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Przejrzyj na oczy
czyli, jak żyć,
aby długo cieszyć się świetnym wzrokiem
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Z jakichś powodów sięgnąłeś po tę książkę. Sprawił to jej tytuł? Może
zrobiłaś/zrobiłeś to z ciekawości, a teraz zastanawiasz się czy będzie dla Ciebie przydatna? A
może ktoś Ci ją podarował z troski o Twoje zdrowie?
Być może jesteś w takim momencie życia, że słowo profilaktyka nie ma dla Ciebie
większego znaczenia, bo żadne dolegliwości nie zaczęły Ci jeszcze dokuczać? Czy masz
pewność, że tak już pozostanie? A może wręcz przeciwnie? Cierpisz z powodu postępującego
gorszego widzenia, mroczków przed oczami lub pieczenia oczu? Może obawiasz się
przewlekłej choroby, jaką jest jaskra? A może u Twojego dziecka stwierdzono właśnie
niedowidzenie i jesteś zaskoczona/zaskoczony, bo do tej pory niczego niepokojącego nie
zauważyłaś/nie zauważyłeś?
Pojawiają się pytania: czy mogłam/mogłem zauważyć symptomy zwiastujące chorobę
już wcześniej? Czy mogłam/mogłem uniknąć tej choroby? Czy mam wpływ na to, jak bardzo
będzie ona dokuczliwa? Czy istnieją sposoby, by ją zatrzymać, złagodzić jej przebieg,
wyleczyć?
W książce odpowiem na najczęściej zadawane pytania pacjentów zgłaszających się na
badania okulistyczne. Badania, które kończą się nie tylko przepisaniem odpowiedniej korekcji
okularowej, ale i konkretnym rozpoznaniem. Znajdziesz tu teorię wyjaśniającą mechanizmy
powstawania chorób. Co jednak najważniejsze, dzięki tej książce zdobędziesz gruntowną
wiedzę dotyczącą profilaktyki schorzeń narządu wzroku. Moją misją jest nie tylko leczyć, ale
przede wszystkim zapobiegać.
Zachęcam Cię do towarzyszenia mi na stronach tej książki, do wyciągania wniosków i
wprowadzania zmian do swojego życia.
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Dziękuję...
Czuję radość i wdzięczność za to, że zdecydowałam się napisać tę książkę. Wierzę, że
przyniesie zamierzony skutek, jakim jest lepsze widzenie i stan zdrowia oczu.
Szczególne podziękowania składam swojej Rodzinie, mężowi i dzieciom Alicji i
Michałowi. Za to, że przetrwali trudny, bo ograniczający nasz wspólny czas wolny, okres
pisania tych słów. Michałowi, również za to, że kwestionował niektóre prezentowane tu tezy,
czym zmusił mnie do wnikliwego poszukiwania odpowiedzi. Dziękuję za prozdrowotne
zachowania, wybory żywieniowe i systematyczny sportowy ruch.
Dziękuję wszystkim, którzy współpracują ze mną zawodowo zarówno w szpitalu, jak i
prowadzonym przeze mnie centrum medycznym Beskidmed. Mam świadomość, że lekarz,
aby przyjmować pacjentów, dzięki którym zdobywa doświadczenie i może się rozwijać
potrzebuje pielęgniarek, optyków, recepcji, administracji… Wśród tych osób szczególne
podziękowania kieruję na ręce Bożeny Hertig, która sprawia, że wszystkie te osoby mogą
sprawnie i z zaangażowaniem pracować i pomagać mi i całemu zespołowi lekarskiemu.
Dziękuję Kamili Rowińskiej, której poznanie stało się bodźcem i inspiracją do pisania.

😊 Kamila stworzyła przestrzeń, gdzie spotykają się ludzie pełni pasji i

Nie tylko do pisania. 

energii. Dzięki jej szkoleniom poznałam trzy z czterech osób udzielających mi wywiadów.
Dziękuję także Alicji Prochoń, której wsparcie w okresie przygotowywania ilustracji,
korekty tekstu i wydawania książki były niezastąpione. Bez tej pomocy nie trzymalibyście
Państwo „Przejrzyj na Oczy” w swych rękach.
Kiedy już podziękowałam tym, którzy wsparli mnie jako lekarza… dziękuję wreszcie
wszystkim moim Pacjentom, którzy przez te wszystkie lata towarzyszyli mi na drodze
lekarskiego rozwoju i obdarzyli zaufaniem, na które - z całą pokorą mam nadzieję zasłużyłam.
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WSTĘP
Jednym z pierwszych obowiązków lekarza jest
nauczenie mas, by nie brać lekarstw.
(Sir William Osler)

Przyjmowałam kolejnego tego dnia pacjenta, gdy nagle zakiełkowała we mnie pewna
myśl. A może by tak, zamiast każdemu z osobna wyjaśniać, dlaczego choruje i co mógłby
zrobić, by złagodzić przebieg schorzenia, napisać o tym książkę? A może komuś, i to
zawczasu, przyda się taka wiedza? Może kogoś uchroni przed chorobą?
W swej praktyce okulistycznej codziennie spotykam ludzi zaniepokojonych stanem
swojego zdrowia lub zmagających się z chorobą. Zamartwiają się gdy im coś dolega, gdy coś
ich boli, piecze lub zasłania widzenie. Dzieje się to jeszcze przed wizytą u lekarza. Ludzie ci
wyobrażają sobie możliwe (najczęściej najcięższe) choroby, o których słyszeli. Gdy usłyszą
rozpoznanie i proponowane leczenie martwi ich przewlekłość chorób i ewentualne jej skutki.
Nawet, jeśli czegoś nie rozumieją, rzadko zadają pytania. Działając w ten sposób, podsycają
swój lęk. Jednym z pacjentów potrafię pomóc – wyleczyć lub skorygować wadę wzroku i w
ten sposób usunąć problem. Innych przekonuję do stałego leczenia, które ma na celu
opanowanie choroby. Jeszcze inni trafiają do mnie za późno lub w stanie, w którym niewiele
można już dla nich zrobić. Tych ostatnich jest na szczęście najmniej. Najlepiej jak potrafię,
wyjaśniam im istotę choroby i przebieg czekającego ich leczenia. Jestem przekonana, że jest
to niezbędne, ponieważ leczenie wymaga ścisłej współpracy między pacjentem i lekarzem. W
tej książce szczegółowo objaśniam najważniejsze problemy zdrowotne związane z narządem
wzroku. Jeśli dzięki jej przeczytaniu, uświadomieniu sobie zależności między stanem zdrowia
oczu a codziennymi wyborami chociaż części z czytelników poprawi się jakość życia i
widzenia, będę szczęśliwa. Jeśli zwiększy się ilość badań profilaktycznych, a co za tym idzie
wykrywalność chorób i ich wczesne leczenie, będę wiedzieć, że osiągnęłam swój cel.
Jest jeszcze drugi powód jej napisania. Związany z rozwojem mojej świadomości
medycznej, ale także mojej fascynacji i stałemu poszerzaniu się kręgów moich zainteresowań.
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Chcę się tutaj nimi podzielić. Interesuję się bowiem nie tylko, co zrozumiałe, medycyną
klasyczną, ale także podstawami medycyny integralnej oraz holistycznej. To dwa bardzo
pokrewne, a w wielu aspektach tożsame nurty medycyny. Holizm postrzega człowieka jako
całość składającą się zarówno z ciała, psychiki, jak i ducha. Nie koncentruje się jedynie na
schorzeniach konkretnego organu. Jak pisze lekarz Elżbieta Dudzińska, specjalistka w
zakresie medycyny integralnej i absolwentka studiów w zakresie medycyny integralnej w
Uniwersytecie Arizona w USA: „Holizm zakłada, że świat stanowi całość niedającą się
sprowadzić do sumy części. Medycyna holistyczna opiera się na założeniu, że stany umysłu,
ducha i ciała wzajemnie wpływają na siebie i że należy leczyć cały organizm, a nie tylko jego
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chorą część” . Integralne podejście do zdrowia zawiera w sobie idee mówiące o tym, że to
człowiek jest w centrum uwagi, a podejście do jego problemu oraz potrzeb ma być jak
najbardziej zindywidualizowane i podmiotowe. Obejmuje nie tylko leczenie, ale i
profilaktykę, rehabilitację i proces zdrowienia oraz zakłada szeroką współpracę między
specjalistami wielu dziedzin, zespołami i instytucjami. To medycyna, która wskazuje także
inne niż ściśle medyczne przyczyny złego stanu zdrowia. Korzysta jednocześnie
z wielowiekowej tradycji chińskich i hinduskich sposobów leczenia chorób i zachowania
zdrowia. Sięga także do tradycyjnego słowiańskiego ziołolecznictwa. Takie właśnie podejście
w połączeniu z medycyną klasyczną, będącą w zasadzie częścią tej integralnej, jest mi bliskie.
Głęboko wierzę, że mamy znaczący wpływ na stan naszego zdrowia. Jestem
przekonana, że oddziałujemy na nie codziennymi wyborami dotyczącymi stylu życia, tj.
sposobu żywienia, aktywności fizycznej, jakości i ilości snu, radzenia sobie ze stresem,
wykonywania

badań

profilaktycznych.

Dzięki

podejmowaniu

właściwych

decyzji

zwiększamy swoje szanse na zdrowe ciało i duszę. Dokonując natomiast chybionych
wyborów, sami ograniczamy swoją szansę na życie wolne od chorób.
Związek między zmianą stylu życia a stanem zdrowia nie jest oczywiście
natychmiastowy. Może dlatego czasem trudno jest zauważyć tę zależność. Bywa również tak,
że dla własnej wygody czy usprawiedliwienia samego siebie zwracamy uwagę na wyjątki od
reguły. Zdarza się przecież, że chorują również ci, którzy odżywiają się zdrowo, uprawiają
sport i żyją w czystym środowisku. Niemal każdemu z nas znane są również przypadki ludzi,
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którym mimo niezdrowych nawyków, udaje się przeżyć w zdrowiu do sędziwego wieku. Są
to jednak wyjątki. Badania statystyczne wskazują jednoznacznie, że żyjąc zdrowiej,
chorujemy rzadziej. Książka, którą trzymacie Państwo w rękach zawiera informacje, które
pomogą zadbać nie tylko o dobrostan narządu wzroku, ale także całego organizmu.

Jestem okulistą z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Praktykuję zarówno w
zakresie diagnostyki, terapii zachowawczej, jak i chirurgii okulistycznej. Na co dzień pracuję
w Oddziale Okulistycznym Szpitala Śląskiego w Cieszynie, gdzie od ponad 7 lat pełnię
funkcję ordynatora oddziału okulistycznego. Prowadzę również Centrum Medyczne
Beskidmed, cieszący się zaufaniem pacjentów ośrodek okulistyczny na Podbeskidziu. W
miejscu tym zatrudnionych jest łącznie ze mną 10 lekarzy specjalistów oraz 3
refraktometrystów, optometrystów i optyków. Studia medyczne przygotowały mnie do
wykonywania zawodu lekarza, a długoletnia praktyka umożliwiła mi znaczne pogłębienie
wiedzy oraz podniesienie posiadanych i nabycie nowych umiejętności. W tym czasie
zetknęłam się z ogromną ilością osób cierpiących na rozmaite choroby oczu. Od najlepszych
uczyłam się sposobów leczenia. Miałam bowiem to szczęście, że spotkałam na swej drodze
zawodowej osoby, które dały mi szansę na rozwój, zaszczepiły głód wiedzy i dopingowały do
podejmowania coraz to większych wyzwań. Jedną z takich osób jest dr Lilianna Sokoła,
lekarka pracująca w szpitalu w Tarnowskich Górach. To dzięki obserwacji jej pasji i precyzji
oraz efektów pracy przy stole operacyjnym, zostałam chirurgiem okulistycznym. Tak spełniło
się moje marzenie.
Nieoceniona była również praca zawodowa pod kierunkiem profesora Jorge Alio,
szefa Instituto Oftalmologico VISSUM w Alicante (Hiszpania). To trwające 2,5 roku
doświadczenie niebywale poszerzyło moje horyzonty w zakresie diagnostyki i terapii chorób
oczu. Co jednak nie mniej ważne – nauczyło mnie badać nieznane mi wcześniej obszary
okulistyki. Zmieniło również moje podejście do kultury pracy w medycynie i relacji między
lekarzem a pacjentem. Jestem przekonana, że po powrocie z Hiszpanii przynajmniej część tej
wiedzy wprowadziłam do praktyki w ośrodkach, w których pracuję.
Nauka tradycyjnej, tzw. konwencjonalnej (zachodniej), medycyny ukierunkowana jest
przede wszystkim na choroby. Przez 6 lat studiów poznajemy przyczyny, objawy, sposoby
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leczenia i powikłania poszczególnych chorób. Mniejszy nacisk, w mojej opinii, kładziony jest
na profilaktykę i promocję zdrowia, to znaczy na sposoby zapobiegania chorobom. W trakcie
zajęć ze studentami medycyny wiele mówi się o szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu
czy o chorobach cywilizacyjnych. Ciągle za mało uwagi poświęca się jednak naszym
codziennym wyborom żywieniowym, konieczności podejmowania niezależnie od wieku
aktywności fizycznej, dbania o ilość i jakość snu. Moim zdaniem, w toku studiów przyszłym
lekarzom przekazuje się zbyt mało informacji dotyczących sposobów relaksacji i redukcji
stresu. Wiele do życzenia pozostawia koordynacja procesu leczenia i nacisk na współpracę
pomiędzy różnymi specjalistami oraz indywidualizacja leczenia.
W ostatnich latach obserwuję, że stopniowo ulega to zmianie. Zwiększa się nasza
świadomość dotycząca zdrowego trybu życia. Mamy też coraz większe oczekiwania wobec
jego jakości. Coraz częściej w mediach mówi się i pisze o zdrowym stylu życia. Nastała
wręcz moda na zdrowe żywienie, amatorskie uprawianie sportu (bieganie, nordic walking,
pływanie, jazda na nartach, triathlon i wiele, wiele innych) oraz na doskonalenie umiejętności
korzystanie z pozytywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.
Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również różnorodne terapie z zakresu
medycyny niekonwencjonalnej. Mamy dostęp np. do specjalistów medycyny holistycznej,
ziołolecznictwa, refleksoterapii czy akupunktury. Na półkach księgarń można spotkać wiele
książek z zakresu medycyny chińskiej czy ajurwedyjskiej. Uczą one naturalnych sposobów
nie tylko radzenia sobie z dolegliwościami, ale przede wszystkim zachowania zdrowia. A
przecież o to właśnie chodzi. Swego czasu ujęła mnie przypowieść o tym, że na dworze
Żółtego Cesarza Chin Huang Di płacono medykom tylko wtedy, gdy dworzanie nie
chorowali. To dopiero jest pozytywne nastawienie do zdrowia!
Wielu lekarzy patrzy na osiągnięcia medycyny niekonwencjonalnej sceptyczne.
Argumentują oni, że osiągnięcia te nie mają potwierdzenia ani w życiu, ani w badaniach
klinicznych. Nic bardziej mylnego. Istnieje wiele podobieństw między współczesnym
podejściem do zdrowia, jakie prezentuje nauka Zachodu, a naturalnymi systemami leczenia.
Istnieje również wiele wiarygodnych badań naukowych potwierdzających skuteczność
medycyny niekonwencjonalnej. Przede wszystkim są to odkrycia ostatnich kilku lat. Badania
z zakresu biologii i genetyki, zwłaszcza te uhonorowane nagrodami Nobla, nobilitują
holistyczne podejście do zdrowia. Mam nadzieję tutaj je zaprezentować.
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Chciałabym więc i ja dorzucić do ogromnego działu, jakim jest promocja zdrowia
i prewencja zagrożeń, cegiełkę złożoną z wiedzy na temat profilaktyki chorób oczu i wad
wzroku.

Jak najlepiej korzystać z tej książki?
1. Wyciągaj i zapisuj wnioski! Po przeczytaniu każdego rozdziału podsumuj to, co dla
Ciebie najistotniejsze. W taki sposób lepiej to zapamiętasz.
2. Informacje dotyczące medycyny niekonwencjonalnej zaznaczone są zielonym
listkiem. Przyjrzyj im się z uwagą. Jeśli nie jesteś gotowy do przyjęcia niektórych z
nich lub zwyczajnie nie czujesz, że nie jest Ci z nimi “po drodze” - odpuść lub
skonsultuj je ze swoim lekarzem prowadzącym.
3. Wprowadź do swojego życia choć jedną zmianę wynikającą z wniosków wysnutych
po lekturze tej książki. Cokolwiek to będzie – 10-minutowa codzienna aktywność
fizyczna czy przyjęcie tabletki witaminy C – rób to systematycznie! Niech stanie się to
Twoim nawykiem. Daj sobie czas i nie zniechęcaj się, jeśli nie zawsze uda Ci się
spełnić złożoną sobie obietnicę.
4. Obserwuj zmiany na lepsze, które wynikły z wprowadzenia nowych przyzwyczajeń,
zauważaj je i doceniaj. Może skończyła się zadyszka? A może tej zimy się nie
przeziębiłeś? Poprawiły się wyniki morfologii? Codziennie bądź wdzięczny za swoją
sprawność i zdrowie!
5. Weź odpowiedzialność za stan swojego zdrowia! Bądź dla a nie przeciw niemu. Nie
szukaj tłumaczeń, wymówek ani wykrętów, gdy swoim postępowaniem lub
codziennymi wyborami nie działasz dla dobra swego organizmu. Wiedz, że każde
działanie lub jego zaniechanie przynosi skutek. Przyjmij to.
6. Poszerzaj swoją wiedzę na temat zdrowia, czytając wartościowe książki i artykuły lub
biorąc udział w konferencjach i szkoleniach dla pacjentów. Inspiruj się i stale podsycaj

8

swoją motywację do dbania o siebie. Listę pozycji książkowych, które szczególnie
polecam, podaję na końcu książki.

Kilka słów na temat filozofii małych kroków, filozofii
Kaizen i odpowiedzialności.
Badania kliniczne mówią, że do utrwalenia nawyku (patrz punkt 2.) potrzebny jest czas.
Wyniki opublikowanych w 2009 roku w „European Journal of Social Psychology” badań
wskazują, że średni czas kształtowania się nawyku wynosi 66 dni. W zależności od
człowieka, jego przekonań i determinacji, może on być zarówno znacznie krótszy, jak i
znacznie dłuższy. Osobiście, jestem w tej kwestii fanką tzw. filozofii Kaizen. Wywodzi się
ona z kultury japońskiej, gdzie znana jest i z ogromnym powodzeniem praktykowana od lat.
Wykorzystują ją nie tylko ludzie jako jednostki, ale i organizacje i ogromne koncerny,
takie jak Toyota, Mazda czy Sony. Opiera się ona na ciągłym doskonaleniu się przez
systematyczne wprowadzanie małych zmian, wykonywanie „małych kroków”. Cóż może być
skuteczniejszego? Przecież sami najlepiej wiemy, czym kończą się nasze wielkie, np.
noworoczne, postanowienia. Najczęściej okazuje się, że u ich źródła leżał słomiany zapał i po
początkowej szumnej zapowiedzi energia stopniowo nas opuszcza, a my wracamy do starych
przyzwyczajeń. Albo jeszcze inaczej, podświadomie czujemy się przytłoczeni ogromem
wyzwania i odpuszczamy. Wprowadzanie małych, ale systematycznych zmian, stałe
doskonalenie się i ulepszanie tego, co już osiągnęliśmy jest idealnym kluczem do osiągnięcia
zamierzonego celu. Celu, jakim jest zdrowe i długie życie w pełnej sprawności ciała i umysłu.
W codziennej praktyce lekarskiej spotykam się z różnymi reakcjami pacjentów na
informację, że chorują. Najczęściej odczuwanymi przez nich emocjami są strach, niepewność
i zaskoczenie. Ludzie ci chcą uwolnić się od wyzwania, jakim niewątpliwie jest choroba.
Robią to w różny sposób: niedowierzają, zaprzeczają chorobie, wątpią w rozpoznanie lub w
lekarza, sprawdzają w wielu miejscach. Albo odwrotnie, bardzo skrupulatnie wypełniają
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zalecenia i dowiadują się, w jaki sposób najlepiej poradzić sobie z chorobą. Czy Ty, drogi
Czytelniku, bierzesz odpowiedzialność za swoje zdrowie? Zdrowie to także, a może przede
wszystkim, Twój wybór! By ci to udowodnić, poniżej przytoczę dwie prawdziwe historie
pacjentów.

