stężenie i działają wyłącznie miejscowo,
czyli w płucach. Dlaczego astmatycy o tym
nie wiedzą? Bo lekarz im nie powiedział –sam
na to nie wpadł, a chory wstydził się zapytać.

Nieporozumienia idą dalej. Dr Przemy-
sław Kardas z Łódzkiego Uniwersytetu Me-
dycznego przytacza typowy błąd w komuni-
kacji lekarz – pacjent. Chory na nadciśnienie,
wybierając się na wizytę kontrolną do leka-
rza, nie bierze porannej dawki leków, bo jest
przekonany, że tak jak na badanie krwi idzie
się na czczo, tak do lekarza powinien iść „au
naturel”. Lekarz bada mu ciśnienie i widzi,
że jest za wysokie. Zapisuje więc kolejny lek,
a jeśli to się zdarzy jeszcze raz, stwierdza, że
ma „pacjenta opornego na leczenie”. 

Winę za te nieporozumienia ponoszą
w równym stopniu obie strony. Dlatego za-
chęcamy pacjentów i lekarzy – rozmawiajcie!
Nie wystarczy odbyć jedną pogadankę, w któ-
rej lekarz nastraszy pacjenta skutkami nie-
stosowania się do jego zaleceń (swoją drogą,
lepiej działa pokazywanie pozytywów lecze-
nia), ale obie strony muszą mieć świadomość,
że jest to proces ciągły – dwustronnej walki
o przestrzeganie wymogów terapeutycznych. 

Trudne, ale warto. Pacjenci leczący się sys-
tematycznie osiągają lepsze efekty – dłużej
i lepiej żyją.

10 RAD DLA PACJENTA

1 Choroby przewlekłe są chorobami nieule-
czalnymi, które wymagają stałej kontroli

lekarskiej. Nie zapominaj o wizytach kon-
trolnych.

2 Kiedy wybierasz się na badania kontrolne,

zażyj leki normalnie, tak jak to robisz każ-
dego dnia. 

3 Idąc do lekarza, weź ze sobą listę wszyst-

kich lekarstw i suplementów, które za-

Pacjencie i lekarzu,

rozmawiajcie

Pacjenci nie znają dobrze swoich chorób i boją się leków. I dlatego wielu
z nich nie stosuje się do zaleceń lekarza. Niestety, w chorobach przewlekłych
omijanie dawek leków czy przerywanie leczenia może być bardzo groźne

1. Czy jest tańszy zamiennik dla tego

leku? Czy mogę go przyjmować?

2. Na co jest to lekarstwo? Jak działa?

3. Jak mam przyjmować ten lek? Jakie

jest dawkowanie?

4. Czy mam brać lek rano, czy

wieczorem? Przed jedzeniem czy po

jedzeniu?

5. Jak długo powinienem przyjmować lek?

6. Po jakim czasie lek zacznie działać?

7. Czy mogę przerwać przyjmowanie

leku, jeśli poczuję się lepiej?

8. Jakie są efekty uboczne? Komu

o nich powiedzieć, jeśli się pojawią?

Po jakim czasie od ich wystąpienia?

9. Czy przyjmując ten lek, powinienem

unikać jakichś potraw, napojów 

czy aktywności?

10. Czy to, że dostaję tę receptę,

oznacza, że powinienem przerwać

branie dotychczasowego lekarstwa?

11. Czy z tym lekiem mogę nadal

zażywać witaminy lub inne

suplementy diety?

12. Co mam zrobić, jeśli zapomnę zażyć

lekarstwo?

13. Co mam zrobić, jeśli przypadkowo

przyjmę zbyt dużą dawkę leku naraz?

14. Czy powinienem przejść jakieś

badania w trakcie lub po okresie

przyjmowania tego lekarstwa?

Przykładowe pytania do lekarza
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żywasz (wypisz ją na kartce). Czasem leki ma-
ją nieoczekiwane skutki uboczne – np. nie-
które leki na nadciśnienie mogą obniżać po-
ziom glukozy we krwi. Potrafią także wcho-
dzić w szkodliwe interakcje. Dopiero lekarz
świadomy tego, co bierzesz, będzie mógł do-
brać ci takie farmaceutyki, które nie będą ko-
lidowały z pozostałymi.

4 Idąc na wizytę do lekarza, bierz notes idłu-
gopis, by zapisywać wszystkie ważne in-

formacje. Pytaj i notuj.Jeśli nie usłyszałeś lub
nie zrozumiałeś, proś, by lekarz powtórzył al-
bo zapisał ci najważniejsze informacje. 

5 O ile to możliwe, weź ze sobą osobę to-

warzyszącą – kogoś z rodziny lub przyja-
ciela. Ustawa o prawach pacjenta takie roz-
wiązanie umożliwia, a co dwie pary uszu, to
nie jedna – jeśli tobie coś umknie, może mąż,
córka czy mama usłyszy i zapamięta.

6 Dowiedz się od niego jak najwięcej na te-
mat swojej choroby – co robić, by wy-

zdrowieć, jakie przyjmować leki, jakie przejść
zabiegi i jak zmienić swój styl życia. Po wyj-
ściu od lekarza poczytaj o chorobie w inter-
necie czy w książkach.