Pacjentka 1.
Pacjentka zgłosiła się do badania twierdząc, że znacznie pogorszyło jej się widzenie i
chciałaby otrzymać nowe okulary. Ostatnia wizyta u okulisty przed 5 laty, cukrzyca od 15 lat,
nadciśnienie, otyłość znacznego stopnia. Nowa korekcja okularowa nie zmieniała widzenia.
Stwierdziłam mianowicie bardzo ciężkie powikłanie cukrzycy, jakim jest retinopatia
cukrzycowa z obrzękiem plamki w centrum siatkówki. Zaproponowałam leczenie
okulistyczne i jednocześnie rozpoczęłam edukację pacjentki, namawiając ją do współpracy z
diabetologiem, do zachowania diety cukrzycowej, zrzucenia masy ciała i podstawowej
aktywności fizycznej. Pacjentka zareagowała bardzo emocjonalnie. Po pierwsze wyparła to,
że jest otyła (przecież wszyscy w rodzinie są pulchniejsi niż ja). Następnie oburzyła się, że ma
dość słuchania o tym, że jest gruba, twierdziła, że zjada niewiele a tylko raz dziennie do kawy
ciastko. Twierdziła, że po zjedzeniu ryb jest jej niedobrze. Dodała też, że rusza się, pracując
w ogrodzie. Znalazła też winnych (pewnie to geny, mąż uwielbia jej wypieki, więc i ja jem, nie
wyobrażam sobie też obiadu bez smażonego mięsa, bo gotowanego nikt z bliskich nie tknie).
Następnie obraziła się i poszła szukać lepszego okulisty. Schemat braku odpowiedzialności
zadziałał, gdyż wygląda on następująco: zaprzeczenie, opór, obwinianie innych, wymówki i
odpuszczenie. Potem są już tylko nasilające się konsekwencje.

Pacjent 2
Pacjent z cukrzycą rozpoznaną przed kilkoma tygodniami został skierowany do badań
okulistycznych, od pewnego czasu gorzej widział. Rozpoznanie było takie samo jak w
poprzednim przypadku. Zaproponowałam niełatwe finansowo leczenie, które przy obecnym
braku refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia spada na pacjenta. Wskazałam też na
konieczność podjęcia przez niego czasochłonnych działań (laseroterapia, comiesięczne wizyty
kontrolne). Przede wszystkim jednak zachęciłam pacjenta do wzięcia odpowiedzialności za
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stan swojego zdrowia i widzenia. Po 3 miesiącach nie rozpoznałam ani jego, ani wyników
jego badań. Tak bardzo różniły się one od wcześniejszych. Pacjent schudł, zupełnie zmienił
sposób żywienia i zaczął stosować bez wymówek dietę cukrzycową, regularnie się bada i
uprawia nordic walking. Do dziś, a upłynęło już 1,5 roku, stanowi dla mnie wzór do
naśladowania i przykład dla innych pacjentów.

DLACZEGO CHORUJEMY?
Człowiek najpierw pragnie być pięknym,
potem bogatym, a na końcu tylko zdrowym.
(Teresa Nietyksza)

By mówić o chorobie, trzeba najpierw zdefiniować zdrowie. Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) w 1946 roku wprowadziła definicję, która niezmieniona funkcjonuje do dziś.
To całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, a nie tylko brak choroby
lub niedomagania. Mnie najbardziej urzekło tu słowo „dobrostan”. Wyobrażam go sobie jako
(dobry) stan, gdy nic nie boli, gdy nie muszę brak żadnych leków, mam spokój w umyśle oraz
dobrze funkcjonujące, sprawne i rozluźnione ciało. Mam też tyle energii, że chce mi się co
dnia wstawać z łóżka. Jak to sobie zapewnić?
W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku Marc Lalonde, kanadyjski lekarz i
ówczesny minister zdrowia i opieki społecznej w tym kraju przedstawił koncepcję, według
której zdrowie jest warunkowane przez następujące grupy czynników: styl życia w 53%,
środowisko fizyczne w 21%, czynniki genetyczne w 16 % oraz opiekę zdrowotną w
2

pozostałych 10% .

Lalonde M.: A New Perspective on the Canadians. W Working Document, Minister of National Health
and Welfare, Ontario 1974.
2
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Przedstawione wyniki stoją w ogromnej sprzeczności do stereotypu, o jakim pisałam
już uprzednio, ale nawiążę do niego raz jeszcze. Często bowiem słyszę, np. w czasie tzw.
zbierania wywiadu, następujące wątpliwości, pytania i opinie pacjentów: Dlaczego właśnie
mnie to spotkało? Skąd u mnie ta choroba? Po kim? Może to dlatego, że biorę… (tu padają
nazwy przyjmowanych leków). A nadciśnienie mam, odkąd poszłam do szpitala. Gdy znajomy
trafił do szpitala: dostał udaru, zawału, oślepł (niepotrzebne skreślić). Chorzy reagują lękiem
i zaprzeczają własnemu udziałowi w procesie powstawania choroby. Nie dostrzegają
szkodliwości spożywania tłustych potraw, jedzenia słodyczy, długotrwałego palenia
papierosów, długich godzin spędzonych przed telewizorem oraz absolutnego braku
aktywności fizycznej. Główna myśl, jaka mi się wtedy rysuje w głowie, to ich zupełny brak
poczucia odpowiedzialności za stan swojego zdrowia.
Podkreślę raz jeszcze, największy wpływ na nasze zdrowie ma styl życia. Pozwolę
sobie tutaj na małą dygresję. Pracując u prof. J. Alio w Hiszpanii, zostałam wysłana przez
fundację jego imienia na wyprawę do Afryki. W trakcie misji przebadaliśmy okulistycznie
całą populację dzieci z Nouadibou, drugiego co do wielkości miasta w Mauretanii.
Mauretania to kraj o bardzo niskich dochodach w przeliczeniu na mieszkańca i, co za tym
idzie, o niskim standardzie życia. Dieta Mauretańczyków jest uboga w wartości odżywcze.
Problemem jest również bardzo ograniczony dostęp do pomocy medycznej. Ze zdziwieniem
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stwierdziłam jednak, że przebadane dzieci były zdrowsze niż ich europejscy rówieśnicy,
rzadziej występowały wady wzroku oraz choroby oczu.
Stwierdzone nieprawidłowości wynikały z czynników środowiskowych. Były to
zapalenia spojówek oraz najcięższe postaci pozapalnego bielma rogówki. Chorobom tym
sprzyjały: suchy i gorący klimat lub nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny oraz
utrudniony dostęp do leków. Kilkoro dzieci cierpiało na jaglicę, chorobę niespotykaną już w
Europie od czasów powojennych. Pojedyncze z nich miały zmiany pourazowe w oczach lub
te uwarunkowane genetycznie. Dla porównania w świecie zachodnim najczęściej stwierdzane
choroby wieku dziecięcego dotyczą obecnie alergii, która (na co wskazują badania) ma
ogromny związek z żywieniem.
Około 5% przebadanych dzieci mauretańskich chodzących do szkoły wymagało
korekcji okularowej. Wada wzroku dotyczyła najczęściej nadwzroczności i astygmatyzmu.
W Europie Zachodniej i Azji liczba ta u dzieci szkolnych przekracza 20%. Szczególnie
często, zwłaszcza w miejskich populacjach Azji, mamy również do czynienia z
krótkowzrocznością. Krótkowzroczność ostatecznie w późniejszym wieku (tj. w 3 dekadzie
życia) osiąga nawet od 50% (Europa) do 90% (Azja) populacji.
Można mieć wątpliwości co do wykrywalności chorób w Afryce. Podejrzewam,
że ciężko chore dzieci zostawały w domu i nie chodziły do szkoły, więc nie mogły być
przebadane w czasie trwania akcji. Niemniej jednak, surowy i skromny styl życia i żywienia,
duża aktywność fizyczna, a przede wszystkim brak niezdrowych nawyków życia
codziennego, takich jak wielogodzinne wpatrywanie się w monitory komputerów, okazały się
czynnikami sprzyjającymi zdrowiu.
Zgodnie z przywołaną wyżej teorią Marc’a Lalonde’a, przeważający wpływ na nasze
zdrowie ma styl życia (53%), tzn. częstotliwość podejmowania aktywności fizycznej, sposób
odżywiania się, przyjmowanie używek (zwłaszcza częstotliwość sięgania po tytoń i alkohol),
zachowania seksualne oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Środowisko fizyczne, w którym żyjemy jest czynnikiem, które w 21% odpowiada za
stan naszego zdrowia. Warunki środowiskowe odnoszą się do czystości wody i powietrza,
warunków mieszkaniowych oraz warunków nauki i pracy, z warunkami BHP włącznie.
Negatywny wpływ środowiska na zdrowie przedstawiany jest nie tylko w materiałach
naukowych, ale i w wielu filmach fabularnych, np. w Raporcie Pelikana. Na problem można
spojrzeć szeroko. Nie dotyczy on bowiem wyłącznie promieniotwórczego skażenia wody, ale
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ogólnej degradacji środowiska naturalnego, stanu wód gruntowych, zanieczyszczeń
powietrza, smogu, obecności szkodliwych substancji chemicznych we wdychanym powietrzu,
czynników biologicznych, promieniowania jonizującego czy hałasu. Od niektórych
czynników ciężko nam jest na co dzień uciec. Czy mamy na coś wpływ? Warte zastanowienia
jest to, czy codziennymi wyborami nie przyczyniamy się do tych zanieczyszczeń i skażeń.
Warto sprawdzić, jakich środków chemicznych używamy w kuchni oraz w łazience, jakie
kosmetyki kupujemy, co spalamy w piecach ogrzewających nasze domy. I zmienić na
proekologiczne to, co da się zmienić.
Czynniki genetyczne w ok. 16% wpływają na zdrowie człowieka. Również w
okulistyce część chorób jest w pewnym odsetku dziedziczona. Dziedziczenie chorób może
3

zachodzić w różnorodny sposób. Geny mogą mieć charakter dominujący lub recesywny ,
może też być przekazywana dziedziczna predyspozycja do zachorowania. Co z tego wynika?
Oznacza to, że w trakcie całego życia, część chorób zapisanych w naszym kodzie DNA, może
się w ogóle nie ujawnić. Na wystąpienie części z nich, tzw. ekspresję genów, mamy wpływ
m.in. poprzez prowadzenie prozdrowotnego trybu życia. Zajmuje się tym nauka zwana
epigenetyką i o niej będzie jeszcze więcej w dalszych rozdziałach.
Najmniej istotny wpływ na stan naszego zdrowia ma system ochrony zdrowia, a więc
sposób organizacji, dostępność i jakość opieki zdrowotnej. Im sprawniej ten system działa,
tym większe bezpieczeństwo zapewnia osobom, które otacza opieką. Osobiście czuję wielką
odpowiedzialność za tę część systemu, w obrębie którego zawodowo działam. Uważam
jednak, że nie zwalnia to innych ludzi z odpowiedzialnego dbania o siebie na każdym etapie
życia, zdrowia czy choroby. System ochrony zdrowia obejmuje nie tylko aspekty związane z
leczeniem, gdy już zachorujemy, ale i (a może przede wszystkim) z profilaktyką
prozdrowotną.
Profilaktyka to ogół działań zapobiegających chorobom. To uświadamianie ludziom
ich przyczyn i różnorodności działań prozdrowotnych, to także szczepienia uodparniające i
badania przesiewowe, gwarantujące wczesną diagnostykę chorób. Nie mniej ważne jest
3

Ogólne zasady dziedziczenia przedstawiają się następująco. Geny mogą mieć tak zwany charakter dominujący
lub recesywny. Obecność genu dominującego sprawia, że dana cecha ujawnia się u potomstwa. Gen
recesywny ujawni się wyłącznie w przypadku, gdy potomstwo będzie wyposażone w dwa geny recesywne od
rodziców i jednocześnie nie będzie miało żadnego dominującego. Poza tak przedstawionym dziedziczeniem
cech, właściwości czy chorób organizmów potomnych, przekazywana jest także dziedziczna predyspozycja do
zachorowania.
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propagowanie i utrwalanie zdrowych nawyków. Poprzez działania profilaktyczne znacząco
podnosi się świadomość zdrowotną pacjentów, a tym samym chroni ich przed zachowaniami
ryzykownymi. W ten sposób możliwe jest zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej oraz
świadczeń socjalnych (renty i zasiłki chorobowe).

15

SPOSOBY NA OPANOWANIE WAD WZROKU

Widzenie zależy od wielu czynników. Prawidłowy proces widzenia wymaga sprawnie
działającego układu optycznego oka, odpowiednich warunków anatomicznych i przezierności
ośrodków optycznych, prawidłowego przesyłania impulsów do mózgu oraz uświadomionego
procesu ich rozpoznawania. Wada wzroku jest jedynie objawem niesprawnego układu
optycznego oka, nie jest chorobą oczu. Nie wymaga leczenia i nie da się jej wyleczyć.
Potrzebuje jednak właściwego skorygowania za pomocą pomocy optycznych – okularów,
soczewek kontaktowych czy zabiegów chirurgii refrakcyjnej.

Może się więc zdarzyć, że pomimo przeziernych ośrodków optycznych oraz ich
właściwego działania, widzenie nie jest dobre. Dzieje się tak w przypadku chorób oczu lub
nieprawidłowego powstawania i uświadomienia sobie wrażenia wzrokowego w mózgu.
Zdarza się również, że widzenie nie rozwija się w sposób prawidłowy. Procesu tego uczymy
się od pierwszych dni życia, wzbogacając go stopniowo. Rozwój widzenia trwa w przypadku
niektórych jego składowych do 8-10 roku życia. Jeśli w tym okresie nie sprawdzimy, czy
dziecko nie wymaga korekcji wady wzroku, leczenia zeza czy oczopląsu, a więc nie
zapewnimy warunków służących widzeniu, to nie wykształci się ono w pełni i zostanie
upośledzone.
Rodzice często pytają dlaczego u ich dziecka narasta wada wzroku. Co zrobić, by
zatrzymać jej rozwój? Czy jest na to skuteczny sposób?
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Przede wszystkim, podkreślę to raz jeszcze, wada wzroku nie jest chorobą oczu, a
jedynie objawem niedomogi układu optycznego. Jest ona jednocześnie manifestacją stanu
anatomicznego i funkcjonalnego gałki ocznej. To dysproporcja między wielkością (długością)
oka, a tzw. siłą łamiącą (refrakcyjną) układu optycznego. W warunkach fizjologicznych
widzimy wyraźnie dlatego, że światło odbite od przedmiotów, po przejściu przez układ
optyczny oka, a więc rogówkę oka i soczewkę, ogniskuje się na siatkówce. Mamy wtedy do
czynienia z normowzrocznością.

W przypadku wad wzroku dzieje się inaczej. Rys.3 Jeśli oko jest zbyt długie
w stosunku do siły skupiającej promienie, mamy do czynienia z krótkowzrocznością. Jeśli jest
zbyt małe (zbyt krótkie) lub siła łamiąca jest za słaba, występuje nadwzroczność. Oba stany
wymagają używania korekcji, tzn. szkieł lub soczewek kontaktowych odpowiednio
minusowej lub plusowej, by przesunąć ognisko skupienia światła na siatkówkę.
Siła łamiąca i długość oka to dwie niezależne składowe, które zmieniają się w ciągu
całego życia. Moc łamiąca układu optycznego może się zmienić np. po zabiegach
refrakcyjnych, po urazach, w przebiegu ciąży, czy w wyniku chorób metabolicznych, np.
cukrzycy. We wczesnym dzieciństwie, gdy intensywnie rośniemy, zwiększa się także długość
oka. Jest to proces fizjologiczny. Natura zaprogramowała nasz układ optyczny w taki sposób,
że rodząc się, mamy małą długość oka i mamy jednocześnie tak zwaną fizjologiczną
nadwzroczność. Wynosi ona około 3 dioptrii. W tym okresie życia siła refrakcyjna działa
bardzo sprawnie i powoduje właściwą akomodację oka, która pozwala nam widzieć wyraźnie
pomimo wady wzroku. Oko rośnie w ciągu całego dzieciństwa o około 1mm, a taki przyrost
zmniejsza ostatecznie wielkość nadwzroczności o 3 dioptrie. Rosnąc, pozbywamy się więc
jej.
W nadwzroczności większej niż 3 dioptrie wada wzroku towarzyszy pacjentom przez
całe życie. Wymaga stosowania korekcji plusowej w okularach lub soczewkach
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kontaktowych. W przypadku dużej wady pojawić się może także okresowe lub stałe
zezowanie. To właśnie ten objaw najczęściej powoduje pojawienie się w gabinecie rodziców
z dzieckiem do badania. W przypadku nadwzroczności statystycznie częściej występuje także
niedowidzenie (bardzo słabe widzenie) jednego z oczu, a dzieje się tak w przypadku, gdy
wada znacznie różni się między jednym a drugim okiem.
Krótkowzroczność zwykle pojawia się później, w wieku nastoletnim, gdy oko
przekroczy długością wymiar, przy którym siła refrakcji załamuje promienie w siatkówce.
Dużą rolę w rozwoju krótkowzroczności odgrywają czynniki genetyczne. Wydaje się
oczywiste, że nie mamy na nie wpływu. Nie jest to jednak tak jednoznaczne i jest
przedmiotem wielu badań epidemiologicznych i genetycznych ostatnich lat. Więcej uwagi
temu tematowi poświęcę w rozdziale poświęconym genetyce.
Istnieje jeszcze wada wzroku zwana astygmatyzmem, inaczej niezbornością. Polega
ona na tym, że siła refrakcyjna układu optycznego nie ma stałej wartości. Jest ona różna
w zależności od miejsca w rogówce, przez które promienie wpadają do oka. Dzieje się
tak dlatego, że kształt rogówki nie jest idealnym wycinkiem kuli (co zapewniałoby stałą
wartość tej siły), przypomina raczej elipsę. W różnych południkach rogówki mamy więc
różne wartości siły łamiącej. W wyniku przejścia promieni światła przez taki układ optyczny,
obraz otrzymany w siatkówce jest nieostry. Wymaga ona stosowania specjalnych
cylindrycznych szkieł korekcyjnych, które umożliwiają wyostrzenie otrzymanego obrazu.
Astygmatyzm może być krótkowzroczny, nadwzroczny lub mieszany.
W okolicach 40. roku życia pojawia się i stopniowo narasta wada zwana
starczowzrocznością, inaczej presbyopią. To właśnie dlatego do czytania i innej pracy z bliska
potrzebne są okulary. Starczowzroczność jest skutkiem pogarszającej się siły łamiącej układu
optycznego. Jest ona odpowiedzialna za skupienie promieni wpadających do oka, za ich
ogniskowanie. Siła ta zmienia swoją wartość w zależności od odległości między okiem a
obrazem, na który patrzymy, między dalą a bliżą. Dzieje się tak w wyniku zmiany kształtu
soczewki wewnątrz oka. Cechę tę nazywa się akomodacją. We wczesnych latach życia
akomodacja działa sprawnie i widzenie jest wyraźne bez względu na odległość do
obserwowanego przedmiotu. Po 40 roku życia, gdy tkanki w oku nie odkształcają się już tak
elastycznie i wartość siły łamiącej nie zmienia się już tak łatwo, akomodacja zaczyna tracić
swój zakres i by widzieć z bliska, konieczne są okulary.
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Zwykłe obserwacje oraz badania populacyjne wskazują, że narastanie częstotliwości
występowania wad wzroku uzależnione jest od stylu życia, rodzaju wykonywanej pracy
wzrokowej, czynników środowiskowych i diety. Przyjrzyjmy się temu.

Zobaczmy na przykładach, jak kształtuje i kształtowało się występowanie wad wzroku
na przestrzeni czasu. Przyjrzyjmy się też wnioskom, jakie płyną z zaobserwowanych w tym
zakresie zmian. W latach 70-tych przebadano populację rdzennych Eskimosów w wieku od 6
do 77 lat. Podzielono ich na dwie grupy, osoby przed i po 40 roku życia. Krótkowzroczność w
drugiej grupie stwierdzono jedynie w 1,5% przypadków (u 2 z 131 osób), natomiast u tych
młodszych dotykała ona statystycznie prawie co drugą osobę (44%). Zwróćmy jednak uwagę
na to, że genetycznie populacja Eskimosów nie zmieniła się. Jaki z tego wniosek? Wada
wzroku zależy w dużej mierze od czynników innych niż genetyczne. Młodsze pokolenie
zmieniło przyzwyczajenia na dominującą pracę wzrokową z bliska, a zatem wpływy
środowiskowe i te dotyczące stylu życia wysuwają się na główną pozycję w rozwoju
krótkowzroczności.
A w innym rejonie świata?

Największy wzrost w częstości występowania wad

wzroku notuje się w Azji. W latach 40-tych jedynie u 15% Chińczyków diagnozowano wady
wzroku. Obecnie odsetek ten sięga 85%-90% nastolatków. Podobne wyniki przedstawiają
aktualne badania populacyjne dotyczące Singapuru i Japonii.
Zastanówmy się w takim razie, co się stało na przestrzeni ostatnich lat. Badania
epidemiologiczne w przypadku wad wzroku wskazują przede wszystkim na wpływ diety,
światła oraz codziennych czynności, takich jak uporczywa praca z bliska oraz brak ruchu.
Obserwacje te wskazują, że krótkowzroczność występuje częściej u osób
pochodzących z wysokorozwiniętych rejonów świata, gdzie dostępna jest żywność
przetworzona bogata w cukry. Ludzie z takich regionów są wyżsi i więksi. Dzieje się tak
dlatego, że pokarmy bogate w węglowodany pobudzają hormonalnie, poprzez tak zwany
szlak hormonu anabolicznego, wzrost organizmów, a także wzrost tkanek i organów. To
powoduje m.in. nadmierny przyrost długości gałki ocznej. Po wtóre, żywność wytwarzana na
skalę przemysłową uboga jest w witaminy niezbędne do rozwoju prawidłowego widzenia.
Żywność ta może także zawierać szkodliwe dla naszych oczu hormony wzrostu.
Musimy więc przede wszystkim zadbać o to, by nasza dieta była oparta na właściwych
proporcjach białka, tłuszczu i węglowodanów. Powinniśmy dążyć do ograniczenia tych
19

ostatnich. Wybierajmy, gdy tylko możemy, żywność nieprzetworzoną, pozbawioną
niepotrzebnych nam hormonów. Czytajmy etykiety. Im mniej na nich składników, zwłaszcza
tych, których nie potrafimy połączyć z pokarmem, tym lepiej. Zadbajmy również o naturalne,
cenne dla wzroku,

witaminy (zwłaszcza o witaminę B12 i inne z grupy witamin B).

Wpływają one przede wszystkim na układ nerwowy i narządy zmysłów. Znajdziemy je w
żółtku jaj, białym serze, mleku, wątróbce, kiełkach pszenicy czy drożdżach piwowarskich.
Nie mniej ważny jest retinol, czyli witamina A, niezbędny składnik barwnika rodopsyny
obecnej w siatkówce oka. W dużej ilości witaminę A zawierają tran, marchew, brukselka,
szpinak, pomidory, koperek, melony, morele, mango czy jajka. Warto też odnotować, że
korzystny wpływ na zahamowanie rozwoju wad wzroku ma pierwiastek cynku. Znajdziemy
go w owocach morza, chudym mięsie, mleku i jajach.
W profilaktyce wad wzroku istotny jest również styl życia, a zwłaszcza nasze
codzienne zachowania i przyzwyczajenia. Od końca ubiegłego wieku wiadomo, że na rozwój
wad wzroku wpływa zaburzony rytm dobowy światła i ciemności. Zaobserwowano, że u
dzieci, które śpią przy zapalonym świetle statystycznie częściej dochodzi do rozwoju
krótkowzroczności. Wywnioskowano, że długość gałki ocznej, a więc i wada wzroku rośnie,
gdy oko stymulowane jest całodobowo światłem. Jest to wynikiem zaburzeń hormonalnych,
zwłaszcza dotyczących poziomów melatoniny i dopaminy w mózgu i ich wpływu na wzrost
oka. Światło powoduje zwiększone wydzielanie dopaminy, która sprzyja wzrostowi tkanek
oka. Używanie oświetlenia w nocy prowadzi także do zahamowania produkcji melatoniny.
Melatonina zaś jest hormonem koordynującym działanie nie tylko zegara biologicznego,
regulującym rytmy dobowe, czas snu i czuwania, ale także pośrednio wzrost.
Badając zaobserwowane zależności, zauważono również, że istnieje niewielka grupa
osób o odmiennej wrażliwości na ekspozycję świetlną w okresie rozwoju gałki ocznej,
szczególnie do 2 roku życia. U nich światło wpływa na kształt rogówki, doprowadzając do jej
spłaszczenia. Długość osiowa oka skraca się i w konsekwencji prowadzi to do
nadwzroczności. Jaki z tego wniosek ? Starajmy się zachowywać naturalny rytm dobowy
światła i ciemności, zwłaszcza w pierwszych latach życia dziecka. Nie zmieniajmy go
sztucznie, pozwalając dzieciom spać przy włączonym oświetleniu. Dziecko naturalnie jest
przyzwyczajone do ciemności, więc bez problemu od urodzenia może, a dla zdrowia oczu
powinno spać przy zgaszonym świetle!
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Raz jeszcze chciałabym się tu powołać na badania dotyczące populacji Chińczyków.
Według różnych autorów, w ciągu ostatnich 5 lat zaobserwowano u nich wzrost częstości
występowania krótkowzroczności nawet do 85-90% w grupie 15-19 latków w stosunku do
osób po 40 r.ż. Dotyczyło to zwłaszcza mieszkańców dużych miast, takich jak np. Hong
Kong. Wykazano, że różnice w tempie przyrastania wady zależą przede wszystkim od ilości
godzin spędzanych na nauce i w pracy, przed komputerem czy tabletem oraz w zamkniętych
pomieszczeniach. W kulturze azjatyckiej obserwuje się niespotykany gdzie indziej pęd
do nauki, kariery i sukcesu. Od najmłodszych lat Chińczycy, Japończycy i mieszkańcy
Singapuru spędzają na nauce i pracy ponad 14 godzin na dobę. Badano okulistycznie grupę
dzieci i młodzieży żyjących według wyżej podanych standardów i porównano ją z tą, której
programowo nakazywano 80-minutową przerwę w pracy wzrokowej w ciągu dnia
(z obowiązkową aktywnością na świeżym powietrzu). W grupie drugiej wady nie narastały
tak dramatycznie.
Na coraz częstsze występowanie krótkowzroczności ma również wpływ powszechne i
stałe używanie komputerów, laptopów, tabletów. Korzystanie z tych narzędzi wymusza pracę
z bliska, tj. z odległości ok. 30-50 centymetrów. Sprzyja to występowaniu tzw. skurczu
akomodacyjnego, czyli napięciu soczewki wewnątrz oka i zmianie jej kształtu. Ruchy te
występują po to, aby oko mogło sprostać zadaniu patrzenia z bardzo bliskiej odległości. Jest
to stan, w którym oko nie potrafi rozluźnić napięcia mięśni rzęskowych i płynnie dostosować
się do patrzenia w dal. Powstaje wtedy funkcjonalna krótkowzroczność i dopiero minusowe
okulary przynoszą poprawę widzenia.
Jak temu zapobiec? Ograniczajmy pracę wzrokową z bliskich odległości. Róbmy
przerwy, patrząc na przedmioty położone dalej niż 2-3 metry, wyjdźmy na spacer. Zwolni to
napięcie mięśni odpowiedzialnych za akomodację i widzenie wróci do normy.
Dla krótkowidzów przygotowano również specjalne ćwiczenia, które rozluźniają
mięśnie rzęskowe, a tym samym usprawniają mechanizm akomodacji. Ćwiczenia te
zapobiegają utrwaleniu się nieprawidłowego napięcia układu optycznego oka. Możne je
samodzielnie wykonywać w domu, najlepiej w pozycji siedzącej, z wyprostowanymi plecami.
Oto one:
- wodzenie za przedmiotem w poziomie i pionie, aż poczujemy napięcie mięśni gałki ocznej,
- leniwe ósemki – zaczynamy od lewego górnego rogu i powoli kreślimy przed sobą ruchami
oczu znak nieskończoności,
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- blisko i daleko – dwa przedmioty umieszczamy na wysokości nosa, jeden blisko, drugi dalej
na wyprostowanej ręce i wodzimy wzrokiem od jednego do drugiego przedmiotu,
- patrzenie na czubek nosa bądź na przedmiot umieszczony bardzo blisko przed nosem (zez) –
liczymy do 3 lub do 5,
- podczas pracy z bliska obowiązuje zasada 20/20/20, czyli co 20 minut popatrz 20 sekund na
obiekt oddalony o 20 metrów,
- patrzenie w ciemność — rozgrzanymi dłońmi przysłaniamy oczy bez ich dotykania.
Następnie patrzymy w ciemność.

Kończąc rozważania

o

wadach

wzroku, warto wspomnieć o okresowych

profilaktycznych wizytach u okulisty i (jeśli wada już występuje) właściwym doborze szkieł
lub soczewek korekcyjnych. To niezwykle ważny element sprawiający, że oko w odpowiedni
sposób jest stymulowane do rozwoju i wzrostu. Minimalizuje się wtedy ryzyko narastania
wad wzroku.

Profilaktyka wad wzroku – w skrócie:
● zadbaj o właściwą dietę (witaminy A, B, cynk, właściwe proporcje białka, tłuszczów,
węglowodanów),
● zadbaj o dostęp do naturalnego oświetlenia, spędzaj co najmniej godzinę dziennie
na świeżym powietrzu,
● śpij przy zgaszonym świetle,
● planuj przerwy w czasie pracy wzrokowej,
● zapewnij sobie właściwą korekcję okularową,
● wykonuj ćwiczenia dla krótkowidzów.
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CHOROBY OCZU
Przeważająca część tego, co jemy, jest zbyteczna.
Moglibyśmy żyć, ograniczając się do jednej
czwartej tego, co nakładamy sobie na talerz.
Pozostałe trzy czwarte utrzymuje przy życiu
lekarzy.
(Sir William Osler)

Najczęstsze życzenia, jakie sobie wzajemnie składamy, to życzenia zdrowia i stu lat
życia. Czy mają one szansę na spełnienie? Co możemy zrobić dla własnego zdrowia, w tym
dla zdrowia swoich oczu? Statystyki pokazują, że na przestrzeni ostatnich lat społeczeństwo
polskie się starzeje. O ile u schyłku XX wieku osoby po 65. roku życia stanowiły 10%
populacji naszego kraju, to już w 2013 roku odsetek ten wyniósł 14,7%. Przewiduje się, że w
ciągu najbliższych 30 lat liczba ta będzie jeszcze znacząco rosła, dochodząc nawet do 30-35%
ogółu społeczeństwa (dane GUS). Żyjemy więc dłużej!
Warto więc wiedzieć, jak wiek wpływa na kondycję naszych oczu. Wiele chorób oczu
związanych jest z wiekiem, wiele nieleczonych lub leczonych zbyt późno prowadzić może do
utraty widzenia. Wśród przyczyn ślepoty, w populacji powyżej 60. roku życia najczęstszymi
są: zaćma, jaskra, zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem (w skrócie zwane AMD), a
także powikłania oczne cukrzycy. Chorobom sprzyja zaawansowany wiek, jednak bardziej
jeszcze niezdrowy styl życia. Jemy zbyt obficie, słodko i tłusto. Pokarmy, które spożywamy
są coraz mniej wartościowe, zawierają konserwanty oraz inne substancje szkodliwe dla
naszych komórek. Prowadzimy siedzący tryb życia, utrzymujemy, że nie mamy ochoty lub
czasu na ruch na świeżym powietrzu i na sport. Sięgamy po używki, a zwłaszcza po
szczególnie szkodliwy tytoń. Każdy z tych czynników sprzyja chorobom cywilizacyjnym,
takim jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca. W efekcie odbija się to również na
stanie naszych oczu.
Jaki mamy realny wpływ na wystąpienie lub uniknięcie chorób oczu? Czy możemy
zmodyfikować ich przebieg? Czy istnieją sposoby, by czas ich wystąpienia opóźnić lub
złagodzić? Przyjrzyjmy się po kolei różnym, powszechnie występującym, chorobom oczu.
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Czy można zapobiegać zaćmie?
Zaćma (katarakta) jest chorobą oczu, która wydaje się być w pewnym wieku
nieunikniona. Statystyki mówią, że w Polsce choruje na nią ponad 800 tyś osób, a granica
wieku jej występowania stale przesuwa się coraz niżej. Chorują coraz młodsi ludzie. Jej
rozpoznanie jest dla wielu osób ogromnym stresem i źródłem niepokoju. To zrozumiałe, gdyż
w jej przebiegu postępuje pogorszenie widzenia, aż do całkowitego zaniewidzenia włącznie.
Jeśli zaćmy nie usunie się w momencie, gdy nie jest bardzo nasilona, to jej obecność
powoduje znaczne pogorszenie jakości życia. Kolejki oczekujących na zabieg operacyjny
usunięcia zaćmy wywołują frustrację. Optymizmem napawa jednak fakt, że zaćmę leczy się z
powodzeniem operacyjnie, a sam zabieg w niewielkim odsetku obarczony jest ryzykiem
niepowodzeń. Czy można jednak zapobiegać zaćmie? Jeśli tak – w jaki sposób ją
powstrzymać?
Przyjrzyjmy się najpierw samej istocie choroby. Zaćma rozwija się w soczewce oka.
Jest postępującym, nasilającym się zmętnieniem wynikającym ze zmiany struktury
tworzących soczewkę białek. Białka przechodzą z form rozpuszczalnych, i co za tym idzie
przezroczystych, w nierozpuszczalne. Podobny proces zachodzi w gotującym się białku
kurzym, które staje się nieprzejrzyste. Nie sposób widzieć wyraźnie przez ścięte białko. Za
tym procesem stoi przede wszystkim zmiana składu biochemicznego soczewki, jak i jej
uszkodzenie przez promieniowanie świetlne.
Od wielu lat badane są przyczyny choroby. Wiemy już, że na rozwój zaćmy wpływają
inne choroby oczu, jaskra, odwarstwienie siatkówki czy nowotwory. Mają na nią również
wpływ współistniejące stany zapalne oraz choroby ogólnoustrojowe, takie jak: cukrzyca,
alergia, galaktozemia i choroby tarczycy. Stwierdzono, że jej powstanie przyspieszone jest
przez promieniowanie jonizujące oraz ultrafioletowe i to zarówno pochodzące ze słońca, jak i
z komputerów i ekranów. Potwierdzono również, że wiele powszechnie stosowanych leków
sprzyja rozwojowi zaćmy. Są nimi kortykosteroidy, leki antykoncepcyjne, antydepresanty,
statyny stosowane w miażdżycy i niektóre antybiotyki. Kolejną grupą substancji
przyspieszających rozwój zmętnienia soczewki są metale ciężkie.
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Badania biochemiczne wykazały duże różnice w składzie między oczami zdrowymi
i tymi dotkniętymi chorobą. W zdrowym oku poziom witaminy C jest 30–50 razy wyższy niż
we krwi, zaś poziom glutationu i cynku 10 razy wyższy. W oczach z zaćmą poziom tych
związków jest znikomy. Niedobór dotyczy również innych przeciwutleniaczy, mianowicie
witamin A i E, karotenoidów, bioflawonoidów, niektórych kwasów organicznych
i aminokwasów. Ma to ogromne znaczenie w rozwoju zaćmy.
Czym więc są i jaką funkcję pełnią przeciwutleniacze? Przeciwutleniacze to naturalne
substancje, których zadaniem jest chronić oczy i cały organizm przed wpływem nadmiernej
ilości tzw. wolnych rodników tlenowych. One to bowiem odpowiedzialne są za występowanie
licznych chorób degeneracyjnych, miażdżycy, raka, ale i zaćmy oraz zwyrodnienia siatkówki
związanego z wiekiem.
Wolne rodniki tlenowe są to tak zwane niesparowane atomy tlenu, z brakującą liczbą
elektronów na swojej orbicie. W niewielkim odsetku (ok. 5%) powstają w procesie
przetwarzania tlenu w każdym organizmie. Taki atom nie jest w stanie równowagi i
poszukuje brakującego elektronu, zabierając go, kradnąc niejako, z okolicznych cząsteczek,
np. tlenu, ale też i białka. Uszkadza przez to błony komórkowe i ich DNA, przyspieszając
śmierć komórek. Procesy powstawania wolnych rodników tlenowych przyspieszają: palenie
papierosów,

stres,

długotrwałe

opalanie

się,

wędzone czy

smażone pożywienie

oraz zanieczyszczone środowisko. Jedynym sposobem na ich zneutralizowanie i ograniczenie
ich zgubnego wpływu na organizm ma równowaga między nimi a tzw. antyoksydantami,
które je neutralizują.
W oddziale okulistycznym, który prowadzę, przeprowadziliśmy badania dotyczące
epidemiologii zaćmy. Przebadaliśmy grupę 138 pacjentów z zaćmą pod względem czynników
ryzyka i uwzględniając wiek, w którym przeprowadzana była operacja jej usunięcia.
Ocenialiśmy: płeć pacjenta, choroby współistniejące (cukrzycę, otyłość, jaskrę, AMD);
nałogi, w tym spożywanie alkoholu i palenie papierosów oraz długość snu i aktywność
fizyczną. Wyniki pokazały jednoznacznie i w sposób istotny statystycznie, że największy
wpływ na wczesne występowanie zaćmy u pacjentów miało palenie papierosów (64. rok
życia), picie alkoholu (63. r. ż.) oraz cukrzyca (63. r. ż.). W przypadku wykluczenia tych
czynników ryzyka średni czas, w którym operowana była zaćma wynosił 73-75 lat.
Jednocześnie potwierdziliśmy, że pacjenci z współistniejącym AMD operowani byli w
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późniejszym wieku (84 r.ż.), co jest tendencją ogólnoświatową, gdyż w tym przypadku zaćma
działa prewencyjnie na stan siatkówki.
Ochrona przed zaćmą starczą, wczesnym jej wystąpieniem oraz szybkością narastania
jest możliwa właśnie poprzez użycie przeciwulteniaczy (antyoksydantów). Zasady
profilaktyki są następujące:
- zmień tryb życia na prozdrowotny, z wyrzeczeniem się palenia tytoniu, ograniczeniem ilości
spożywanego alkoholu, częstego picia mocnej herbaty i kawy, unikaniem stresu i
zachowaniem umiarkowanej, codziennej aktywności fizycznej,
- regularnie kontroluj stan swoich oczu u okulisty,
- chroń oczy przed promieniowaniem UV przez zakładanie okularów przeciwsłonecznych
z filtrem,
- zmień dietę na tę zgodną z zasadami zdrowego żywienia. Nie zapomnij o włączeniu do swej
diety ziaren zbóż, roślin strączkowych, warzyw, owoców, białka - pod postacią jajek, chudego
mięsa (cielęcina, drób) oraz ryb. Spożycie tłuszczu ogranicz w taki sposób, by stanowiły one
15-25%

dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Pamiętaj także, że najzdrowsze w tej

grupie są nienasycone kwasy tłuszczowe. Jedz warzywa, zwłaszcza te zielone i żółte
4

(zawierają chlorofil i karotenoidy), owoce jagodowe, jabłka, a zwłaszcza cytrusy . Pij dobrej
jakości wodę, soki oraz koktajle owocowe i warzywne. Unikaj białego pieczywa, cukru, mąki,
śmietany, tłustych smażonych mięs, przetworzonych wędlin, ciast i wypieków na tłuszczach
nasyconych oraz innych produktów fabrycznie przetworzonych, takich jak margaryna czy
frytki. To również zasady zdrowej diety,
- schudnij – badania Harwardzkiej Szkoły Zdrowia dowodzą, że osoby otyłe, u których BMI
jest wyższy niż 30 są trzykrotnie bardziej narażone na ryzyko wystąpienia zaćmy,
- pamiętając o roli przeciwutleniaczy, a zwłaszcza witaminy C w rozwoju zaćmy, pomyśl o
jej dostarczaniu organizmowi. Najlepiej w sposób naturalny, jedząc cytrusy, pomidory,
kapustę kiszoną, truskawki, kiwi, czarną porzeczkę czy zielone warzywa. Możesz także
suplementować witaminę C w przypadku jej niedoboru nawet do 2000 mg dziennie,

Badania wskazują, że Grecy spożywają ok. 400 kg warzyw i owoców rocznie, podczas gdy Polacy jedynie 110
kg.
Średnia
europejska
wynosi
natomiast
ok.
250
kg
http://www.medexpress.pl/smak-zdrowia/polacy-spozywaja-110-kg-warzyw-i-owocow-rocznie/42001/.
4
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- spożywaj luteinę i zeaksantynę. Są to naturalne antyoksydanty występujące m.in. w
zielonych warzywach, kukurydzy i jajkach. Są one niezbędne również do ochrony siatkówki
oka przed promieniowaniem słonecznym,
- skonsultuj z lekarzem rodzinnym przyjmowane leki i ich ewentualny wpływ na rozwój
zaćmy. Zapytaj o mniej szkodliwe alternatywy.