7 Staraj się przestrzegać wiernie zaleceń

terapeutycznych swojego lekarza.Nie ma
żartów. Pominięcie dawki może grozić po-
ważnymi konsekwencjami – niekoniecznie
tymi najodleglejszymi, ale pogorszeniem ja-
kości twojego życia na co dzień. Nie warto!

8 Jeśli zmiana nawyków – rzucenie palenia,
czy zmiana diety – cię przerasta, poszukaj

wsparcia u psychologa czy dietetyka.Aprzede
wszystkim poproś o pomoc rodzinę.

9 Nigdy nie przerywaj terapii bez skon-
sultowania się z lekarzem – to, że po-

czułeś się lepiej, nie jest wskazaniem do od-
stawienia leków. Poczułeś się lepiej pewnie
właśnie dlatego, że bierzesz regularnie leki. 

10 Jeśli nie masz pewności, jak długo mia-
ła trwać kuracja, zapomniałeś dawko-

wania albo przyszły ci do głowy jakieś pyta-
nia, nie wahaj się – dzwoń do lekarza.

10 RAD DLA LEKARZA

1 Średnio połowa twoich pacjentównie sto-
suje się do twoich zaleceń – przyjmuje le-

ki nieregularnie (omija dawki), przedwcze-
śnie przerywa leczenie, czasem nawet nie wy-
kupuje zapisanych na recepcie leków. 

2 Nieprzestrzeganie zaleceń powoduje, że
twoi pacjenci mają gorsze wyniki lecze-

nia. Do kosztów społecznych dochodzą fi-
nansowe – im dłużej i mniej skutecznie leczysz
pacjenta, tym drożej go leczysz.

3 Nie złość się na pacjentów. Oni czasem
nie przestrzegają zaleceń terapeutycz-

nych nieświadomie. Do ciebie należy wy-
myślenie skutecznych metod zapobiegania
temu zjawisku.

4 Nie szczędź czasu na rozmowę. Czas po-

święcony na edukowanie pacjentów co
do natury ich choroby oraz celów leczenia
zwraca się z nawiązką.

5 Nie sądź, że poważne choroby motywują
pacjentów do systematycznego leczenia.

Nawet najpoważniejsze i łatwe do przewidze-
nia konsekwencje nie skłaniają niektórych do

stosowania leków zgodnie z zaleceniami.

6 Im bardziej złożona i długa terapia, tym
większe ryzyko, że pacjent odstąpi od za-

leceń. Zaproponuj pacjentowi kurację jak naj-

krótszą (o ile to możliwe) i dobierz taki lek,
który zadziała podany w jak najrzadszych
dawkach i w formie przyjaznej dla pacjenta.

7 Zalecenia dotyczące brania leków formułuj

prosto i zrozumiale, i przekazuj je w for-
mie zarówno ustnej, jak i pisemnej.

8 Zachęcaj pacjentów, aby przyjmowanie
leków łączyli z innymi, rutynowo wyko-

nywanymi czynnościami, sprzyja to bowiem
systematycznemu leczeniu.

9 Znacznie zwiększysz szansę na prze-
strzeganie zaleceń terapeutycznych, włą-

czając pacjentów w proces decydowania

o przebiegu terapii oraz jej realizację, a także
ucząc ich samokontroli.

10 Nie ignoruj problemu nieprzestrzega-
nia zaleceń terapeutycznych przez pa-

cjentów. Im może to grozić poważnymi kom-
plikacjami. A pacjenci, których chorobę uda-
ło się skutecznie okiełznać, dadzą satysfak-
cję także tobie.

Rady dla lekarza na podstawie książki dr. n. med.

Przemysława Kardasa „Przestrzeganie zaleceń

terapeutycznych. Jak pomóc pacjentom osiągnąć

maksimum korzyści z prowadzonego leczenia” (2008)

TYLKO  

65% 
PACJENTÓW
DEKLARUJE, 

ŻE ŚCIŚLE 
STOSUJE SIĘ 
DO ZALECEŃ
LEKARSKICH

ANNA LEWANSKA
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Dieta dla serca

Wartość odżywcza
Energia: 2181 kcal
Białko: 103 g
Tłuszcz: 57 g
Węglowodany: 287 g

� ŚNIADANIE (560 kcal)
Kanapka z tuńczykiem i sałatą 
Chleb graham 120 g (3 kromki)
Tuńczyk sałatkowy w sosie własnym 70 g 
Sałata 3 liście
Dodatkowo: Jabłko 150 g

� DRUGIE ŚNIADANIE (170 kcal)
Koktajl z kefiru 
Kefir 2 proc. tłuszczu 150 g
Koperek 15 g (2 łyżki)
Rzodkiewka 105 g (7 sztuk)
Dodatkowo: Winogrona 100 g
Przygotowanie:
1. Koperek i rzodkiewkę umyć i drobno
pokroić.
2. Wymieszać z kefirem.