Medycyna chińska i makrobiotyka łączą występowanie zaćmy z zaburzeniami
równowagi w funkcjonowaniu wątroby. Za główną przyczynę uważają długotrwałe
spożywanie produktów o tzw. działaniu rozszerzającym, zwłaszcza przetworów mlecznych,
nadmiernych ilości soków i owoców cytrusowych, cukru rafinowanego i słodyczy, a także
kawy, alkoholu i narkotyków.

Podkreślają również niekorzystny wpływ nadmiernego

spożycia mięsa, sera, masła i innych pokarmów pochodzenia zwierzęcego. Zalecają unikanie
tych pokarmów, a także pobudzanie krążenia wokół oczu poprzez stosowanie naparów z
imbiru przykładanych kilka razy dziennie do zamkniętych oczu.
Zasady medycyny starohinduskiej zawarte w Ajurwedzie mówią o zakrapianiu oczu
przed snem 1-2 kroplami oleju sezamowego. Zalecają również dietę bogatą w zielone
warzywa liściowe, kapustę, rzepę, gorczycę. Użyteczność wskazań żywieniowych została
potwierdzona w badaniach medycznych wykonanych m.in. w Uniwersytecie Harvarda oraz
opublikowanych na łamach czasopism medycznych (Archives of Ophthalmology). Wykazały
one, że ryzyko wystąpienia zaćmy w przypadkach takiej właśnie diety spada o 37%.
Chcę w tym miejscu z całą odpowiedzialnością podkreślić, że promując profilaktykę
opartą o zdrowy styl życia i dietę, a obejmującą wiedzą i doświadczenie medycyny
niekonwencjonalnej, nie mam na myśli samoleczenia! Cały proces terapeutyczny w każdej
chorobie powinien być zaplanowany i omówiony z lekarzem, a działania profilaktyczne
połączone świadomie i mądrze. Dlatego zanim zdecydujesz się na stosowanie naturalnej
profilaktyki, tak samo, jak w przypadku włączania suplementów diety, upewnij się, że jest to
rozwiązanie dobre dla Ciebie.

Profilaktyka zaćmy w skrócie:
● zadbaj o właściwą dietę,
● chroń oczy przed działaniem promieni UV (okulary z filtrem),
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● zapewnij sobie obecność antyoksydantów w diecie, ewentualnie suplementuj je.
● zrezygnuj z używek,
● regularnie badaj się u okulisty.
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A co z jaskrą?
Przyznam, że napisanie paru słów na temat profilaktyki jaskry jest dla mnie nie lada
wyzwaniem. A to dlatego, że jaskra, jak pomyślałam w pierwszym odruchu, jest nieuchronna.
Jeśli mamy na nią zachorować, to kiedyś się ujawni. Jednocześnie jest chorobą, która
wywołuje u pacjentów ogromny stres z powodu jej uciążliwości i konieczności przewlekłego
leczenia oraz lęk przed możliwością nieodwracalnej utraty wzroku. Co w takim razie można
powiedzieć o profilaktyce jaskry? W przeciwieństwie do innych rozdziałów tej książki
niewiele na temat diety i czynników środowiskowych. Podstawową bowiem i niezastąpioną
profilaktyką jest obserwacja wczesnych objawów i regularne badania kontrolne u okulisty.
Jaskra nie jest chorobą jednoznaczną i prostą w swej istocie. Obecnie przyjmuje się,
że tworzy ją grupa chorób, w których w wyniku zbyt dużego dla danego oka ciśnienia w gałce
ocznej, dochodzi do uszkodzenia struktury i następowego zaniku nerwu wzrokowego.
Prowadzi to do zmian funkcjonalnych: w polu widzenia oraz do pogorszenia ostrości wzroku
pacjenta. Wiadomo jednocześnie, że nie ma sztywno określonej wartości ciśnienia
wewnątrzgałkowego i każde oko ma pewien własny, bezpieczny jego poziom. Jest on m.in.
zależny od różnicy między ciśnieniem wewnątrz gałko ocznej a ciśnieniem w naczyniach
krwionośnych siatkówki oka.
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Dlaczego dochodzi do wzrostu ciśnienia w gałce ocznej? Po pierwsze oko może
produkować zbyt dużą ilość płynu, który je wypełnia. Drugą przyczyną może być utrudniony
odpływ płynu poza gałkę oczną. Krążenie płynu zachodzi między ciałem rzęskowym, gdzie
jest produkowany, a tak zwanym kątem przesączania, którędy wypływa poza nią. Jakikolwiek
materiał utrudniający swobodne przepływanie płynu powoduje wzrost ciśnienia w oku. Mogą
to być komórki zapalne, barwnik, krew lub materiał złuszczeniowy z soczewki. Czasami sama
budowa oka i stłoczenie jego struktur, jak to ma miejsce w przypadku krótkich gałek ocznych,
w nadwzroczności, mogą być powodem utrudnionej cyrkulacji i odpływu płynu z oka. Dzieje
się tak w przypadku jaskry zamykającego się kąta, jaskry ostrej i podostrej.
Rodzajów jaskry jest wiele. Wiele jest również przyczyn jej występowania. Czasami
stanowią one pewną wskazówkę co do profilaktyki i zapobiegania chorobie. Poniżej kilka
wskazówek dotyczących zapobiegania temu schorzeniu:
1. Jeśli jaskra występuje czy występowała u kogoś z Twoich bliskich (rodziców,
dziadków, rodzeństwa), koniecznie sprawdź czy i Ty jej nie masz. Predyspozycje
genetyczne obserwuje się zwłaszcza, bo w ponad 80% przypadków, w jaskrze
wrodzonej.  Wiadomo również, że obecność jaskry w rodzinie o pierwszym stopniu
pokrewieństwa jest jednym z poważniejszych czynników ryzyka rozwoju jaskry
pierwotnej otwartego kąta. W średniej populacji ryzyko to wynosi 2,8%, a u osób
z jaskrą w rodzinie wzrasta do 13,5%. Stwierdza się tu zwłaszcza mutacje genu
GLC1A. Diagnostyka wykonywana w przypadku jaskry występującej w rodzinie nie
musi obejmować tej genetycznej. Wystarczy jednak okresowo poddać się badaniom
ukierunkowanym na rozpoznanie jaskry.
2. Jeśli cierpisz na bóle głowy, migreny o niewyjaśnionej przyczynie i trudno poddające
się leczeniu – przebadaj się okulistycznie. Jeśli w czasie bólu głowy występują
zjawiska takie jak tęczowe kręgi wokół źródeł światła czy wymioty – udaj się do
okulisty bezzwłocznie. Tego typu dolegliwości mogą towarzyszyć wahaniom ciśnienia
w gałce ocznej i wskazywać na chorobę.
3. W przypadku, gdy chorowałeś na inne choroby oczu, takie jak zapalenie błony
naczyniowej, zakrzep żyły środkowej siatkówki lub retinopatię cukrzycową – ryzyko
zachorowania na jaskrę znacznie rośnie. W takich przypadkach należy częściej
poddawać się badaniu okulistycznemu.
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4. Jeśli skończyłeś 40 lat – sprawdź ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz zrób badanie dna
oka. Jeśli w wynikach zostaną odnotowane nieprawidłowości, lekarz zaleci
poszerzenie diagnostyki o badania pola widzenia, nerwu wzrokowego i kąta
przesączania.
5. Niektóre rodzaje jaskry związane są ze szczególnymi sytuacjami. Jeśli po wysiłku boli
Cię głowa lub oko, możesz chorować na tak zwaną jaskrę barwnikową. W takiej
sytuacji uwolniony z tęczówki barwnik zatyka odpływ płynu z oka i powoduje wzrost
ciśnienia. Jeśli takie dolegliwości występują przy długim spoglądaniu w dół czy np. po
wyjściu z kina czy innych ciemnych pomieszczeń, może to oznaczać, że chorujesz na
jaskrę zamykającego się kąta.
6. Jeśli doszło u Ciebie do urazu oka, koniecznie poddaj się kontroli okulistycznej
obejmującej nie tylko oglądanie oka, ale i pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

W ostatnich miesiącach w renomowanych czasopismach naukowych takich jak
Ophthalmology, Journal Glaucoma czy Investigative Ophthalmology and Visual Science
ukazało się wiele nowych artykułów dotyczących profilaktyki w jaskrze. Są one dla mnie
dowodem na zmianę podejścia do tego tematu, zawierają bowiem elementy do tej pory
pomijane w badaniach naukowych. Obejmują zalecenia dotyczące stylu życia, takie jak
regularne ćwiczenia fizyczne, medytację, dietę składającą się z owoców, warzyw, zwłaszcza
tych zielonych, liściastych. Udowadniają również, że zmniejszenie masy ciała oraz
zaprzestanie palenia wpływają na stabilizację ciśnienia wewnątrzgałkowego i co za tym idzie
skuteczną profilaktykę jaskry.

Profilaktyka jaskry - w skrócie:
● zbadaj się profilaktycznie u okulisty zwłaszcza gdy skończyłeś 35 r.ż.,
● jeśli w rodzinie występowała jaskra, poddaj się badaniu profilaktycznemu
● skonsultuj się z okulistą w przypadku nawracającego bólu głowy
● prowadź zdrowy styl życia, ćwicz, dbaj o relaks!
● zdrowo się odżywiaj

31

Zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem – problem i
wyzwanie naszych czasów
Z chorobami takimi jak zaćma, czy jaskra, zwłaszcza wcześnie zdiagnozowanymi,
współczesna medycyna najczęściej potrafi sobie poradzić. O wiele większym wyzwaniem, a
może nawet

problemem staje się obecnie zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem,

zwane w skrócie AMD. Jest to problem i ogromny stres nie tylko pacjenta, ale również dla
lekarza, który czasem nie jest w stanie zaproponować skutecznego leczenia odwracającego
proces chorobowy. Jest to przewlekła i postępująca choroba oczu, pojawiająca się zwykle po
55. roku życia. Dochodzi w niej do uszkodzenia centralnej części siatkówki, tzw. plamki.
Konsekwencją jest wykrzywianie się obrazu, ubytki w polu widzenia, pogorszenie ostrości
wzroku, a nawet ślepota.
AMD występuje w dwóch głównych postaciach: zanikowej i wysiękowej. Może
się zdarzyć, że ta pierwsza z biegiem czasu przechodzi w formę wysiękową. Postać zanikową,
zwaną czasem suchą, obserwujemy częściej, statystycznie w od ośmiu do dziewięciu
przypadków na każde dziesięć zachorowań. Objawia się ona nieprawidłowościami w budowie
warstw siatkówki. Z biegiem czasu prowadzi to do jej zaniku. Nieprawidłowości są wynikiem
nadmiernego gromadzenia się produktów metabolizmu komórek siatkówki, a także
postępującego niedokrwienia. Początkowo obserwuje się podobne do grudek druzy, przerost
lub zanik

nabłonka barwnikowego lub/i innych warstw siatkówki. W kolejnych etapach

choroby obszar dotknięty zmianami staje się coraz większy i kolejne fragmenty siatkówki
zostają wyłączone z widzenia. Rozwija się tak zwany zanik geograficzny.
Druga postać AMD, o wiele groźniejsza i bardziej agresywna, nazwana jest
wysiękową lub mokrą. U podstawy choroby leży niedokrwienie. W oku, które broni się przed
nim, rozwijają się bowiem nieprawidłowe naczynia krwionośne, rosnąc pod i w obrębie
siatkówki. Ich obecność rodzi szereg następstw wynikających z kruchości i nieszczelności
takich naczyń. Powstają obrzęki czy krwotoki nagle pogarszające widzenie. Postęp choroby
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jest bardzo szybki, gdyż już w ciągu kilku miesięcy w przypadku braku leczenia może
doprowadzić do nieodwracalnej utraty wzroku.
Jak możemy się bronić przed wystąpieniem AMD? Jak wygląda profilaktyka
tej choroby? Złotym standardem powinny być systematyczne już od 50 roku życia, coroczne
badania specjalistyczne u zaufanego okulisty. Jeśli natomiast mamy jakiekolwiek niepokojące
obawy dotyczące stanu zdrowia oczu, z wizytą u specjalisty nie należy zwlekać. W przypadku
diagnostyki chorób siatkówki badanie okulistyczne obejmuje nie tylko oglądanie dna oka, ale
i badania obrazowe, jeśli oglądaniem stwierdzi się nieprawidłowości w jej strukturze. Jednym
z nich jest badanie OCT, czyli optyczna tomografia siatkówki, w której oceniane są wszystkie
warstwy jej centralnej części. Okulista dopiero na podstawie wyników badania może
rozpoznać postać choroby oraz stopień jej zaawansowania i zalecić odpowiednie leczenie lub
właściwą profilaktykę.
Do samodzielnego monitorowania choroby przez pacjenta w warunkach domowych
stworzono test Amslera. Daje on informacje na temat obecności wysiękowej postaci choroby.
Profilaktyczne należy go wykonywać co najmniej raz w miesiącu.
Poniżej załączyłam test Amslera wraz z instrukcją, w jaki sposób należy go przeprowadzić.

● badanie przeprowadź dla każdego oka osobno,
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● załóż okulary do bliży (do czytania),
● zasłoń jedno oko i umieścić kartę z testem w odległości około 30–40 cm od oczu.
Patrz w punkt centralny i, nie poruszając okiem, obserwuj pozostałą część siatki,
● następnie w podobny sposób zbadaj drugie oko,
● jeśli wszystkie linie pozostają proste, a kwadraty równe, oznacza to, że siatkówka
w plamce jest zdrowa,
● jeśli linie się wyginają (metamorfopsje), kwadraciki wydają się większe lub mniejsze,
część linii przestaje być widoczna (mroczek) – zgłoś się do okulisty!!!

Duże znaczenie dla rozwoju choroby ma promieniowanie słoneczne i tworzące się pod
jego wpływem wolne rodniki tlenu. Mechanizm prowadzący do uszkodzeń strukturalnych jest
podobny jak w przypadku zaćmy. Niezmiernie ważne jest, by chronić swoje oczy przed
nadmierną ekspozycją na światło. Można to robić za pomocą czapki z daszkiem, okularów z
filtrem UC lub unikając słońca.
Ogromną rolę w profilaktyce AMD przywiązuje się do odpowiedniej diety.
Szczególny nacisk kładzie się na obecność w diecie substancji o działaniu antyoksydacyjnym,
w tym astaksantynę, luteinę i zeaksantynę, witaminy C i E, składniki mineralne, takie jak
cynk i selen oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. Powinniśmy
codziennie sięgać po owoce i warzywa (najlepiej te zielone), a także, kilka razy w tygodniu,
ryby morskie. Należy jednocześnie ograniczyć spożycie tłuszczów i olejów.
Niezastąpionymi warzywami są: zielona kapusta, szpinak, natka pietruszki, botwinka,
koperek, seler, szczypiorek, por, brokuły, zielona sałata, dynia, brukselka, cukinia, żółta
i zielona papryka, żółta kukurydza, ogórki, zielona fasola, zielone oliwki, marchew,
pomidory, pomarańcze. Dwa, trzy razy w tygodniu należy jeść tłuste ryby morskie, takie jak:
śledź, makrela, okoń, sardynki, różowy łosoś, biały tuńczyk, pstrąg morski, sola, dorsz lub
halibut.
Badania naukowe dowodzą jednak, że spożycie pokarmów bogatych w luteinę,
zeaksantynę czy kwasy omega-3 może być niewystarczające. Jeśli w diecie jest zbyt mało
naturalnych źródeł witamin i zdrowych tłuszczów wskazane jest rozsądne korzystanie z
suplementów. Warto sięgać po preparaty witaminowo - mikroelementowe, stworzone
specjalnie dla profilaktyki chorób oczu i dla osób chorujących na AMD. Stosowanie
suplementów wymaga jednak odpowiedzialności. Należy bowiem pamiętać, że suplementy
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nie są lekami, a więc ich skład nie jest kontrolowany tak rygorystycznie, jak w przypadku
leków. To, co możemy zrobić, to dokładnie go sprawdzić lub dopytać okulistę o właściwy
preparat, konieczność i sposób jego przyjmowania. W Polsce obserwuje się nadmierne i
niekontrolowane spożycie suplementów diety oraz niską świadomość na temat interakcji
składników tych preparatów z lekami. Na co więc zwracać uwagę przy suplementacji?
● Upewnij się, że suplementacja jest niezbędna (a jest np. w zespołach złego
wchłaniania, po infekcjach, w okresie braku dostępu do zielonych warzyw i w
przypadku niechęci do ryb). Pamiętaj, że nie jest ona leczeniem. Jej zadaniem jest
wyłącznie dostarczenie pewnych naturalnych substancji, których brak może się
przyczynić do rozwoju choroby. Nie powinna zawierać sztucznych substancji
chemicznych, ale naturalne minerały, witaminy, tłuszcze.
● Obecność substancji w produktach do suplementacji powinna być zgodna z badaniami
naukowymi (AREDS) oraz wytycznymi UE. Warto zapytać o to okulistę.
● Najlepiej, by preparat zawierał czystą witaminę A, a nie beta-karoten (prowitamina
A), gdyż ten drugi u palaczy tytoniu zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc.
● Witamina E powinna być mieszaniną tokoferoli i tokotrienoli, gdyż taka właśnie jest
najbardziej wartościowa.
● Luteina i zeaksantyna muszą występować łącznie w jednym preparacie, najlepiej w
stosunku 5:1, po to by następowało ich prawidłowe wchłanianie z jelit.
● Kwasy omega 3, to przede wszystkim wartościowe DHA, ten właśnie składnik w
polecanej ilości 250 mg powinien być obecny w suplementach. Możliwe jest też
stosowanie jego prekursora, kwasu alfa-linolenowego (ALA) - w ilości 2 g. Warto
wiedzieć, że wysokie dawki DHA, lub ogólnie - kwasów omega 3 mogą być
szkodliwe.
● Resweratrol (preparat Resvega) stosuje się w przypadku ryzyka neowaskularyzacji
podsiatkówkowej

(wysiękowe AMD), gdyż posiada nie tylko właściwości

antyoksydacyjne, ale także przeciwzapalne i antyangiogenne, a więc hamuje tworzenie
nowych, nieprawidłowych naczyń krwionośnych
● Inne mikroelementy nie mają tak wyrazistego wpływu na widzenie i należy je
traktować jako dodatek.
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Pozwolę sobie jeszcze na jedną uwagę dotyczącą suplementów diety. Coraz częściej
jestem zdegustowana i zaniepokojona informacjami przekazywanymi w niektórych
reklamach. Zresztą problem ten dotyczy wielu leków oraz suplementów diety, środków na
lepsze trawienie, ból nóg czy kropli nawilżających oczy. Podają one wycinkowe, wyrwane z
kontekstu dane lub slogany, które dają pacjentom nadzieję na „zdrowe oczy”, „na lepsze
widzenie”, „lepsze życie”. Czasami złudną nadzieję. Można odnieść wrażenie, że zażywanie
tych specyfików wyręczy nas z konieczności zmiany nawyków lub odwróci działanie
niezdrowej diety, a to nie prawda! Bądźmy ostrożni jako odbiorcy takich reklam, sprawdźmy
czy polecany produkt na pewno jest dobry i niezbędny dla nas. Przede wszystkim sięgajmy
jednak po sprawdzone preparaty i róbmy to tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Najważniejsze
jest jednak dostarczanie organizmowi naturalnych środków, a więc wartościowego
pożywienia.

Medycyna niekonwencjonalna tłumaczy występowanie zwyrodnienia siatkówki
prościej. Za przyczyny choroby uważa spożywanie nadmiernych ilości produktów
zwierzęcych, cukru i słodyczy, soli, wypieków z mąki, przetworów mlecznych, przypraw
korzennych, warzyw tropikalnych i używek. Zaleca, by stosować w tym przypadku
równoważoną dietę makrobiotyczną, która choć wymagająca, może przyczynić się nie tylko
do opanowania, ale i do cofnięcia choroby. Zalecenia tej diety pokrywają się z głównymi
wskazaniami profilaktyki AMD według zasad medycyny zachodniej. Warto zwrócić tu uwagę
na systematyczne spożywanie bogatych w witaminę A nasion słonecznika lub surowego
szpinaku. Wartościowe jest również picie soku ze świeżej marchwi, selera, cykorii i
pietruszki.

Profilaktyka AMD w skrócie:
● zadbaj o właściwą dietę i jej jeśli potrzeba o suplementy,
● chroń swoje oczy przed promieniami UV (okulary z filtrem),
● zrezygnuj z używek,
● ogranicz czynniki ryzyka: otyłość, nadciśnienie, cukrzycę,
● regularnie badaj oczy.
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Zespół suchego oka – czy są na niego sposoby?
Niezwykle dokuczliwą, przewlekłą, ale również powszechnie występującą chorobą
oczu jest zespół suchego oka (ZSO). Według różnych źródeł występuje on nawet u 5-35 %
osób dorosłych. Jest więc prawdopodobne, że dotyka lub dotknie kogoś z nas lub naszych
bliskich.
Objawy zespołu suchego oka mogą nas czasem zadziwić czy mylić, części z nich
nie kojarzymy bowiem z „suchością”. Na przykład okresowe nadmierne łzawienie oczu
wydaje się być stanem przeciwnym do tej choroby. Przyjrzyjmy się pokrótce jej istocie, by
wyjaśnić te objawy.
Powierzchnię oka, a więc jej zewnętrzną warstwę, tworzą nabłonki – spojówki i
rogówki. To grupa komórek ściśle połączonych ze sobą, małych cegiełek budujących większą
całość, czyli tkankę. Komórki te nie są idealnie gładkie ani idealnie połączone. W
odpowiednim powiększeniu widać w nich „chropowatości”, granice i łączenia. Wyobraźmy
sobie, co stanie się ze światłem padającym na taką niedoskonałą strukturę. Otóż część z niego
przejdzie dalej, część się odbije, a część ulegnie rozproszeniu. Proces widzenia wymaga
jednak czegoś innego, idealnie gładkiej powierzchni. Tylko taka zapewni doskonałe przejście
światła przez tę i inne struktury oka, aż do siatkówki. Tak więc na powierzchni oka powinien
się znaleźć i w zdrowym oku jest film łzowy. Łzy to płynna warstwa, która wyrównuje
nierówności, doskonale przewodzi światło, łatwo się rozprowadza ruchem powiek i łatwo
usuwa w przypadku zanieczyszczeń. Ze względu na obecność składników bakteriobójczych
jest pierwszą barierą przed mikroorganizmami, a dzięki obecności tlenu odżywia komórki
rogówki. W normalnych warunkach warstwa łez ma niespełna 10µm. Składa się ona kolejno
z trzech części. Pierwsza, śluzowa sprawia, że łzy przyklejają się do oka. Następna w
kolejności i najgrubsza jest warstwa wodna, od której głównie zależy właściwe spełnianie
przez film łzowy opisanych wyżej funkcji. Ostatnia, czyli warstwa tłuszczowa, chroni oko
przed nadmiernym parowaniem.
Rys.6.

Łatwo sobie wyobrazić, że w przypadku braku pierwszej, śluzowej warstwy, łzy
nie będą przywierać do powierzchni oka i spłyną. Stąd, w tym typie choroby okresowe
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nadmierne łzawienie i jego następstwa – sucha, pozbawiona ochrony powierzchnia oka. W
przypadku innych problemów obserwuje się brak lub niedobór wodnej lub tłuszczowej
warstwy filmu łzowego. Efekt dla oka pozostaje jednak ten sam, suchość.
Inne objawy to pieczenie oczu, uczucie piasku pod powiekami, zmęczenie,
przekrwienie oczu, uczucie gorąca i zaburzenia widzenia. Występują one w różnym nasileniu
i są reakcją na nieprawidłowy skład i ilość łez. Brak bariery ochronnej, jaką powinny dawać
łzy oraz ułatwione działanie toksyn bakteryjnych i zanieczyszczeń powodują także odczyn
zapalny przedniej części oka. Nieleczony może mieć, poza przykrymi dolegliwościami,
również poważne i nieodwracalne dla wzroku konsekwencje.
Objawy choroby nasilają się najczęściej zimą. Powodem jest suche powietrze
w ogrzanych pomieszczeniach, które nasila odparowanie łez. Dolegliwości stają się bardziej
dokuczliwe również latem, w suchym, gorącym klimacie. Podobnie działa zimno, wiatr,
klimatyzowane lub silnie wentylowane pomieszczenia i nawiew w samochodzie. Unikając
ich lub ograniczając ekspozycję, łagodzimy dolegliwości związane z zespołem suchego oka.

Co wiemy o przyczynach zespołu suchego oka? Czy możemy go uniknąć?

Z wystąpieniem ZSO musimy liczyć się w przypadku zaburzeń hormonalnych
(cukrzycy, chorób tarczycy, w okresie menopauzy) oraz w ogólnoustrojowym zespole
Sjögrena. Może występować po laserowych zabiegach refrakcyjnych rogówki, czyli takich,
gdy operacyjnie pozbywamy się wady wzroku, przy stosowaniu ogólnym i miejscowym
różnych leków oraz u palaczy tytoniu. Zła informacja dla kobiet jest taka, że chorują częściej.
Kolejnym niekorzystnym czynnikiem nasilającym objawy jest styl życia sprzyjający
nadmiernemu korzystaniu z ekranów komputera, tabletu lub telefonu. To wynik
promieniowania pochodzącego z ekranów i skutek rzadszego mrugania i rozprowadzania łez
na powierzchni oka przy intensywnym wpatrywaniu się w urządzenie. Również praca
wzrokowa, w tym czytanie/pisanie, bez chwil odpoczynku, nie poprawiają sytuacji.
Pisząc o zespole suchego oka, nie sposób nie wspomnieć o jednej z jego okulistycznych
przyczyn. Jest nią przewlekłe zapalenie brzegów powiek. Rozwój choroby zaczyna się
w obrębie gruczołów, które mają swoje ujścia na brzegu powiekowym, przy rzęsach. Jest ona
wynikiem zarówno obecności bakterii w zakażonych gruczołach potowych i łojowych, jak
i wydzielanych przez nie toksyn. Drażniąco na delikatną skórę powiek działa również łój.
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W zapaleniu brzegów powiek na ich powierzchni gromadzi się tłusta, śliska, łojowa
wydzielina przechodząca z czasem w zaschnięte łuski. Powoduje to zaburzenia prawidłowego
wydzielania warstwy tłuszczowej filmu łzowego, odczyn zapalny powiek i spojówek , a co za
tym idzie rozwój zespołu suchego oka.

ZSO bardzo często wymaga okresowego lub stałego leczenia. Dolegliwości związane
z tą chorobą możemy zmniejszyć, stosując się do poniższych wskazówek:
1. Unikaj sytuacji, o których wiadomo, że zwiększają parowanie łez. Zjawisku temu
sprzyjają: palenie tytoniu, dym, silny wiatr, zimne i suche powietrze oraz klimatyzacja.
Zapewnij odpowiednie nawilżenie pomieszczeń, w których przebywasz. Może do tego
celu użyć nawilżacza powietrza, parowników lub wilgotnych ręczników położonych
na kaloryferach. Gdy wychodzisz na wiatr, zabezpiecz oczy, np. dużymi okularami,
a uprawiając sport goglami, które osłaniają twarz.
2. Jeśli pracujesz/spędzasz godziny przy komputerze lub innym ekranie, postaraj się
je ograniczyć. Jeśli nie jest to możliwe, rób przerwy, odwróć wzrok od komputera oraz
wykonuj proste ćwiczenia:
- zamknij oczy i przyłóż do nich ogrzane dłonie. To da oczom ukojenie,
- oderwij wzrok od komputera i szybko mrugaj przez 30 sekund. Odpocznij i powtórz
ćwiczenie,
- zamknij oczy i wykonuj ruchy gałkami ocznymi jakbyś kreślił znak nieskończoności,
- zamknij oczy, zaciśnij i szybko otwórz. Kilka razy powtórz ćwiczenie.
- umieść monitor komputera 10–20 stopni poniżej poziomu oczu, tak aby zmniejszyć
wielkość szpary powiekowej. Zmniejszy to parowanie.

3. Nie używaj soczewek kontaktowych podczas pracy przy komputerze. Bardzo często ich
obecność nasila objawy zespołu suchego oka.
4. Zadbaj o właściwe nawodnienie organizmu. Wypijaj co najmniej 1,5-2 litrów wody
dziennie. Pamiętaj, że woda w kawie czy herbacie nie nawadnia, a wysusza tkanki.
Uzupełnij więc i ten ubytek.
5. Odpowiednio się odżywiaj. Zadbaj o obecność w diecie kwasów omega-3 i omega-6,
które ograniczają stan zapalny na powierzchni oka, a także odpowiednią ilość cynku i
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witaminy A, które poprawiają skład filmu łzowego, a zwłaszcza ilość śluzu czyli
mucyny.
6. W profilaktyce ZSO konieczne jest przywrócenie prawidłowego stanu brzegów powiek
przede wszystkim przez odpowiednią ich higienę specjalnie do tego przeznaczonymi
środkami. Temu służą płyny, żele lub specjalne chusteczki do oczyszczania brzegów
powiek. Zawierają one między składniki nie tylko myjące, ale i przeciwbakteryjne i
przeciwzapalne, które działając kompleksowo, przywracają równowagę na powierzchni
brzegów powiek

i oka. Dodatkowo nawilżają i sprawiają, że zespół suchego oka

ustępuje lub jest łatwiejszy do leczenia.
7.

Medycyna chińska i ayurweda zwracają uwagę na właściwą ilość tłuszczów
(olejów) w wydzielinie łez. Jakkolwiek polecają podawanie miejscowo do oczu olejów:
sezamowego lub kokosowego, a nawet zabieg z użyciem ciepłego masła Ghee, to
patrząc z pozycji lekarza medycyny zachodniej byłabym ostrożna co do ich sterylności.
W wybranych przypadkach zalecałabym raczej preparaty sztucznych łez zawierające
glicerynę lub lecytynę sojową w przebadanych, gotowych preparatach.

Czasami zastosowanie się do powyższych wskazówek nie wystarcza. Trzeba wtedy
poddać się badaniu okulistycznemu i w efekcie podjąć leczenie, które ma na celu złagodzenie
dolegliwości. Najczęściej choroba jest nieuleczalna, miewa jednak okresy mniejszego lub
większego nasilenia. Badanie ma również na celu wnieść dodatkowe informacje o powodach
schorzenia i doprowadzić do leczenia jej przyczyn, np. chorób ogólnoustrojowych (zespołu
Sjögrena), trądziku różowatego czy przewlekłego zapalenia brzegów powiek. Leczenie
wymaga stosowania różnego typu preparatów sztucznych łez. Niezmiernie ważne jest, by
używać wtedy kropli lub żeli, które nie zawierają konserwantów. Zadaniem tych środków jest
bowiem wyeliminowane bakterii z preparatu, więc zachowanie jego sterylności. Substancje te
nie działają jednak wybiórczo. Mogą więc uszkadzać także komórki struktur powierzchni oka.
Pamiętając, że sztuczne łzy podawane są przewlekle, należy unikać tego destrukcyjnego,
nasilającego objawy zespołu suchego oka, efektu. Czasami, przy znacznie nasilonych
dolegliwościach

bólowych,

stosuje

się

także

krótkotrwale

krople

o

działaniu

przeciwzapalnym. Najlepiej wybierać wtedy te pozbawione konserwantów. W niektórych
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przypadkach do punktów łzowych zakłada się zatyczki uniemożliwiające odpływanie łez z
oka.

Zespół suchego oka – w skrócie:
● nawilżaj organizm (pij wodę!), oczy, powietrze,
● zadbaj o właściwą dietę,
● chroń się przed UV (okulary z filtrem),
● zachowaj higienę pracy przy komputerze, odpoczywaj, ćwicz,
● zadbaj o właściwą higienę powiek.
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Palenie a wzrok
Efekty palenia tytoniu to w opinii współczesnej medycyny jedne z największych
problemów medycznych. Głośno mówi się o jego udziale w wywoływaniu chorób
nowotworowych, zwłaszcza nowotworów płuc, krtani i gardła. Wiele wiadomo i wiele
napisano na temat wpływu palenia papierosów na układ krążenia i układ oddechowy. Zawały
serca, miażdżyca małych i dużych naczyń krwionośnych czy przewlekła obturacyjna choroba
płuc to tylko niektóre z nich. Wszystkie one powodują poważne następstwa nie tylko dla
jakości życia, ale i dla samego życia.
Okazuje się, że w dymie tytoniowym znajduje się około 4 tysięcy substancji
toksycznych, z czego większość ma właściwości rakotwórcze. Ich działanie, zwłaszcza to
przewlekłe, któremu poddawany jest organizm palacza, czyni spustoszenia w każdej
strukturze organizmu, nie wyłączając narządu wzroku. Komórki ulegają bezpośredniemu
uszkodzeniu, nasila się stres oksydacyjny i zwiększa ilość wolnych rodników tlenu, a to
sprzyja przedwczesnemu starzeniu tkanek. Pogarsza się jednocześnie przepływ krwi w
drobnych naczyniach krwionośnych, gdyż nikotyna je obkurcza. Gdy do tego dołączy się
współistniejąca miażdżyca, ukrwienie tkanek spada drastycznie.
Przeanalizujmy po kolei wpływ palenia na oczy, patrząc od zewnątrz, a więc
przechodząc przez spojówkę i rogówkę z przodu, następnie przez soczewkę i wreszcie przez
siatkówkę oka.
Dym drażni powierzchnię oka, a więc powoduje pieczenie, szczypanie i
zaczerwienienie. Nasila się to zwłaszcza u osób noszących soczewki kontaktowe. Jest to
spowodowane tym, że w tytoń rozpuszcza się w filmie łzowym opływającym soczewki,
przez co ma dłuższy kontakt z powierzchnią oka. Palenie, zarówno czynne jak i bierne, nasila
również objawy zespołu suchego oka. Może również wywoływać reakcję alergiczną.
Badaniom poddano dzieci palaczy. Chorują one na alergiczne zapalenie spojówek 20%
częściej niż dzieci z rodzin osób niepalących.
Kolejnym miejscem uchwytu tytoniu jest soczewka, której zmętnienie, a więc zaćma
rozwija się dwukrotnie częściej u osób wypalających 20 papierosów dziennie niż w
przypadku osób wolnych od nałogu. Ogromny i nieodwracalny wpływ na występowanie
zwyrodnienia siatkówki wiązanego z wiekiem ma palenie papierosów Wyniki badań
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pokazują, że ryzyko tej groźnej choroby w przypadku palaczy jest aż 4-6 krotnie większe niż
u osób niepalących. To są zatrważające dane, biorąc pod uwagę brak skutecznego leczenia tej
choroby. Ryzyko wystąpienia tej groźnej dla widzenia choroby oczu po kilku latach od
zaprzestania palenia spada. Trzeba mieć jednak świadomość, że część zmian strukturalnych w
siatkówce nigdy się nie cofnie.
Wyniki badań są przytłaczające i nie wymagają żadnego więcej komentarza poza
jednym - Rzuć palenie! Teraz! !!
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O genetyce i o tym JAK zachować młodość.
Geny ładują pistolet.
Środowisko pociąga za spust.
(George Bray)

Geny są podstawowymi jednostkami dziedziczenia. Dzięki nim w komórkach
powstają białka odpowiedzialne za szereg charakterystycznych cech żywych organizmów. W
ten sposób dziedziczymy nie tylko szczególne cechy budowy ciała, ale także instynkty,
talenty i skłonności. Geny to niezmienny w czasie materiał, jakim obdarzają nas rodzice w
czasie zapłodnienia. Połowa kodu, który tworzą 23 pary chromosomów, pochodzi od ojca,
połowa od matki. Dziedziczenie zachodzi w skomplikowany i zależny od wielu czynników
sposób. Część genów ma charakter dominujący, a część recesywny. Te ostatnie są słabsze. To
czy i w jakim stopniu dana cecha przekazywana genetycznie ujawni się u potomstwa, zależy
od ekspresji genów. Aktywność ta jest od wielu lat przedmiotem badań naukowców na całym
świecie. Stworzono nawet odrębną gałąź nauki, jaką jest epigenetyka. Bada ona wpływ
różnych czynników zewnętrznych na dziedziczenie. Wpływ ten również może być
dziedziczony.
DNA, czyli materiał genetyczny jest, jak pisze m.in. dr Deepak Chopra, „bardzo
dynamiczne i responsywne wobec stylu życia”. To właśnie geny regulują każdą reakcję
chemiczną w komórce, co w efekcie powoduje, że istnieją tysiące wariacji aktywności genów.
Mówiąc obrazowo, działają one jak swoisty potencjometr, regulując natężenie aktywności
danego genu. Jak więc sprawić, by komórki wysyłały i otrzymywały jak najbardziej
pozytywne sygnały? Sygnały, które będą przedłużać kondycję i życie komórek, tkanek i
całego organizmu? Sygnały, które zapewnią… młodość i dobre zdrowie?
Badania kliniczne ostatnich lat dowodzą, że czynnikami zmieniającymi ekspresję
genów są m.in. sposób odżywiania, ćwiczenia fizyczne, zarządzanie stresem, ćwiczenia
relaksacyjne i medytacja. Prześledźmy pokrótce, dlaczego tak się dzieje?
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Informacje, które przytoczę są wynikiem mojego zachwytu. Do tej pory
interesowałam się genetyką w stopniu… umiarkowanym. W wyniku pracy nad książką oraz
rozmów m.in. z Łukaszem Choińskim, doradcą dietetycznym i trenerem personalnym, z
którym wywiad zamieszczam w jednym z rozdziałów książki, przeżywam pogłębiającą się
fascynację genetyką. Zapoznałam się z dokonaniami m.in. dr Elizabeth Blackburn oraz dr
Elissy Epel, których wkład w rozwój i rozumienie genetyki jest niepodważalny. Dr Blackburn
w 2009 roku wraz ze współpracownikami została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie
fizjologii i medycyny za odkrycie wpływu telomerów i telomerazy na proces starzenia. Jest
więc niezaprzeczalnym autorytetem w kwestii genetyki oraz procesów starzenia i chorób
związanych z wiekiem. Wiele z tego, co tu napisałam opiera się na jej badaniach i
przykładach.
W ostatnich dziesięcioleciach odkryto, że DNA w chromosomach zakończone jest
małymi fragmentami zwanymi telomerami. Rys. 7 Obrazowo można je sobie wyobrazić jako
metalową czy plastikową skuwkę, która zabezpiecza sznurówkę przed rozwiązaniem. W taki
właśnie sposób materiał genetyczny w chromosomach jest chroniony w trakcie podziału
i replikacji. Telomery nie kodują informacji genetycznej. W czasie tworzenia nowych
komórek materiał genetyczny w chromosomach dzieli się, a następnie podwaja, czyli
replikuje. Telomery jednak nie podwajają się. Do kolejnych, potomnych komórek
przekazywany jest coraz krótszy ich fragment. Gdy jest on zbyt mały, to komórki przestają się
dzielić i stopniowo umierają. Powoduje to starzenie się organizmu, między innymi wiotczenie
skóry, zmarszczki, rozluźnienie masy mięśniowej, ubytki między komórkami w nabłonku
barwnikowym siatkówki oka czy w kościach. Telomery, a właściwie ich długość, są więc
bardzo czułym zegarem biologicznym.
Rys. 7

Opublikowano wiele danych na temat związku skracania się telomerów ze starzeniem
się komórek. Zaobserwowano mianowicie zależność między skracaniem się telomerów
i niektórymi chorobami, np. cukrzycą, miażdżycą, chorobą Alzheimera, atrofią różnych
narządów, a w okulistyce ze zwyrodnieniem siatkówki związanym z wiekiem. Myślę jednak,
że dotyczy on większości, a może i wszystkich chorób wieku podeszłego. Ogólny schemat
występowania chorób w aspekcie długości telomerów przedstawia się następująco:
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Błędne koło nasilające skracanie się telomerów w chorobach związanych z wiekiem.