� OBIAD (701 kcal)
Kurczak z jabłkami 
Mięso z piersi kurczaka bez skóry 150 g 
Jabłko 220 g (1,5 sztuki)
Oliwa z oliwek 15 g (1,5 łyżki)
Wino czerwone wytrawne 60 g 
Rozmaryn (szczypta)
Pieprz czarny zmielony (szczypta)
Dodatkowo: Sok jabłkowy 250 g
Kasza gryczana 60 g
Przygotowanie:
1. Mięso umyć i osuszyć. Podsmażyć na
oliwie.
2. Dodać czerwone wino i pokrojone
w większą kostkę jabłko.
3. Doprawić pieprzem i rozmarynem,
dusić, aż mięso będzie miękkie.

� PODWIECZOREK (180 kcal)
Galaretka jogurtowa z miodem
Jogurt naturalny 2 proc. tłuszczu 125 g 
Miód pszczeli 5 g (łyżeczka)
Orzechy włoskie 6 g (1 sztuka)
Żelatyna 6 g (niecała łyżka)
Wanilia
Dodatkowo: Mandarynka 80 g

Przygotowanie:
1. Żelatynę rozpuścić w ciepłej wodzie.
Gdy się trochę schłodzi i zacznie gęst-
nieć, dodać do jogurtu.
2. Dodać miód, orzechy i wanilię. Schło-
dzić w lodówce.

� KOLACJA (570 kcal)
Kanapka z szynką z indyka i kalafiorem 
Chleb graham 80 g (2 kromki)
Margaryna kubkowa 10 g (2 płaskie ły-
żeczki)
Szynka z indyka 15 g (2 plasterki)
Kalafior 200 g
Dodatkowo: Banan 185 g (1 sztuka)
Jogurt naturalny 2 proc. tłuszczu 200 g
Woda mineralna

Cukrzyca

Wartość odżywcza:
Energia: 2221 kcal
Białko: 123 g
Tłuszcz: 54 g
Węglowodany: 284 g

� ŚNIADANIE (573 kcal)
Bułka z serkiem, wędliną drobiową i wa-
rzywami 
Składniki:
Bułka grahamka 150 g (1,5 sztuki)
Sałata 1 liść
Szynka z indyka 15 g (1 plaster)
Pomidor 30 g (1/3 sztuki)
Rzodkiewka 15 g (1 sztuka)
Serek grani 20 g (1 łyżka)
Dodatkowo:
Maślanka 225 g (1 szklanka) 

� DRUGIE ŚNIADANIE (224 kcal)
Orzechy włoskie 24 g (4 sztuki)
Jabłko 150 g (1 sztuka)

� OBIAD (656 kcal)
Kurczak duszony z warzywami
Mięso z piersi kurczaka bez skóry 125 g
Papryka czerwona 100 g (1/2 sztuki)
Pieczarki 100 g
Fasola czerwona 100 g
Sałata 3 liście
Pomidor 130 g (1 sztuka)
Cebula 30 g (1 łyżka)
Oliwa z oliwek (1 łyżka)

Dodatkowo:

Kasza gryczana 60 g (5 łyżek)
Sok pomarańczowy (1 szklanka)
Przygotowanie:
1. Mięso umyć, osuszyć i pokroić
w kostkę. 
2. Dusić razem z papryką, pieczarkami
i fasolą. 
3. Podawać z kaszą gryczaną i sałatką
z rozdrobnionych warzyw.

� PODWIECZOREK (220 kcal)
Chleb graham 40 g (1 kromka)
Jogurt naturalny 2 proc. 10 g (1 łyżka)
Koperek 1 łyżeczka
Pomidor 50 g (1/2 średniego)
Kefir naturalny 2 proc. tłuszczu 225 g

� KOLACJA (549 kcal)
Chleb żytni pełnoziarnisty 120 g 
(3 kromki)
Tuńczyk w sosie pomidorowym 150 g
Dodatkowo:

Mandarynka 80 g
Sok pomidorowy (1 szklanka)

Miażdżyca

Wartość odżywcza: 
Energia: 2232 kcal
Białko: 107 g
Tłuszcz: 62 g
Węglowodany: 310 g

� ŚNIADANIE (500 kcal)
Płatki z owocami i mlekiem 
Płatki jęczmienne 2 łyżki (20 g)
Płatki żytnie 2 łyżki (20 g)
Płatki owsiane 2 łyżki (20 g)
Otręby pszenne 1 łyżka (10 g)
Jabłko 1 sztuka (150 g)
Gruszka 1 sztuka (150 g)
Mleko spożywcze 2 proc. tłuszczu 
(1 szklanka)

� DRUGIE ŚNIADANIE (268 kcal)
Czarne porzeczki 160 g (1 szklanka)
Jogurt naturalny 2 proc. tłuszczu 350 g

� OBIAD (753 kcal)
Łosoś pieczony
Łosoś świeży, filet 200 g
Sok z cytryny 1 łyżka (13 g)