Wydawać by się mogło, że proces starzenia jest jednostronny i nieodwracalny.
Nic bardziej mylnego. Odkrycia naukowe przynoszą bowiem dowody, a więc i nadzieję, że
jest odwracalny! Doświadczalnie wykazano, że można wpłynąć nie tylko na zatrzymanie
skracania się telomerów, ale także spowodować ich wydłużanie się. Dzieje się tak pod
wpływem enzymu telomerazy, która odbudowuje ten odcinek DNA i kontroluje w ten sposób
starzenie komórkowe.
Szereg badań skierowanych jest obecnie na znalezienie sposobów oddziaływania
na enzym telomerazy i wydłużenie telomerów. Pozwoliłoby to na zachowanie młodości
komórek. Kilka z nich opisuję poniżej, wiedząc jednocześnie, że temat jest znacznie szerszy.
1. Stres i silne poczucie zagrożenia skracają telomery, co zostało potwierdzone w wielu
badaniach. Można jednak nauczyć się, jak radzić sobie ze stresem. Tak zwane techniki
„umysł-ciało” (medytacja, joga czy quigong) redukują stres i zapobiegają skracaniu
się telomerów.
2. Umiarkowane ćwiczenia oddechowe poprawiające wydajność układu krążenia,
zwiększając ilość telomerazy.
3. Badania wykazały, że telomerom służą „dobre” relacje międzyludzkie. Na przykład
zamieszkiwanie w okolicach „przyjaznych”, tzn. takich o wysokiej spójności
społecznej.

Także

wychowywanie

dzieci

bezpieczeństwa.
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4. Wykazano, że przetworzona żywność, zwłaszcza mięso, ma fatalny wpływ
na telomery. Można ją jednak zastąpić pełnowartościowymi produktami i surowymi
warzywami i owocami. Poniżej lista składników pokarmowych pomagających
ograniczyć starzenie komórek:
● witamina B12 – ma wpływ na przedłużenie telomerów i jest niezbędna w profilaktyce
chorób związanych z wiekiem, zwłaszcza choroby Alzheimera czy nowotworów.
Podnosi odporność na stres, zapobiega anemii, poprawia apetyt. Można ją znaleźć
w rybach, mleku i jego przetworach, jajach, serach, w mięsie królika, drożdżach,
● cynk – ma wielokierunkowy wpływ na procesy regeneracyjne organizmu. Jest
niezbędny dla prawidłowej kurczliwości mięśni, tworzenia insuliny, regeneracji
tkanek, a także pracy układu odpornościowego. Pomaga chronić siatkówkę przed
zwyrodnieniem,
● witamina D – wykazano, że przy wyższym jej poziomie w organizmie występuje
mniej zmian w DNA związanych z procesem starzenia się.

Reakcje zapalne są

łagodniejsze, a ryzyko chorób autoimmunologicznych (stwardnienie rozsiane,
reumatoidalne zapalenie stawów) mniejsze. Najlepszym sposobem na „uzyskanie”
witaminy D jest bezpieczna ekspozycja na słońce, a dopiero później jej suplementacja,
● kwasy omega-3 – dowiedziono, że mogą wydłużać telomery. Występują w rybach,
owocach morza, sushi, olejach rzepakowym, sojowym i lnianym oraz w orzechach,
● witamina C i witamina E – oba silne przeciwutleniacze, a w badaniach także
substancje przeciwstarzeniowe wpływające na zachowanie długości telomerów w
chromosomach komórek,
● astaksantyna – jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów o korzystnym działaniu
na organizm, o silnym działaniu przeciwzapalnym oraz chroniącym DNA. Jest 65 razy
silniejsza od witaminy C i ponad 50 razy od beta-karotenu. Jako jedyna z
beta-karotenoidów przenika swobodnie przez barierę krew-siatkówka do struktur oka,
zapewniając ochronę przeciwzapalną i przeciwoksydacyjną. Jej rola w profilaktyce
AMD jest niepodważalna. Bada się również jej wpływ na leczenie jaskry
czy niedrożności naczyń siatkówki. Jest naturalnym filtrem dla promieni UV. Można
ją znaleźć w kolorowych częściach roślin – marchewce, bakłażanie, borówce, a także
w różowym łososiu czy w oleju z kryla,
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● polifenole – w tym resweratrol stosowany w okulistyce, występujący m.in.
w winogronach, a także w zielonej herbacie i w kakao,
● kwas foliowy – korzystnie wpływa na długość telomerów. Występuje w świeżych
zielonych warzywach liściastych i fasoli.
Sądzę, że przedstawione wyżej wyniki dają nadzieję na możliwość zahamowania procesu
starzenia i pozwalają wierzyć w możliwość wpływania na własne zdrowie oraz na długość
i jakość własnego życia. Zmiana nawyków dotyczących stylu życia i żywienia nie jest łatwa,
jestem jednak przekonana, że możliwa.

Poniżej kilka rad dla zachowania zdrowych i długich telomerów (wg wskazań dr Elisabeth
Blackburn):
● myśl o telomerach i o tym, co możesz dla nich zrobić: ogranicz źródła przewlekłego
stresu, bądź bardziej wyrozumiały i świadomy,
● bądź aktywny ruchowo,
● zapewnij sobie dłuższy i spokojniejszy sen,
● wybieraj zdrowe jedzenie, pełne witamin i kwasów Omega-3,
● spędzaj czas na łonie natury, ograniczaj zanieczyszczenie środowiska,
● zadbaj o zdrowe relacje międzyludzkie, pielęgnuj je, wspieraj, bądź wdzięczny.
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Z wizytą u okulisty
Co musi się wydarzyć, byśmy poszli z wizytą do okulisty? Najczęściej przychodzimy
wtedy, gdy zauważymy słabe widzenie. Albo gdy „coś złego” dzieje się z naszymi oczami,
bolą, ropieją, coś nam do nich wpadło. Zdarza się, że do specjalisty skieruje pediatra, lekarz
rodzinny czy neurolog. Wszystko to sytuacje kryzysowe. Uważam, że taka częstotliwość jest
zdecydowanie

zbyt

rzadka.

Odwlekanie

wizyty

profilaktycznej

jest

przejawem

niefrasobliwości, a nawet lekkomyślności. Bo czy nie jest tak, że o własne samochody dbamy
bardziej niż o własne ciało (i ducha)? To samochodom, a nie sobie, zapewniamy m.in.
systematyczne przeglądy, wymianę oleju i opony odpowiednie do pory roku. Uważnie
słuchamy sugestii i rad pracowników serwisu i stosujemy się do nich. Czy w tej kwestii
wymagania prawne dotyczące przeglądów rejestracyjnych pojazdów nie zapewniają im
lepszej „formy i zdrowia” niż jest to w przypadku „formy i zdrowia” ludzi? Czy nasze własne
zdrowie jest dla nas równie cenne? Czy myślimy o nim odpowiedzialnie czy dopiero
rozwiązania prawne zmusiłyby nas do systematyczności w zadbaniu o własny dobrostan?
Jako praktykujący okulista stwierdzam z całą mocą, że najważniejsza jest profilaktyka
i właściwe dbanie o swoje zdrowie, w tym o stan swoich oczu. Poddanie się badaniom
lekarskim jest indywidualną decyzją każdego z nas. Badania (poza badaniami związanymi
z dopuszczeniem pracownika do pracy) nie są przecież obowiązkowe. W okulistyce jedynie
częstotliwość badań wcześniaków jest unormowana prawnie. Ostatecznie jednak to od
rodziców zależy czy przyjdą z dzieckiem na takie badanie, czy nie.
Zalecana częstotliwość badań okulistycznych jest zależna od wieku.

KIEDY U OKULISTY POWINNO POJAWIĆ SIĘ DZIECKO?

Wcześniaki to według definicji dzieci urodzone przed 36. tygodniem trwania ciąży i z
wagą poniżej 2500g. Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego z
20.07.2015 roku badaniu okulistycznemu powinny podlegać te wcześniaki, które urodzone są
przed lub w 33. tygodniu ciąży, z masą urodzeniową ciała mniejszą lub równą 1800 g oraz
wcześniaki urodzone powyżej 33. tygodnia i z masą powyżej 1800 g z towarzyszącą
niewydolnością naczyniowo-oddechową, niskim przyrostem masy ciała i innymi patologiami
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wcześniactwa. Zalecany jest czas pierwszego badania w 4 tygodniu życia dziecka i dalsze
kontrole, które są uzależnione od stanu narządu wzroku, a zwłaszcza stwierdzonych przez
okulistę zmian na dnie oka.
W przypadku dzieci urodzonych o czasie, a więc po 35. tygodniu ciąży, brak wyraźnie
określonych wskazań do badań okulistycznych. Najczęściej badane są one badane, gdy ich
pediatra zauważy coś niepokojącego, na przykład zeza, albo gdy w czasie badań przy okazji
bilansu 3-latka czy 6-latka dziecko nie widzi pokazywanych mu obrazków. Zdarza się
również tak, że to rodzice zauważają jakiś niepokojący sygnał u swego dziecka. Uważam, tak
jak moi hiszpańscy nauczyciele okulistyki dziecięcej, że dzieci powinno się badać
przesiewowo już w pierwszym roku życia. Kolejne wizyty powinny następować w trzecim i
w szóstym roku życia. Taki kalendarz badań pozwoli zaobserwować nie tylko niepokojące
zmiany w budowie i funkcji oka, ale także włączyć odpowiednie leczenie. Chciałabym
zdecydowanie podkreślić, że w przypadku niedowidzenia, zwanego leniwym okiem, mamy
ograniczony czas (limitowany wiekiem dziecka) na poprawę widzenia. Trwa on do momentu,
kiedy pozwoli na to plastyczność kory mózgowej. Zapewniając dziecku właściwą korekcję
okularową, zasłaniając oko lub/i wykonując odpowiednie ćwiczenia jesteśmy w stanie trwale
poprawić widzenie. Rozpoczęcie leczenia niedowidzenia zbyt późno, tj. po 8-10 roku życia,
nie przyniesie oczekiwanej poprawy.
Wskazówki co do kolejnych badań diagnostycznych dotyczą starszych dzieci i
młodzieży. Jeśli u dziecka w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym stwierdzi się wadę
wzroku, (najczęściej nadwzroczność) i nosi ono okulary, to powinno przechodzić kontrole co
rok, lub wtedy, gdy zgłasza pogorszenie widzenia. Wiek nastoletni jest też tym okresem, gdy
pojawiają się po raz pierwszy w gabinetach osoby krótkowzroczne. Aż do momentu
zakończenia wzrostu i narastania wady wzroku, powinny być okresowo, co pół roku lub rok
kontrolowane. Czasem jednak bardzo trudno jest nam się zorientować się, czy dzieci
prawidłowo widzą. Czasem same, nie mając porównania, nie wiedzą, że mogłyby widzieć
lepiej. Jakie sygnały powinny zaniepokoić rodziców ?

1. Oglądanie obiektów (telewizji, kolorowanek, książek, zabawek) z bardzo bliskiej
odległości.
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2. Mrużenie oczu (lub jednego oka) w czasie patrzenia w dal. Objaw ten może
wskazywać na krótkowzroczność (astygmatyzm).
3. Brak zgody na zasłanianie jednego z oczu. To podpowiada, że okiem odsłoniętym
dziecko widzi słabo, może nawet nie widzi i w ten sposób broni się przed
niewidzeniem. Koniecznie pobaw się z dzieckiem w naprzemienne zasłanianie
oka!
4. Biały odblask w jednej ze źrenic. Zdarza się, że zauważamy to dopiero na
fotografiach. Ten objaw może wskazywać na poważną chorobę oka i wymaga
m.in. badania dna oka.
5. Stałe lub okresowe zezowanie do środka lub na zewnątrz, np. gdy dziecko jest
zmęczone, przeziębione.
6. Wpychanie rąk do oczu lub stałe pocieranie oczu – może świadczyć m.in. o
jaskrze i wymaga szybkiej lekarskiej konsultacji i leczenia.
7. Ciągłe skręcanie głową – dziecko nie lubi, gdy odwracamy mu ją w przeciwną
stronę. To może być wyrównawcze ustawienie głowy w przypadku zeza.
8. Problemy z oceną odległości podczas uprawiania sportu. Dziecko nie trafia w
piłkę, piłeczkę pingpongową lub do tenisa. Może mieć problem z widzeniem
przestrzennym i dlatego wymaga diagnostyki.
9. Uraz oka, ból, światłowstręt, łzawienie lub ropienie oka. Nie ma co zwlekać!
Koniecznie udaj się po pomoc do okulisty.

KIEDY U OKULISTY POWINIEN POJAWIĆ SIĘ DOROSŁY?

Osoby dorosłe, jeśli nie mają problemów ze wzrokiem, często zapominają o okuliście.
Ale skoro jesteś już w tym miejscu książki, to doskonale wiesz, jak ważna jest wizyta
kontrolna. Profilaktycznie jednak dobrze jest sprawdzić wzrok i stan swoich oczu około
35-40. roku życia, później co 5 lat do 55. roku życia, a następnie co rok lub dwa lata.
Oczywiście w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek choroby czy nieprawidłowości,
częstotliwość ta może ulec zmianie. W okolicy 40 r.ż. obserwuje się nie tylko pierwsze
problemy związane z akomodacją, powodujące konieczność używania okularów do czytania.
Jest to także wiek, gdy mogą pojawić się pierwsze objawy związane z jaskrą otwartego kąta
przesączania.
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Jeśli chorujecie państwo na jaskrę, to początkowo, na etapie stawiania rozpoznania
oraz doboru właściwej terapii, wizyty u lekarza są częste, nawet co kilka dni lub tygodni.
Wizyty kontrolne z obowiązkowym pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego powinny
odbywać się co 3 miesiące. Raz do roku, by móc prawidłowo monitorować chorobę, powtarza
się niektóre badania obrazowe, m.in. OCT nerwu wzrokowego i badanie pola widzenia.
AMD wymaga podjęcia systematycznych kontroli. Jeśli stwierdzona jest postać sucha,
to kontrole powinny się odbywać co pół roku/rok. Umożliwi to obserwację w OCT struktur
siatkówki oraz stopień nasilenia się czy postępu choroby. W przypadku postaci wysiękowej,
badania kontrolne odbywają się co miesiąc i wymagają nie tylko badań diagnostycznych, ale
bardzo często także podawania leków anty-VEGF. Najbardziej wymagającym czujności jest
jednak moment, gdy chorując na AMD, dojdzie do nagłego pogorszenia widzenia lub
krzywienia się obrazu. Wizyta u lekarza jest wtedy zalecana niezwłocznie.
W przypadku cukrzycy konieczne jest okresowe badanie narządu wzroku, w tym
ocena dna oka po rozszerzeniu źrenic. Do momentu, gdy nie ma odchyleń od stanu
prawidłowego w badanu okulistycznym, takie badanie odbywa się raz w roku. Jeśli jednak
stwierdza się retinopatię cukrzycową w początkowej fazie, zaleca się kontrole co pół roku.
W momencie nasilenia się choroby częstotliwość wizyt wzrośnie.

Jak przygotować się do badania okulistycznego:
● zarezerwuj czas na badania, czasem wymagają szczególnych warunków np.
rozszerzenia źrenic by były wiarygodne,
● zabierz ze sobą okulary, jeśli już takie posiadasz,
● zgromadź i przynieś swoją dokumentację okulistyczną,
● zbierz wywiad rodzinny na temat chorób oczu i chorób współtowarzyszących,
● po rozszerzeniu źrenic pogarsza się widzenie – tego dnia nie możesz prowadzić
samochodu,
● pytaj i dociekaj, jeśli coś jest dla ciebie niejasne,
● ustal z lekarzem częstotliwość dalszych badań. Umów się na nie.
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ZAKOŃCZENIE… choć nie ostatnie słowo tej książki
Na tym mogłabym postawić kropkę i zakończyć rozważania dotyczące profilaktyki w
chorobach oczu. Czuję jednak pewien niedosyt i głęboką potrzebę wsparcia się wiedzą i
doświadczeniem osób, które cenię za działalność prozdrowotną ale i za proaktywność na polu
profilaktyki. Nie jest bowiem wystarczające dbać tylko o tych, którzy szukają pomocy i
wsparcia, gdy coś w ich zdrowiu szwankuje. Równie ważne, a może i ważniejsze jest
pokazanie rozwiązań profilaktycznych tym, którzy (jeszcze) nie mają dolegliwości i nie
skarżą się na stan swego zdrowia. Podnoszenie świadomości ludzi na temat wpływu różnych
czynników i zachowań na dobrostan nie tylko oczu ale i całego organizmu jest dla mnie
sprawą niezwykle ważną, kluczową. Dlatego właśnie zapraszam Cię do poznania treści
rozmów z czterema osobami, pasjonatami w swych dziedzinach: z dietetykiem, trenerem
personalnym, specjalistą BHP oraz trenerem jogi. Będzie więc o zagrożeniach,
przyzwyczajeniach, schematach i zmianach, które da się wprowadzić.

Trzymam kciuki za wyciągnięte wnioski, za odpowiedzialne postanowienia, za upartą

ich realizację i za wspaniałe, spektakularne efekty. Niech spełnią się życzenia: zdrowego
ciała, zdrowego ducha i zdrowych oczu.
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WYWIAD Z DIETETYKIEM
JUSTYNA CIEŚLICA
Ukończyła studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na kierunku
Biotechnologia żywności a także Żywienie Człowieka i Ocenę Żywności (ze specjalizacją
dietetyka) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Równocześnie
podwyższała swoją wiedzę o żywieniu człowieka, a także kwalifikacje podczas licznych
kursów i szkoleń.
Obecnie prowadzi w różnych miastach Podbeskidzia poradnię Dobry Dietetyk Justyna
Cieślica.

A.P.: Zapytam przewrotnie – po co komu „dobry dietetyk”?
J.C.: Dobry dietetyk jest po to, by najlepiej jak potrafi, na podstawie wiedzy o pacjencie,
dopasował dla niego dietę zgodną z jego potrzebami, zapotrzebowaniem na składniki
odżywcze, a także możliwościami finansowymi czy umiejętnościami kulinarnymi. Dobry
dietetyk nie przygotuje jadłospisu, nie poznając pacjenta oraz jego nawyków żywieniowych,
jego stanu zdrowia czy aktywności, jakie podejmuje w ciągu dnia. Nie jest sztuką
zaproponować komuś jadłospis w czasach, w których mamy tak szeroki, nieograniczony
wręcz dostęp do przepisów, żywności czy gotowych diet, które możemy zakupić w sieci.
Sporą umiejętnością jest wybranie dla pacjenta tego, co będzie mu służyć tzn. będzie
pozytywnie wpływać na poprawę jego zdrowia, wyglądu, kondycji skóry, włosów itp.

A.P.: Co masz na myśli mówiąc o poprawie zdrowia pacjenta?

J.C.: Każdy pacjent ma inne potrzeby i zgłasza się z różnymi dolegliwościami, często
licznymi i pochodzącymi z kilku układów - w szczególności z układu trawiennego. Zadaniem
dietetyka będzie przygotowanie indywidualnego planu żywieniowego, stworzonego na
podstawie wywiadu medycznego oraz żywieniowego. W zasadzie warto wspomnieć, że
zawód dietetyka jest to zawód zaufania publicznego W czasie wizyty często rozmawiamy
również o rzeczach, które pacjenta mobilizują do podejmowania prawidłowych wyborów
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żywieniowych lub wręcz odwrotnie - które utrudniają mu te wybory. Czasem musimy
zastanowić się, jak możemy zmienić swoje otoczenie, by nam sprzyjało w podejmowanych
zmianach. Na takie tematy nie porozmawiamy w sieci, najlepiej zrobić to na indywidualnej
konsultacji, otwierając się w pewien sposób na specjalistę. Obdarzamy go zaufaniem, które
będzie sprzyjało dalszej terapii/będzie pozytywnie wpływało na przebieg terapii.

A.P.: Z jakimi problemami zwracają się do Ciebie pacjenci?

J.C.: Najczęstszym problemem, z jakim zgłaszają się do mnie pacjenci jest ich nadmierna
masa ciała. Żeby nazywać rzeczy po imieniu, należy powiedzieć o ich nadwadze lub otyłości.
Nierzadko zgłaszają się o wiele za późno, nie przypuszczając, że mogliby sobie pomóc o
wiele wcześniej i skuteczniej. Im dłuższy czas utrzymujemy za wysoka masę ciała, przy
jednoczesnym otłuszczeniu narządów wewnętrznych, tym dalej rozwinie się stan chorobowy
i tym trudniej o bardzo dobre efekty stosowanej diety.
Generalnie mogę podzielić pacjentów na trzy podgrupy. Pierwszą grupę stanowią pacjenci,
którzy stosują profilaktykę. Wiedząc, że popełniają błędy żywieniowe, skutkujące
odkładaniem się tkanki tłuszczowej, reagują szybko i właściwie. Modyfikują nawyki
żywieniowe, na podstawie zaleceń, jakie im wydaję, uczą się bilansować i komponować
posiłki, często również gotować! Ta grupa pacjentów nierzadko jest też aktywna fizyczna lub
też rozpoczyna przygodę z różnymi formami aktywności fizycznej, co często daje bardzo
dobre efekty w postaci szczupłej sylwetki, dobrego samopoczucia i zdrowia, które w tym
wszystkim najcenniejsze. Drugą grupę pacjentów stanowią ludzie, których stan zdrowia uległ
pogorszeniu. Stąd ich wizyta u dietetyka. Są to często pacjenci z niedoczynnością tarczycy,
chorobą Hashimoto, czyli przewlekłym zapalaniem tarczycy, nadciśnieniem, problemami
lipidowymi, niewydolnością krążeniową, a także insulinoopornoącią, cukrzycą, dną
moczanową, a często również z zespołem jelita drażliwego, zaparciami, refluksem
żołądkowo-przełykowym, zapalaniem woreczka żółciowego czy trzustki. Mogłabym
wymienić jeszcze kilka schorzeń, ale te stanowią zdecydowaną większością. W takim
przypadku zalecenia muszą być wymierzone w konkretną jednostkę chorobową, pacjenci
liczą na edukację, ale również sam jadłospis, którego stosowanie pozwoli odzyskać zdrowie.
Trzecia grupa pacjentów to tacy, którzy są nie tylko otyli, ale również mają liczne problemy
zdrowotne, będące wynikiem złych nawyków żywieniowych. Są to często pacjenci po
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licznych zabiegach operacyjnych lub długotrwałej hospitalizacji. Ta grupa, choć najbardziej
potrzebuje pomocy, zgłasza się do poradni najrzadziej.

A.P.: Jakie są efekty zmiany diety u takich pacjentów?

J.C.: Udaje się to większości, jeśli tylko są oni konsekwentni w działaniu! Nie ma przecież
nic za darmo. Muszą czasem stosować naprawdę rygorystyczną dietę. Z czasem, kiedy widać
już pierwsze efekty, staje się ona łagodniejsza, a nawet przyjemna w stosowaniu. Pacjenci
przyzwyczają się do tego, co dla nich dobre, muszą przejść jednak pierwszy etap - totalnej
dezorganizacji, a także zaskoczenia, że muszą zrezygnować z tego, co jadali. Produkty te
muszą zastąpić innymi – takimi, które występowały w ich diecie okazjonalnie i nie stanowiły
codziennej normy.

A.P.: Jak to się dzieje, że w końcu pacjenci trafiają do dietetyka?

J.C.: Pacjenci pojawiający się w poradni są zazwyczaj przekonani, że dietetyk jest ich ostatnią
deską ratunku. Najpierw zmienić swoje nawyki żywieniowe na własną rękę, często posiłkując
niezindywidualizowanymi podpowiedziami, które mogą odnaleźć na przykład w Internecie
lub

czasopismach. Najważniejszym jest jednak fakt, że łączą wizytę u dietetyka z

wyrzeczeniami, które będą musieli podjąć podczas stosowania diety. Początkowo traktują
moją pomoc jako zbiór rad, które mają wdrożyć w swoje życie jedynie tymczasowo. Nie
dostrzegają wtedy jeszcze konieczności stałego respektowania tych zasad. Podczas terapii
zmieniamy więc nie tylko dietę, ale sposób myślenia o niej, a także sposób myślenia o sobie,
o swoim zdrowiu. Patrzymy na człowieka holistycznie przez pryzmat jego codziennych
wyborów.

A.P.: Jak oceniasz w swojej praktyce rozkład procentowy pacjentów zdrowych w
stosunku do tych, którzy borykają się z problemami zdrowotnymi.

J.C.: Myślę, że nie pomylę się twierdząc, iż 70-80 % moich pacjentów to osoby borykające
się z różnymi problemami zdrowotnymi. Wynika to z faktu, że objawy chorobowe oraz

57

dolegliwości są dla nich głównym bodźcem do podjęcia decyzji o zmianie stylu życia. Moja
statystyka jest taka, ponieważ bardzo często na etapie prowadzenia pacjenta, dowiadujemy
się, iż rozpoczął się u niego stan chorobowy. Osoba ta często jeszcze o tym nie wie.
Najczęściej są to pacjenci z niedoczynnością tarczycy oraz z insulinoopornością. Pacjentka,
która pojawia się z otyłością brzuszną, stosująca w przeszłości liczne diety z efektem jojo lub
nie mająca w ogóle efektów stosowanych diet, najprawdopodobniej ma niewykrytą jeszcze
insulinooporność, chociaż jeszcze nie wykrytą. Jak pokazują badania – schorzenie to nie jest
wynikiem spożywania cukru, a utrzymywanej nadwagi i otyłości wraz z wysokim spożyciem
cukrów prostych. Pacjent taki ma trudności z odzyskaniem dawnej sprawności fizycznej,
ponieważ uniemożliwia mu to podwyższony poziom insuliny. Utrzymuje się on w ciągu
całego dnia i skutecznie hamuje spalanie tkanki tłuszczowej.

A.P.: Kto jeszcze i w jakim celu zgłasza się do dietetyka?

J.C.: Stosunkowo niewielką grupę pacjentów stanowią ci, którzy stosują profilaktykę w
szerokim znaczeniu tego słowa, a mianowicie są zdrowi, ale chcą stale podnosić jakość
swojego życia poprzez wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz/lub aktywność
fizyczną. Z ta grupą pacjentów pracuje się przyjemnie, ponieważ są zmotywowani i otwarci
na moje propozycje i rozwiązania. Czerpią wiedzę i wprowadzają do swojego życia to, co
uważają za słuszne, rozsądne, dla nich wygodne oraz możliwe do realizacji. Osoby te cieszą
się utratą masy ciała, energią każdego dnia, lepszą organizacją swojego czasu, zwiększoną
koncentracją i efektywnością w pracy, lepszą kondycją czy… zmianą nawyków swoich i
swoich najbliższych, którzy z zadowoleniem przyjmują wprowadzone zmiany.

A.P.: Co konkretnie może się zmienić, gdy zaczynamy dbać o naszą dietę i inne nawyki
dotyczące zdrowego stylu życia?

J.C.: Pierwszymi zmianami, jakie obserwują pacjenci jest ich lepsze samopoczucie. Brzmi
trywialnie, ale jest to prawda, którą trudno przecenić! Wynika to z faktu, iż każdego dnia
dostarczają sobie całe mnóstwo witamin i minerałów, wartości odżywczych, o które ich
organizm aż się prosił. Tempo przemiany materii przyśpiesza w wyniku regularnego
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spożywania posiłków. Poprawia się więc perystaltyka jelit, kondycja skóry, włosów i
paznokci. Wymiernym efektem tego jest również brak konieczności picia kawy, czyli
sztucznego pobudzania się w ciągu dnia, ponieważ znikają zmęczenie i senność. Poprawia się
również sen, organizm lepiej się regeneruje, stąd poczucie wypoczętego umysłu i ciała z
samego rana. To wynik nieobciążania narządów wewnętrznych poprzez jedzenie
ciężkostrawnych, zbyt obfitych posiłków w godzinach wieczornych. W dalszej kolejności,
zmienić się może nasza nie tyle masa ciała, a sylwetka. Staje się bardziej proporcjonalna,
znikaj tkanka tłuszczowa w okolicy pasa i talii, co staje się widoczne i jeszcze bardziej
motywujące. Pacjenci lubią, kiedy zmienia się rozmiar ich ubrań. Chętnie kupują sobie nowe
rzeczy, a przyjaciele i znajomi chwalą ich świetny wygląd oraz to, że promienieją. Osoby z
najbliższego otoczenia dostrzegają zmianę, z ich zaciekawienie budzą posiłki pacjenta.
Zdarza się, że zmiana budzi zazdrość.
Pacjenci mogą się też pochwalić lepszymi wynikami badań laboratoryjnych. Dowodzą
one poprawiającego się stanu zdrowia. Najczęściej poprawie ulegają: morfologia, poziom
cholesterolu ogólnego, trójglicerydów, kwasu moczowego, cukru i insuliny, ale nawet
przeciwciał anty-TPO czy anty-Tg (w przypadku osób chorych na przewlekłe zapalanie
tarczycy).
Zmienia się również wydolność i kondycja. Tę ostatnią buduje się poprzez regularną
aktywność fizyczną. Ważna jest również odpowiednia masa ciała. Każdy zbędny kilogram
obciąża nie tylko narządy wewnętrzne (w tym serce), ale także upośledza ruchomość układu
kostnego i stawowego.

A.P.: Jak myślisz, z jakimi przekonaniami najtrudniej poradzić sobie osobom, które
chcą zmienić swój sposób odżywiania?

J.C.: Najtrudniej jest chyba zrozumieć, że to oni sami mogą i powinni sobie pomóc. Nie
uczyni tego za nich sama dieta.
Często również trzeba powiedzieć pacjentom wprost, iż to oni są odpowiedzialni za to, do
jakiego stanu się doprowadzili, nikt inny. Oczywiście, można mieć jakieś predyspozycje,
wady, ale jeśli tak - to tym bardziej powinniśmy się starać zachować zdrowie na dłużej i już
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zawczasu stosować diagnostykę i profilaktykę. Niestety, nikt nas tego do tej pory nie uczył.
To się jednak zmienia.
Jeśli chodzi o sam sposób żywienia i przekonania pacjentów. Najtrudniej sprawić, by
pacjenci regularnie jedli. Zdarzają się pacjenci, którzy przyzwyczaili organizm do bardzo
małej ilości pożywienia. Skutkuje to znacznym obniżeniem tempa przemiany materii.
Dochodzi również do ograniczenia podaży składników odżywczych (witamin i minerałów),
co może powodować poważne niedobory pokarmowe. Organizm zostaje wprowadzony w stan
ciągłego zagrożenia (alarmu), który powoduje, że w przypadku otrzymania nadwyżki
pożywienia zaczyna ją zapobiegawczo zaczyna magazynować w postaci tkanki tłuszczowej.
Wtedy niepostrzeżenie, zaczynamy obrastać w tłuszcz. Najpierw jest to nieznaczne, jednak
wraz z wiekiem proces ten staje się coraz szybszy. Można to dostrzec u pacjentów, którzy tyją
mimo tego, że nie popełniają poważnych grzechów żywieniowych. Jest to wynik braku
regularnych posiłków, omijania ich w godzinach pracy lub zastępowania ich szeroko dostępną
kawą z mlekiem.

A.P.: Gdy to wyjaśniłaś, wydaje się takie oczywiste.

J.C.: Innym przekonaniem trudnym do zmiany u pacjentów jest np. takie, że jedzenie kolacji
po godzinie 18 jest złe. A to nie jest prawda. Innym, że należy jeść owoce między posiłkami.
A zasady są takie, że powinny stanowić dodatek do posiłku lub być jednym z jego
składowych. Istnieje jeszcze inne, bardzo szkodliwe przekonanie. Pacjenci uważają bowiem,
że zdrowa dieta musi być droga. To zupełnie błędne stanowisko. Produkty po które sięgamy
nie muszą pochodzić z ekologicznych upraw. Niestety nie sprawdza się i nie mówi się o tym,
ile pieniędzy Polacy wydają na przekąski, kawę, słodycze, przetworzoną żywność, w tym
żywność typu fast-food . To nie są tanie produkty! Należy też zauważyć, że konsumenci
często wybierają (także spośród wymienionych wyżej) produkty droższe, kierując się
przekonaniem o ich wyższej jakości lub przywiązaniem do określonej marki. Oczywiście nie
dotyczy się to wszystkich pacjentów. Są również tacy, którzy nie sięgają po używki. Jednak i
w ich przypadku dieta może nie być zbilansowana. Część moich pacjentów opiera swoje
posiłki na tradycyjnej polskiej kuchni, która obfituje w tłuszcze, węglowodany, tłuste mięso i
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jego przetwory. W tym przypadku faktycznie poszerzenie diety może wydawać się
kosztowne, ale trzeba mówić o tym, jakie to przynosi efekty.

A.P.: Czy są w takim razie jakieś sposoby na to, by pozbyć się takich przekonań? Jak Ty
tłumaczysz to swoim pacjentom?

J.C.: Sposób jest jeden i właściwy - trzeba działać! Nie tylko dyskutować na temat żywienia,
bo w ten sposób i tak nic się nie zmieni. Należy wprowadzić w swe życie pozytywne zmiany.
Moja metoda polega na uświadomieniu pacjentowi tego, jakiego bałaganu sobie narobił oraz
zmotywowaniu go do podjęcia trudu, jakim jest wprowadzenie zmian. Najlepsze wyniki daje
ciężka praca. Czasami wydaje się, że można szukać skrótów. Niestety w przypadku diety
takie nie istnieją. Katering dietetyczny? Na chwilę jest nam z nim po drodze, a później
zostajemy z tym samym… Nie wiemy, co przygotować, jak się organizować, co kupować, jak
gotować. Problemem bywa również sama motywacja. Tej najczęściej brak. Taka forma
żywienia rozleniwia. Moim sposobem jest wzbudzenie zaufania, a następnie sformułowanie
zindywidualizowanych zaleceń oraz konsekwentne wdrożenie ich w życie. Nawet jeśli
miałoby to oznaczać skok na głęboką wodę.
Jak tłumaczę to swoim pacjentom? Zmianę nawyków żywieniowych porównuję do
zajścia reakcji biochemicznej, bez której nie istniałoby życie. Jeśli nie mamy odpowiednich
substratów, środowiska i katalizatora, to marne są szanse na to, iż zajdzie dana reakcja. My
potrzebujemy całego mnóstwa konkretnych, poprawnie zachodzących reakcji w naszym
organizmie, by jak najdłużej zachować zdrowie. Jest to możliwe m.in. dzięki dostarczaniu
organizmowi wszystkich potrzebnych mu składników pożywienia. W przypadku diety
musimy mieć kilka składowych, by efekt był najlepszy z możliwych. Tymi elementami są:
wiedza, wsparcie otoczenia, wewnętrzna motywacja, ale również samo podejmowanie
działań, które nas przybliżą do celu, jakim będzie szczuplejsza sylwetka czy poprawa
parametrów biochemicznych.

A.P.: Czy spotkałaś się z pacjentami zgłaszającymi przy okazji konsultacji u Ciebie
problemy ze wzrokiem?
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Na pewno żaden z pacjentów nie pojawił się z tego powodu w poradni. Jasnym jest, że
problemy ze wzrokiem nie były motorem dla konsultacji u dietetyka. Odpowiadając jednak na
pytanie - szczerze musze przyznać, iż nie pytam pacjentów, czy takie problemy mają.
Zaobserwowałam jednak, iż spora grupa pacjentów potrzebuje „wsparcia”

w postaci

okularów, które noszą zawsze przy sobie. Zwracam na to uwagę, ponieważ to zawsze wiąże
się z chwilą przerwy podczas konsultacji - wyciągnięcie okularów, by móc się zapoznać z
zaleceniami i dość obszernym programem, jaki dla nich przygotowuję. Nie mam jednak
wiedzy z czym tak naprawdę jest związane ich noszenie.
Jest jednak grupa pacjentów, która wspomina podczas konsultacji o konieczności wizyty u
okulisty z uwagi na swędzenie oczu, uczucie piasku w oczach, czy brak wyraźnego widzenia.
Dolegliwości te utrudniają im zapoznanie się z materiałami, ale również późniejsze z nich
codzienne korzystanie.
Nierzadko zdarzają się pacjenci, którzy zgłaszają, iż będą przechodzili lub przechodzili w
przeszłości
operacje korekty wzroku, leczą się na zaćmę, jaskrę czy zwyrodnienie plamki żółtej. Moimi
pacjentami są również cukrzycy, którzy cierpią na retinopatię cukrzycową, co nie jest
jedynym powikłaniem cukrzycy, ale jednak dość częstym wród pacjentów.

A.P.: Czy masz dla nich jakieś konkretne wskazówki?

J.C.: Przede wszystkim powinni zwrócić uwagę na profilaktykę chorób oczu, z resztą tak
samo jak na i profilaktykę innych chorób. Mając na uwadze możliwość zachorowania na
zwyrodnienie plamki, należy zwrócić uwagę na spożycie produktów zawierających
nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy omega-3. Najlepszym ich naturalnym źródłem są
ryby morskie oraz olej lniany. Poza tym dieta powinna obfitować w substancje
antyoksydacyjne, a tych najwięcej jest w owocach i warzywach.
Pamiętać należy, że jeśli nasza dieta obfituje w produkty nieprzetworzone, oparta jest
na produktach wysokiej jakości, a przede wszystkim jest mocno urozmaicona - są spore
szanse, iż ochronimy się nie tylko przed AMD, ale również wieloma innymi chorobami, w
tym cywilizacyjnymi. Należy uchronić się przed nadciśnieniem, niewydolnością krążeniową,
cukrzycą, dną moczanową, bo te zawsze sieją ogólne spustoszenie w organizmie człowieka.
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Skutków ubocznych nie jesteśmy w stanie zliczyć. Warto więc zadbać o rozsądną, zdrową i
zbilansowaną dietę. Najlepiej poradzić się dietetyka, który wskaże popełniane błędy
żywieniowe i przedstawi "plan naprawczy” lub odpowiednią profilaktykę, która pomoże
uchronić się przed wieloma zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwej diety.

A.P. Jakie są Twoje spostrzeżenia co do zmieniającej się na przestrzeni lat diety
Polaków? Czego możemy spodziewać się w przyszłości?

Jest to bardzo ciekawe pytanie, ponieważ widzę zmiany, jakie zachodzącą w diecie Polaków.
Obserwuję coraz bardziej rzucający się w oczy podział na tych, którzy interesują się
żywnością i żywieniem i tych, którzy zupełnie bagatelizują ten temat. Ci drudzy są narażeni
na problemy zdrowotne wynikające z niewłaściwych zachowań żywieniowych. Bardzo często
kończy się to nadwagą i otyłością które dotykają także potomstwo tych osób. Dzieci
zachowują się bowiem dokładnie tak samo, jak ich rodzice. Już w wieku 6 lat mają nadwagę,
a w wieku 12 otyłość, insulinooporność, podwyższony cholesterol (jeśli ktoś w ogóle zalecił
przeprowadzenie u nich tego typu badań. Nierzadko po raz pierwszy robi to właśnie
dietetyk!).
Niestety, wszystko wskazuje na to, że w przyszłości nie będzie lepiej. Ceny towarów
ekologicznych będą zbyt wysokie dla znacznej części społeczeństwa, co jeszcze bardziej
pogłębi chęć sięgania po żywność przetworzoną, szybkie i smaczne przekąski (chipsy,
słodycze, mleczne desery) lub produkty hodowane w sztucznych warunkach. Jakość życia
oraz wynagrodzenia stale się podnoszą. Wzrasta również dostępność żywności. Wszystkie te
elementy spowodują, że będziemy kupować i jeść jeszcze więcej, często łącząc jedzenie z
emocjami.
Wzrasta odsetek ludzi cierpiących na depresję. Ludzie będą uciekać po różne formy
rozładowania stresu czy trudnych emocji (często będące wynikiem poczucia samotności,
przeniesienia relacji do sieci, czy poczucia, iż prawdziwe i lepsze życie toczy się za ekranem
telefonu. To spowoduje jeszcze częstsze sięganie po używki, nie tylko po alkohol czy
papierosy, ale także po słodycze.
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A.P.: Czy w twojej praktyce istnieją podspecjalizacje, tzn. czy są osoby specjalizujące się
w konkretnych grupach chorób?