N
adwaga, zbyt wysokie
spożycie tłuszczów, so-
li i cukru sprzyjają wie-
lu chorobom przewle-
kłym. Dlatego zarówno

w profilaktyce, jak i leczeniu cu-
krzycy, nadciśnienia czy miaż-
dżycy niezmiernie ważne są kon-
trola masy ciała i właściwa dieta.
Zdrowe odżywianie się polega na
tym, że jemy 4-5 małych posiłków
co 3-4 godziny. W ciągu dnia po-
winniśmy zjadać jeden-dwa owo-
ce (lub szklankę małych owoców
takich jak truskawki), około pół
kilograma warzyw (w tym strącz-
kowych, które są źródłem cen-
nych białek roślinnych), chudy
nabiał oraz węglowodany złożo-
ne, czyli np. ciemny chleb, brą-
zowy ryż, kasze, makaron peł-
noziarnisty. Trzeba także do-
starczać sobie zdrowych tłusz-
czów zawartych w rybach mor-
skich i olejach roślinnych. 

Unikajmy natomiast potraw
smażonych, tłuszczów zwierzę-
cych (masła, słoniny i tłustego
mięsa, np. karkówki), produktów
z dużą zawartością cholesterolu
(sprawdź w tabeli obok) i węglo-
wodanów prostych (np. białego
pieczywa, mąki pszennej).

Jeśli jesteśmy zagrożeni cu-
krzycą, wybierajmy produkty
o niskim indeksie glikemicznym
(IG), czyli takie, które nie powo-
dują szybkich skoków poziomu
cukru, a co za tym idzie – insuli-
ny we krwi. Listę niektórych pro-
duktów wraz z ich indeksem gli-
kemicznym podajemy obok. 

Pamiętajmy też o codziennej
porcji ruchu (rower, bieganie, spa-
cery) – pomoże utrzymać szczu-
płą sylwetkę i korzystnie wpłynie
na nasz układ krwionośny.

Dieta
dla chorego
Dietetycy serwisu Vitalia.pl przygotowali przykładowe
jadłospisy dla przewlekle chorych 
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Tymianek 2 szczypty
Pieprz czarny mielony 2 szczypty
Szpinak gotowany
Szpinak (może być mrożony) 200 g
Jogurt naturalny 2 proc. tłuszczu 1 łyżka
(15 g)
Sól szczypta
Pieprz do smaku
Gałka muszkatołowa do smaku
Dodatkowo: Ryż brązowy 5 łyżek suro-
wego (70 g)
Sok pomidorowy (1 szklanka)

� PODWIECZOREK (271 kcal)
Chleb żytni litewski 2 kromki (80 g)
Margaryna miękka kubkowa z fitostero-
lami 2 łyżeczki (10 g)
Sałata 2 liście
Papryka czerwona 1/2 sztuki (100 g)

� KOLACJA (437 kcal)
Sałatka ogórkowa
Chleb żytni razowy 2 kromki (80 g)
Ogórek zielony 1 duży (100 g)
Szynka z kurczaka 2 plastry (20 g)
Koper ogrodowy 2 łyżeczki
Papryka czerwona konserwowa (40 g)
Makaron sojowy 40 g
Dodatkowo:

Sok wielowarzywny 1 szklanka (250 g)

Nadciśnienie

Wartość odżywcza: 
Energia: 2008 kcal
Białko: 91 g
Tłuszcz: 49 g
Węglowodany: 298 g

� ŚNIADANIE (484 kcal)
Kanapki z pastą twarogową z rzodkiewką 
Bułka grahamka 1 duża (100 g)
Masło śmietankowe 2 łyżeczki (10 g)

Ser twarogowy chudy 1 plaster (70 g)

Rzodkiewka 3 sztuki (45 g)

Sałata 2 liście (20 g)

Dodatkowo:

Maślanka 0,5 proc. tłuszczu (1 szklanka)

� DRUGIE ŚNIADANIE (212 kcal)

Sałatka z owoców i musli 

Musli z rodzynkami i orzechami 2 łyżki

(26 g)

Jabłko 1 sztuka (150 g)

Śliwki 3 sztuki (60 g)

Jogurt naturalny 2 łyżki (30 g)

� OBIAD (721 kcal)

Udka duszone z papryką i cebulą

Mięso z ud kurczaka bez skóry 125 g

Cebula 1 sztuka (110 g)

Papryka czerwona 0,5 sztuki (100 g)

Papryka słodka mielona do smaku

Pieprz czarny mielony do smaku

Oliwa z oliwek 1 łyżeczka (5 g)

Kalafior 300 g

Zioła prowansalskie

Dodatkowo:

Ziemniaki 3 sztuki (300 g)

Koper 2 łyżeczki (4 g)

Sok wielowarzywny (1 szklanka)

� PODWIECZOREK (189 kcal)

Gruszka 150 g (1 sztuka)

Sok pomarańczowy (1 szklanka) 

� KOLACJA (402 kcal)

Kanapka z szynką i pomidorem

Chleb żytni razowy 2 kromki (80 g)

Masło śmietankowe 2 łyżeczki (10 g)

Pomidor 1 sztuka (130 g)

Szynka wołowa gotowana 1 plaster

(30 g)

Dodatkowo:

Sok jabłkowy (1 szklanka)
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Tabela indeksu glikemicznego

Chorzy na cukrzycę powinni wybierać produkty o niskim indeksie gli-

kemicznym (poniżej 55), ograniczać te o średnim IG (56-69) i unikać

tych o wysokim IG (powyżej 70). 

Więcej produktów na www.odwazsie.pl.

Mięso

Nazwa (100 g) kcal IG Cholesterol

Baleron gotowany 246 0 58

Cielęcina, wątróbka smażona 228 0 384,5

Indyk, pierś bez skóry duszona 117 0 65,1

Kiełbasa zwyczajna 211 0 53

Kurczak, udko z grilla 318 0 87,2

Parówki 349 0 56

Salami 575 0 107

Szynka z indyka 83 0 58

Wieprzowina, boczek bez kości wędzony 556 0 67

Wołowina, polędwica (tatar) 112 0 59

Ryby

Dorsz, filet pieczony bez skóry 74 0 64

Łosoś pieczony 269 0 87

Łosoś wędzony 168 0 70

Makrela wędzona 228 0 70

Śledź w oleju 304 0 65

Nabiał

Jajko całe gotowane 150 50 359,15

Jogurt naturalny 2 proc. 60 27 8

Mleko krowie 3,2 proc. 61 27 13

Ser typu gouda 321 30 71

Ser typu brie 331 30 75

Śmietana 30 proc. 290 33 91,7

Twaróg tłusty 176 30 37

Zupy

Ogórkowa 28 28 5,5

Pomidorowa 44 27 7,5

Rosół 75 21 18,2

Owoce i warzywa

Nazwa (100 g) kcal IG

Arbuz 330 72

Banan 90 61

Jabłko 48 38

Rodzynki 268 62

Truskawki 32 40

Marchew surowa 38 30

Ogórek 13 22

Pomidor 17 20

Ziemniaki gotowane 101 90

Desery

Chipsy ziemniaczane 560 70

Czekolada mleczna 361 39

Czekolada gorzka 562 22

Miód 294 85

Sernik na zimno 202 73

Słone paluszki 385 60

Napoje

Napój typu cola 40 70

Kawa niesłodzona 0 0

Sok z marchwi świeży 45 45

Sok pomarańczowy 45 45

Sok pomidorowy 15 30

Woda mineralna 0 0

Jazmierzyć ciśnienie 
Zboża

Grahamka (2 szt.) 276 75

Kajzerka (2 szt.) 290 85

Chleb (2 kromki) 261 69

Chleb chrupki (10 kr.) 234 40

Chleb razowy (2 kr.) 244 47

Kasza gryczana 63 54

Makaron 135 80

Musli z owocami 366 62

Płatki kukurydziane 393 84

Ryż biały gotowany 119 80
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KARDIOLOGIA
Stowarzyszenie Osób
z Chorobami Serca
i Naczyń Obwodowych
„Angio-Cardio”
Szpital Uniwersytecki im.
A. Jurasza w Bydgoszczy
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz 
Adres korespondencyjny:
ul. Dolna 25
85-212 Bydgoszcz
tel. 52 373 06 26
e-mail: angio-cardio@o2.pl

Stowarzyszenie Pacjentów
z Hiperlipidemią Rodzinną
z siedzibą przy I Klinice
Kardiologii Akademii
Medycznej w Gdańsku
ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk

Stowarzyszenie Chorych
na Serce – Lublin
al. Kraśnicka 100
20-718 Lublin 
tel. 81 525 73 97

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom z Chorobami
Serca i Nerek
ul. Szpitalna 27/33
60-572 Poznań 
tel. 61 849 14 48 
e-mail: kard-nefr.sekreta-
riat@wp.pl
www.sk5.am.poznan.pl

Polskie Stowarzyszenie
Osób z Nadciśnieniem
Płucnym i Ich Przyjaciół
ul. Kwiatowa 12, 
Janówek Pierwszy
05-124 Skrzeszew
tel. kom. 512 290 661, 
e-mail: kontakt@tetnicze-
nadcisnienieplucne.pl
www.tetniczenadcisnienie-
plucne.pl

Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne
ul. Stawki 3a lok. 1-2
00-193 Warszawa 
tel. 22 887 18 56
e-mail:
zarzad.glowny@ptkardio.pl
www.ptkardio.pl

Polskie Towarzystwo
Nadciśnienia Tętniczego
– Zarząd Główny
Katedra i Klinika Chorób
Wewnętrznych,
Nadciśnienia Tętniczego
i Angiologii I Wydziału
Lekarskiego
Warszawskiego UM
Samodzielny Publiczny
Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
e-mail: klinikanadcisnie-
nia@amwaw.edu.pl
www.nadcisnienietetnicze.pl

Więcej informacji
o nadciśnieniu tętniczym:
www.lecznadcisnieniesku-
tecznie.pl

DIABETOLOGIA
Ogólnopolska Federacja
Organizacji Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
Chorym na Cukrzycę
tel. 602 199 493
e-mail: 
m.zamarlik@diabetycy.eu 
e.debska@diabetycy.eu
(rzecznik prasowy Federacji)
www.diabetycy.eu

Oddział Podlaski Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
ul. Warszawska 23
15-062 Białystok
tel. 85 741 57 01

Oddział Rejonowy Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Bielsku-Białej
ul. Partyzantów 23
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 822 90 65

Oddział Kujawsko-Pomorski
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków
ul. Baczyńskiego 17
85-822 Bydgoszcz
tel. 52 361 21 52

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków – Zarząd
Główny
ul. Powstańców Wlkp. 33
85-090 Bydgoszcz 
tel. 52 346 06 92, 
52 341 12 51
e-mail: biurozg@diabetyk.org.pl

Oddział Śląski Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
ul. Kasprzaka 26a
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 260 24 99

Oddział Pomorski Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
ul. Hallera 10/12
80-461 Gdańsk
tel. 58 344 58 48 
www.psd-gdansk.cba.pl

Oddział Rejonowy Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 16a
64-100 Gliwice
tel. 32 279 99 03 
www.diabetyk.com

Oddział Rejonowy Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Głogowie
ul. Kościuszki 15a/103
67-200 Głogów
tel. 76 834 70 06, 
601 396 701 

Oddział Lubuski Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
ul. Piłsudskiego 1a
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 20 01

Oddział Rejonowy Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Hajnówce
ul. Zina 1
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 21 80

Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży w Kaliszu
ul. Serbinowska 25-27
62-800 Kalisz
e-mail: agazuzana@wp.pl

Górnośląskie
Stowarzyszenie Diabetyków
ul. Opolska 2 
40-084 Katowice 
tel. 32 253 77 78 (wtorki,
środy, piątki w godz. 10-15)

Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci Chorych na Cukrzycę
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. 32 24 12 594
e-mail: 
biuro@cukrzyca-katowice.pl
www.cukrzyca-katowice.pl

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków – Oddział
Rejonowy w Kielcach
ul. Artwińskiego 6
25-734 Kielce 
tel. 41 306 13 00

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom, Młodzieży,
Dorosłym z Cukrzycą
i z Innymi Schorzeniami
ul. Warszawska 99/42
25-543 Kielce 5, skr. 2 
tel. 41 331 58 03, 
609 309 229
e-mail: ml27@wp.pl
www.cukiereczki.org

Knurowskie Stowarzyszenie
Diabetyków
ul. Kazimierza Wielkiego 6
44-194 Knurów 
tel. 32 235 97 01
e-mail: ksd.knurow@op.pl
www.ksd.knurow.prv.pl

Oddział Rejonowy Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Koninie
ul. Okólna 41/84
62-510 Konin
tel. 63 243 18 73

Małopolskie Towarzystwo
Pomocy Dzieciom
i Młodzieży z Cukrzycą
ul. Armii Krajowej 93/43
30-150 Kraków 
adres do korespondencji:
ul. Kułakowskiego 4/7
30-427 Kraków
e-mail: k.szuba@diabetycy.eu
www.diabetycy.pl

Oddział Rejonowy Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Krakowie
ul. Batorego 3
31-135 Kraków
tel. 12 633 02 85

Oddział Rejonowy Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Lesznie
ul. Bolesława Chrobrego 37
64-100 Leszno
tel. 65 520 84 52

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków – Koło Miejskie
w Lęborku
ul. Bolesława Krzywoustego 1
84-300 Lębork 
tel. 608 101 428
e-mail: danuta_psd@wp.pl

Oddział Lubelski Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
ul. Sawy 3
20-950 Lublin, skr. 168
tel. 81 525 57 84

Stowarzyszenie Wesoły
Diabetyk
ul. Kiepury 11/11
20-838 Lublin
e-mail: wwiacek@it-net.pl

Oddział Rejonowy Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Łomży
ul. Niemcewicza 17/6
18-403 Łomża
tel. 86 219 83 67

Oddział Łódzki Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
pl. Sałacińskiego 1
90-126 Łódź
tel. 693 234 930

Oddział Rejonowy Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Łodzi (Oddział Miejski)
ul. Więckowskiego 13
90-721 Łódź
tel. 42 632 27 03 
www.diabetycy.wa.pl 

Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży
z Cukrzycą „Pomoc
Młodym Diabetykom”
ul. Pankiewicza 15
91-738 Łódź 
e-mail: 
aniawawrzynczak@wp.pl
www.pmd.com.pl

Fundacja na rzecz Dzieci
i Młodzieży z Cukrzycą
al. Jana Pawła II 8
87-152 Łubianka
e-mail: funda-
cja.cukrzyk@wp.pl

Koło Przyjaciół Dzieci Chorych
na Cukrzycę przy TPD
ul. Kunegundy 16
33-300 Nowy Sącz
tel. 697 259 129
e-mail: b.garwol@gmail.com

Oddział Warmińsko-Mazurski
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków
ul. Głowackiego 17 p. 10
10-437 Olsztyn
adres do korespondencji: 
ul. Kopernika 40
10-580 Olsztyn, skr. 674
tel. 89 534 94 74

Oddział Opolski Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
pl. Jana Kazimierza 7/1
45-708 Opole
tel. 77 457 46 83

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków – Oddział
Miejski w Opolu
pl. Jana Kazimierza 7 m. 1
45-708 Opole 
tel. 77 457 05 45, 
77 457 46 83
e-mail: jawan@poczta.onet.pl

Oddział Małopolski
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków
ul. Olszewskiego 43
32-602 Oświęcim
tel. 33 842 87 86

Oddział Rejonowy Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Pile
ul. Niemcewicza 12a/3
64-920 Piła
tel. 67 212 97 28 

Oddział w PKN Orlen
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków
ul. Gałczyńskiego 12
09-400 Płock
tel. 24 262 83 92

Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków – Koło Pomocy
Dzieciom i Młodzieży
z Cukrzycą w Płocku
ul. Kochanowskiego 5 
09-402 Płock

Oddział Wielkopolski
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków
ul. Bonin 4
60-658 Poznań
tel. 61 823 37 11

Oddział Rejonowy Polskie-
go Stowarzyszenia Diabety-
ków w Przemyślu
pl. Dominikański 3 pok. 17
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 41 58

Oddział Rejonowy Polskie-
go Stowarzyszenia Diabety-
ków w Radomiu
ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom
tel. 48 360 95 95

Oddział Podkarpacki
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków
ul. Dąbrowskiego 17/37
35-036 Rzeszów
tel. 606 481 377, 
608 292 491

Podkarpackie
Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży
z Cukrzycą 
pl. Śreniawitów 8
35-025 Rzeszów 
tel. 660 670 510 
www.pspdmc.regiony.pl
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Oddział Rejonowy Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Sanoku
ul. Jana Pawła II 38
38-500 Sanok, skr. 97
tel. 13 464 90 58 

Oddział Rejonowy Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
w Sieradzu
al. Pokoju 11c/14
98-200 Sieradz
tel. 43 822 90 24

Oddział Rejonowy Polskie-
go Stowarzyszenia Diabety-
ków w Suwałkach
ul. Kościuszki 58
16-400 Suwałki
tel. 87 565 03 68

Oddział Zachodniopomorski
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków
ul. Broniewskiego 2, 
Hotel Pielęgniarek, pok. 9
71-460 Szczecin
tel. 91 488 24 00

Fundacja CUD
„Cukrzyca u Dzieci”
ul. Statkowskiego 25 
02-979 Warszawa 
tel. 22 642 70 70 
e-mail: 
pomoc@fundacjacud.org

Krajowy Komitet 
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
z Cukrzycą przy 
Zarządzie Głównym
Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci
ul. Krakowskie
Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Komitet skupia Koła
Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
z Cukrzycą działające przy
strukturach TPD na terenie
całej Polski:
1. Bydgoszcz – Anna 
Stefańska 601 691 611
2. Gdańsk – Danuta 
Stankiewicz 604 085 049
3. Kalisz – Elżbieta 
Dębska 608 572 435
4. Lublin – Jadwiga 
Gruba 510 329 878
5. Nowy Sącz – Bronisława
Garwol 697 259 129
6. Olsztyn – Jolanta 
Lewandowska 608 063 279
7. Piła – Irena 
Mendyka 608 435 338

8. Poznań – Wanda Służew-
ska 885 251 727
9. Stargard Szczeciński
– Halina Bura 506 868 834
10. Szczecin – Maria 
Prędka 503 877 122
11. Toruń – Aleksandra 
Gutowska 506 826 967
12. Warszawa – Elżbieta
Wołczek 501 926 060
13. Włocławek – Adam 
Baranowski 500 699 023
14. Wrocław – Rozita 
Pasierska 601 615 177

Oddział Mazowiecki 
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków
ul. Poznańska 38/4
00-689 Warszawa, skr. 50
tel. 22 628 60 61, 
22 628 84 11

Stołeczna Fundacja 
dla Dzieci z Cukrzycą
ul. Szpitalna 5 lok. 16
00-031 Warszawa
tel. 22 827 99 92
e-mail: funda-
cja.cukrzyca@poczta.onet.pl
www.fundacja-cukrzyca.waw.pl

Oddział Rejonowy Polskie-
go Stowarzyszenia Diabety-
ków w Wieluniu
pl. Legionów 1, 
98-300 Wieluń 
tel. 43 843 36 63 
www.psdwielun.republika.pl

Oddział Rejonowy Polskie-
go Stowarzyszenia Diabety-
ków we Włocławku
ul. Szpitalna 6 pok. 121
87-800 Włocławek
tel. 54 416 53 07

Koło TPD Dzieci Chorych 
na Cukrzycę przy Katedrze
i Klinice Endokrynologii
i Diabetologii Wieku
Rozwojowego
ul. Hoene-Wrońskiego 13c
50-376 Wrocław

Oddział Dolnośląski
Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków
ul. Krynicka 80
50-555 Wrocław 
tel. 71 373 15 50

Oddział Rejonowy Polskie-
go Stowarzyszenia Diabety-
ków w Zielonej Górze 
ul. Lisowskiego 1

65-018 Zielona Góra 
tel. 68 454 71 21, 
696 333 640

Oddział Rejonowy Polskie-
go Stowarzyszenia Diabety-
ków w Zgorzelcu
ul. Poniatowskiego 5/12
59-900 Zgorzelec
tel. 75 775 52 13

CHOROBY PŁUCNE
Polskie Towarzystwo
Zwalczania Chorób
Alergicznych 
Oddział Bydgoszcz 
Katedra i Klinika
Alergologii, Immunologii
Klinicznej i Chorób
Wewnętrznych
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
tel. 605 329 147
e-mail:
kielichowska@yahoo.com

Gdańskie Towarzystwo
Pomocy Dzieciom Chorym
na Astmę i Alergię
ul. Polanki 119
80-308 Gdańsk 
tel. 58 554 30 90
e-mail: 
tamara_swidzicka@interia.pl

Polskie Towarzystwo
Zwalczania Chorób
Alergicznych
Oddział Katowice 
ul. Medyków 14
40-752 Katowice
tel. 32 252 38 31
e-mail: 
pneumo@slam.katowice.pl

Fundacja Pomocy Dzieciom
z Alergią i Astmą
ul. Myśliwska 13 
58-540 Karpacz 
tel. 75 761 63 74 

Polskie Towarzystwo
Zwalczania Chorób
Alergicznych 
Oddział Kielce 
ul. Jagiellońska 72
25-734 Kielce
tel. 41 345 18 03
Polskie Towarzystwo
Zwalczania Chorób
Alergicznych – Zarząd
Główny 
ul. Śniadeckich 10
31-531 Kraków
tel. 12 423 11 22

Polskie Towarzystwo
Zwalczania Chorób
Alergicznych 
Oddział Kraków 
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
tel. 12 430 52 66 w. 314,
691 026 521
e-mail: ptzca.okr@op.pl 

Stowarzyszenie Chorych 
na Astmę Oskrzelową
ul. Jaczewskiego 8 
20-954 Lublin
Klinika Pneumonologii, 
Onkologii i Alergologii 
tel. 81 724 44 31, 
603 614 700, 501 290 185

Stowarzyszenie na rzecz
Pomocy Chorym na Astmę
i Choroby Alergiczne 
przy Oddziale Alergologii
Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego 
im. Stefana Wyszyńskiego
w Lublinie
ul. Kraśnicka 100 
20-718 Lublin 

Organizacja Pacjentów
i Osób Wspierających
Chorych na Astmę Ciężką
„Odzyskać Oddech”
ul. Kopcińskiego 22 
90-153 Łódź 
e-mail: 
info@odzyskacoddech.pl 

Polskie Towarzystwo 
Zwalczania Chorób 
Alergicznych – Oddział Łódź 
pl. Hallera 1
90-647 Łódź 
tel. 42 633 90 76 
e-mail: buczylko@centrum-
alergologii.lodz.pl

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym na Astmę i Choro-
by Alergiczne
ul. Pomorska 251
92-215 Łódź
tel. 42 675 72 44, 
42 675 73 31

Fundacja „Oddychanie”
ul. Aleksandrowicza 5 
26-617 Radom 
tel. 48 361 49 23
e-mail: pulmo@wss.com.pl

Polskie Towarzystwo 
Zwalczania Chorób 
Alergicznych – Oddział Ryb-
nik
ul. Więźniów Politycznych 3
44-200 Rybnik

Poradnia Alergologiczna
NZOP, Centrum Medyczne 
tel. 32 432 94 44, 32 432
94 23

Fundacja do Zwalczania
i Zapobiegania Chorób
Alergicznych „Alergia”
ul. Jana z Kolna 16
81-741 Sopot 
tel. 58 551 30 72

Polskie Towarzystwo
Zwalczania Chorób
Alergicznych – Oddział
Szczecin
ul. Mickiewicza 128a
71-140 Szczecin
Poradnia Alergologiczna
tel. 91 487 02 47

Polska Federacja

Stowarzyszeń Chorych 

na Astmę, Alergie i POChP 

Siedziba: Instytut Gruźlicy
i Chorób Płuc
ul. Płocka 26 pok. 402
01-138 Warszawa 
tel. 22 431 21 10 
e-mail: tpcha@igichp.edu.pl

Polskie Towarzystwo Zwal-
czania Chorób Alergicznych 
Oddział Warszawa 
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. 22 865 42 02
e-mail: alergia@alergia.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy

Chorym na Przewlekłą

Obturacyjną Chorobę Płuc

(POChP) „Oddech”

ul. Płocka 26
00-138 Warszawa
tel. 600 928 558 
e-mail: poczta@oddech.org
www.oddech.org

Towarzystwo Przyjaciół
Chorych na Astmę
ul. Płocka 26 lok. 24 
01-138 Warszawa 
tel. 22 431 21 10 

Żagańsko-Żarskie
Stowarzyszenie Pomocy
Chorym ze Schorzeniami
Układu Oddechowego 
ul. Żelazna 1
68-100 Żagań 
tel. 68 377 29 87
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