J.C.: Nie ma oficjalnego podziału, zwłaszcza jeśli miałoby to dotyczyć chorób, z jakimi udają
się pacjenci do konkretnych specjalistów. Być może brak podspecjalizacji jest błędem, ale
prawdopodobnie ich powstanie jest tylko kwestią czasu. Zainteresowanie poradami, jakich
udzielają dietetycy wciąż rośnie i i prawdopodobnie będzie mu sprzyjać wzrost liczby osób z
nadwagą i otyłością.

Wydaje mi się, że śmiało można mówić o wzrastającym

zapotrzebowaniu na specjalistów, którzy zajmować się będą wybraną jednostka chorobową. Z
drugiej strony – jestem przekonana, że na pacjenta trzeba patrzeć holistycznie. Można
specjalizować się w przygotowaniu diet dla sportowców oraz dla ludzi chorych, którzy mają
np. przetokę żołądkowo-jelitową, jednak większość pacjentów potrzebuje podstawowej
edukacji żywieniowej, która nie wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy. Mamy więc i tak
sporo do zrobienia, a w trudniejszych przypadkach odsyłamy do innego specjalisty lub (w
ostateczności) w ogóle nie wydajemy zaleceń dietetycznych. Postępujemy tak wtedy, gdy
uniemożliwia nam to stan naszej wiedzy lub zbyt mała znajomość potrzeb pacjenta.

A.P:

Czy dostrzegasz potrzebę wydzielenia specjalizacji w zakresie dietetyki w

chorobach oczu?

J.C.: Przyznam szczerze, że nie widzę takiej potrzeby. Wynika to z dwóch względów. Wiedza
na temat korelacji diety i chorób oczu jest zbyt mała, by można było tym przyciągnąć
pacjenta i chcieć go zainteresować tematem, a po drugie jest to zbyt wąska grupa pacjentów,
która niekoniecznie byłaby w ogóle zainteresowana poradami dietetycznymi. Pacjenci raczej
nie będą skłonni łączyć tych dwóch rzeczy. Obecnie nie zawsze łączą nawet swoją otyłość lub
nadwagę z niewłaściwymi nawykami żywieniowymi. Przyczyn nadmiernej masy ciała
upatrują często w wychowaniu, genetyce, problemach hormonalnych, zażywaniu leków
sterydowych. Inni po prostu bagatelizują temat zupełnie.

A.P.:

Jak wygląda Twoja codzienna dieta i jakie korzyści widzisz u siebie z jej

stosowania?
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J.C.: Moja codzienna dieta jest na pewno dość urozmaicona, ale z moich szafek nie wysypują
się torebki różnych produktów. Moja lodówka nie pęka w szwach. Bywa tak tylko czasem, tj.
po wizycie na targu miejskim, gdzie zaopatruję się w warzywa i owoce, mięso, wędlinę, sery,
jaja, często też mleko. Zdaję sobie sprawę, że są to produkty pełnotłuste, ale skupiam się
głównie na ich jakości, czyli pochodzeniu i składzie, a nie na tym, czy mają mało tłuszczu.
Być może kiedyś zmienię podejście, choć mam nadzieję, że nie będę musiała. Części swoich
pacjentów zalecam używanie produktów odtłuszczonych. Dotyczy to jednak wyłącznie tych
osób, których celem jest obniżenie masy ciała. Postępowanie takie daje dobre (i szybkie)
efekty terapii, a tym samym pozytywnie wpływa na dalszą motywację pacjenta. Moja dieta
jest więc normalna, choć myślę, że używam produktów, które niekoniecznie pojawiają się w
każdym domu. Kupuję lub robię chleb gryczany, jadam makaron z ciecierzycy lub fasoli,
płatki jaglane i gryczane, fasolę i ciecierzycę. Często gotuję różnego rodzaju kasze, w tym
komosę ryżową, za którą jednak nie przepadam. Czasem jem coś, co niekoniecznie bardzo mi
smakuje, bo wiem, że za którymś razem może „zaskoczy”. Tak radzę również pacjentom –
przecież często liczy się również połączenie produktów, wymieszanie smaków. Mogę
powiedzieć, że jestem szczęściarą, ponieważ większość produktów po prostu mi smakuje (lub
potrafię je smacznie przyrządzić). Dotyczy to również wątróbki, której kiedyś nie lubiłam, a
teraz jadam ją od czasu do czasu, przekonując siebie samą, że będzie z tego coś dobrego.
Jestem przekonana, że wszystko zależy od nastawienia.
Kontynuując, w mojej diecie na pewno jest spora ilość warzyw, owoców mniej choć są dla
mnie równie ważne. Warzywa stanowią 1/2 moich cotygodniowych zakupów. Czasem nie
mieszczą się w lodówce, muszę je więc szybko przygotowywać, nie mam spiżarki.

A.P.: Jakie widzisz korzyści ze stosowania takiej diety?

J.C.: Sporo energii do codziennych aktywności. Choć przyznam szczerze, że nie zawsze tak
jest i zdarzają się chwile słabości oraz… lenistwa. Ale zwykle mam siłę, by wstać przed 6 i
pójść na trening, mam energię, by pracować całkiem dobrze i w dobrym samopoczuciu przez
10 h dziennie, nie uważając tego za coś nadzwyczajnego. Mówimy tutaj o stałej uważności,
ponieważ w pracy stale rozmawiam z pacjentami, więc staram się, by były to rozmowy, które
pozytywnie wpłyną na ich życie. Drugą część mojej pracy stanowi przygotowanie programów
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żywieniowych. Ta część jest chyba jeszcze trudniejsza, ponieważ wymaga maksymalnego
skupienia i czasem długich godzin pracy. Poza tym mogę pochwalić się, jeśli nie zgrabną, to
wysportowaną i normalną sylwetką. Nie wyróżniam się niczym wśród tłumu, ale mam siłę i
kondycję, której można mi pozazdrościć. Myślę, że to nie tylko kwestia regularnych
treningów, ale także zbilansowanej diety. Co więcej, mogę się też pochwalić zdrowymi
włosami i paznokciami oraz cerą, której nie muszę w żaden sposób poprawiać. Nie muszę o
nią także szczególnie dbać, ponieważ nic się na niej nie pojawia niepokojącego. Poza tym,
jestem całkiem zdrowa, poza niedoczynnością tarczycy, która nie może się zdecydować czy
jest czy jej nie ma (przy dobrze dobrej suplementacji i zachowaniu zdrowego stylu życia da
się to opanować, choć wymaga nie lada cierpliwości), więc jestem z siebie i swojej postawy
zadowolona.

A.P.: Czy na przestrzeni lat przeszłaś jakąś transformację diety?

J.C.: Nie, nie stosowałam się do zaleceń żadnej diety, o której na danym etapie się uczyłam.
Nie przeszłam spektakularnej metamorfozy, zrzucając kilogramy. Już od najmłodszych lat
interesowałam się tym co jem, jak przygotowuję posiłki. Dbałam o to, by pojawiały się
regularnie, lubiłam gotować, podglądałam mamę w kuchni. Potem przyszedł czas na edukację
w tym zakresie. Najbardziej chciałam pomóc osobom, które maja kompleksy. Sama też nie
jestem od nich wolna. Wiedziałam jedynie, że coś z nimi trzeba robić, bo jeśli traktujemy się
dobrze, to tak się też czujemy. Traktować się dobrze oznacza dbać o to co, ile i jak jemy.
Wszystko sprowadzałam do żywności i jedzenia, pozostało mi to do dziś. Mam świadomość,
że bez tego człowiek żyć nie może i nie będzie - więc powinien zrobić wszystko, by dieta
nam służyła, bo w innym wypadku nic innego też nie będzie. Nasze zdrowie jest
najważniejsze!
Co zrobić, żeby się udało zachować zdrowie?- wskazówki Justyny
● Jedz regularnie
● Wykonaj wstępne badania laboratoryjne
● Dostosuj sposób żywienia do swojego stylu życia
● Pamiętaj o aktywności fizycznej
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WYWIAD ZE SPECJALISTĄ BHP
JUSTYNA AUGUSTYNIAK
Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych – kierunek Edukacja Obronna i
Bezpieczeństwo publiczne, Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości – kierunek
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Szkoły Głównej Handlowej – kierunek
Akademia Menadżerska – Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą. Ukończyła także kurs
dla Służby BHP oraz uzyskała tytuł Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

A.P: Chciałabym porozmawiać dziś z Tobą na temat higieny pracy i życia w kontekście
dbania o oczy. Tym również się zajmujesz, prawda?

J.A: Oczywiście, to również jest w zakresie moich zainteresowań i mojej pracy.

A.P: Pracy, jak dodam, wykonywanej z ogromną pasją i odpowiedzialnością. Powiedz
mi, proszę, czym się zajmujesz?

J.P: Jestem Specjalistą ds. BHP&PPOŻ. Wybrałam ten zawód, ponieważ pragnę tworzyć
bezpieczne i higieniczne warunki pracy. To moja misja!
Pracuję w oparciu o kodeks pracy, ustawy i rozporządzenia, a moje doświadczenie opiera się
na nieustannie kontynuowanej edukacji.

A.P.: Imponujące. Powiedz mi, proszę, czy w swojej praktyce spotykasz się z osobami,
które mają problemy ze wzrokiem w wyniku nieprzestrzegania przepisów BHP? Jakiego
typu są to problemy lub urazy?

J.A.: Tak, spotykam takie osoby. Oko to bardzo delikatny organ, łatwo można go uszkodzić.
Niestety urazy wzroku są częstymi skutkami wypadków przy pracy. Dlatego wiem, i tłumaczę
to na szkoleniach, jak ważne jest stosowanie środków ochrony oczu. Jednak by właściwie
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dobrać te środki, trzeba brać pod uwagę rodzaje urazów, jakim mogą ulec oczy podczas tej
szczególnej, wykonywanej właśnie pracy.

A.P.: W jaki sposób uraz zależy od stanowiska i rodzaju pracy?

J.A.: Mam do czynienia zarówno z pracownikami na budowach, jak i pracownikami
administracyjnymi. Na budowach często spotykam się z osobami, które zapominają o
środkach ochrony indywidualnej – okularach, maskach lub goglach ochronnych. Między
innymi przy natryskiwaniu tynku i farb; przedmuchiwaniu posadzek i zbrojeniach;
wykonywaniu posadzek z żywic epoksydowych; obsłudze elektronarzędzi – wierceniu,
szlifowaniu lub docinaniu. Stosowanie okularów ochronnych jest obowiązkowe podczas
wykonywania pracy, ale zaleca się je również podczas przemieszczania się po terenie
budowy.
Pył wysusza śluzówkę oka i naraża oko na infekcje. Uderzenie twardym przedmiotem może
trwale je uszkodzić. Również ekspozycja na zbyt silne światło uszkadza narząd wzroku w
sposób, który często jest nie do odwrócenia
Z innymi problemami borykają się, często nie wiążąc tego z pracą, osoby pracujące w biurze.
Pracownicy przed monitorami ekranowymi bardzo często mają kłopoty ze wzrokiem. Oczy
łzawią, pieką, swędzą, a nawet bolą. Pojawiają się problemy z wyraźnym widzeniem.
Statystyki wykazują, że aż 95 na 100 osób pracujących przy komputerze ma
dolegliwości okulistyczne. Dzieje się tak dlatego, że komputer emituje stosunkowo dużo
ciepła, co nie tylko zwiększa temperaturę powietrza, ale i zmniejsza wilgotność. Jeżeli
pracujemy wiele godzin przy komputerze, zwłaszcza w klimatyzowanym pomieszczeniu,
prowadzi to do tzw. zespołu suchego oka, nazywanego inaczej okiem biurowym. Objawia się
to przez świąd, pieczenie, zaczerwienienie i ból oczu. Często tłumaczę, że pomaga na to
nawilżanie powietrza i stosowanie kropli, tzw. sztucznych łez. Innym zagrożeniem dla
naszych oczu jest emitowane przez komputer pole elektrostatyczne. Twarz, podobnie jak
ekran, przyciąga naładowane cząsteczki kurzu, pyłki roślinne, bakterie, cząsteczki substancji
chemicznych itp. Może to być powodem alergicznego podrażnienia, a nawet zapalenia
spojówek. Objawia się ono obrzękiem spojówek i powiek, zbieraniem się śluzowej
wydzieliny. Towarzyszy temu światłowstręt, pieczenie, łzawienie. Pole elektrostatyczne jest
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najintensywniejsze przez pierwsze 15 minut pracy monitora. Dlatego warto włączać komputer
kilkanaście minut przed rozpoczęciem pracy.

A.P.: Czy pamiętasz jakiś szczególny przypadek poszkodowanego pacjenta?

J.A.: W swojej karierze nie spotkałam szczególnie mocno poszkodowanego pacjenta. Miałam
do czynienia z osobami, które wykonywały prace bez środków ochrony indywidualnej przy
obsłudze elektronarzędzi. Czasem wielokrotnie upominałam je wcześniej, by nosiły gogle lub
okulary.
A.P.: O tak, sama obserwuję u pacjentów problem z nagminnym „zapominaniem”
o okularach ochronnych. Następstwem jest często ciało obce wbite w rogówkę
lub spojówkę lub naświetlenie oczu podczas spawania. Czasem mam wrażenie,
że przypominanie i upominanie nie skutkuje…
J.A.: Przypomniał mi się jeden taki przypadek, często go wspominam na swoich szkoleniach.
Kiedy pracuje się z substancjami chemicznymi bardzo ważna jest wiedza na temat ich
właściwości. Kiedy uczęszczałam do szkoły średniej jedna z moich koleżanek próbowała
skleić swoje okulary klejem super-glue. W efekcie skleiła sobie oko… Na szczęście wszystko
skończyło się dobrze, ale przez 3 tygodnie nosiła opaskę jak pirat.

A.P.: Czy są jakieś szczególne przepisy dotyczące BHP dotyczące zachowania widzenia?

J.A: Oczywiście. Noszenie środków ochrony indywidualnej jest obowiązkiem wynikającym
z przepisów. Reguluje je: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy oraz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
A.P.: A czy pacjenci ich przestrzegają?
J.A.: To zależy od branży. Szacuję, że 80% osób przestrzega przepisów. Natomiast w
przypadku osób pracujących przed komputerem szacuję tę liczbę jedynie na ok. 40%.
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Powszechne jest przekonanie, że praca przed monitorem nie pogarsza wzroku. Jest jednak
inaczej.

A.P.: Co, według Ciebie, możemy zrobić, by zabezpieczyć się przed wypadkami w
pracy?

J.A.: Przede wszystkim należy stosować środki ochrony indywidualnej przeznaczone
do danego stanowiska oraz zapoznawać się z zasadami bezpiecznego wykonywania robót.
Należy również uważnie słuchać informacji podawanych podczas szkoleń z zakresu BHP.
Szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim na przerwy przy wykonywaniu pracy
przy monitorze. Na każdą godzinę powinno przypadać 5 minut na odpoczynek dla naszych
oczu, spojrzenie daleko poza ekran komputera. I nie mam tu na myśli telefonu komórkowego.

A.P.: A w codziennym życiu? Czy są jakieś zasady higienicznego trybu życia i pracy,
by zachować widzenie?

J.A.: W codziennym życiu należy pamiętać o częstym mruganiu i nawilżaniu oczu
odpowiednimi płynami. Nie wolno bagatelizować momentu pogorszonego widzenia czy
innych dolegliwości. Nie można zwlekać z badaniami kontrolnymi, należy jak najszybciej
udać się wtedy do lekarza specjalisty.

A.P.: Bardzo Ci dziękuję za te cenne wskazówki dotyczące higieny pracy i życia w
kontekście widzenia.

BHP i wzrok- wskazówki Justyny:
- stosuj środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla danego stanowiska pracy,
- czytaj instrukcje bezpiecznego wykonywania robót,
- czytaj charakterystyki środków chemicznych, z którymi masz do czynienia,
- rób przerwy w czasie pracy biurowej – 5 minut na każde 55 minut pracy,
- nawilżaj oczy,
- kontroluj oczy, gdy zauważysz pogorszenie widzenia.
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WYWIAD Z TRENEREM PERSONALNYM

Łukasz Choiński
Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności fitness, trener personalny, doradca dietetyczny,
szkoleniowiec fitness i współtwórca szkoły instruktorów FitAcademy. Ukończył studia na
Politechnice Śląskiej na kierunku Automatyka i Robotyka ze specjalnością Biomechanika i
Sprzęt Medyczny. Pasjonat psychologii motywacji.

A.P.: Powiedz mi, proszę, czym się zajmujesz?

Ł.Ch.: Nazywam się Łukasz Choiński i jestem trenerem personalnym, doradcą dietetycznym
oraz szkoleniowcem fitness z ponad 15-letnim stażem. Pomagam moim podopiecznym
poprawiać ich sylwetki – zarówno, jeśli chodzi o gubienie zbędnych kilogramów, jak i
budowanie masy mięśniowej oraz uczę ich jak odżywiać się zdrowo – tak, by zyskiwały na
tym zarówno ich ciało, jak i zdrowie.
Swoją wiedzę przekazuję również przyszłym adeptom fitness – osobom, które po
ukończeniu prowadzonych przeze mnie szkoleń – już jako instruktorzy – idą do klubów
fitness, gdzie również pomagają swoim klientom w zmianie trybu życia. Praca ta jest
niezwykle odpowiedzialna, gdyż mam do czynienia z ludzkim organizmem. Każdy
podopieczny przychodzi z inną historią oraz przeszłością treningową, dlatego tak ważne jest
indywidualne podejście. Niezmiernie lubię swoją pracę, gdyż przynosi ona namacalne efekty.
Daje mi to wiele satysfakcji. Nie ma dla mnie nic wspanialszego niż rezultaty moich
podopiecznych. Często za zmianą ich ciała idzie dużo więcej. Jest to swoista przemiana
podejścia do życia i samoakceptacji, co często skutkuje podniesieniem ich poczucia własnej
wartości, pewności siebie i radości z życia.

A.P.: Jak łączysz te dwie dziedziny i dlaczego?

Ł.Ch.: Aby skutecznie przeprowadzić kogoś przez proces zmiany sylwetki, niezbędna jest
wiedza z kilku obszarów. Na pierwszy ogień idą nawyki żywieniowe. Niestety brakuje nam
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podstawowej edukacji z zakresu żywienia – lub mówiąc inaczej – umiejętnego korzystania
z pożywienia, które jest dostępne w sklepach. Nie ukrywam, iż z niepokojem obserwuję, jak
spada jakość żywności. Dodatkowo szczególnie w sklepach wielkopowierzchniowych istnieje
ogromny wybór produktów tego samego typu, lecz różnych producentów. Wybranie
najlepszego poprzez sugerowanie się wyłącznie ich ceną, niestety nie wystarcza. Potrzeba w
tym zakresie szerszej edukacji – chociażby rozróżniania podstawowych makroskładników
oraz czytania ze zrozumieniem tabel kalorycznych i składu produktów. To właśnie jest jedna
z dziedzin, którymi się zajmuję.
Druga z nich to indywidualne projektowanie procesu treningowego dostosowanego do
danego podopiecznego. Zdrowe odżywianie, zdrowym odżywianiem, ale jeśli chcielibyśmy
oprócz uzyskania spadku masy ciała, przeprowadzić jeszcze tzw. rekompozycję ciała – czyli
zadbać o odpowiedni poziom tkanki mięśniowej, łącznie ze zmniejszeniem ilości tkanki
tłuszczowej, konieczne jest dołączenie aktywności fizycznej. O ile trening często kojarzy nam
się tylko i wyłącznie z chęcią schudnięcia czy też przybrania na masie, to nie jest to jego
jedyna funkcja. Szczególnie w XXI wieku, gdy praca za biurkiem i siedzący tryb życia
wykańcza nasze kręgosłupy. Koniecznie należy o tym pomyśleć. Oczywiście jest wiele
prozdrowotnych właściwości aktywnego życia, gdyż ruch ma zbawienny wpływ na wiele
układów naszego ciała, więc również osoby szczupłe powinny wziąć go pod uwagę. I tak w
skrócie to druga z dziedzin, w których się specjalizuję.
Łącząc te dwie dziedziny, jestem w stanie kompleksowo pomóc moim podopiecznym
w osiągnięciu ich celów. Należy tu jeszcze wspomnieć, że ważnym, jeśli nie najważniejszym,
czynnikiem w tym całym procesie jest motywacja. Jest ona o tyle istotna, że nawet
najbardziej dopracowany plany żywieniowe lub treningowe nie zadziałają, jeśli ich adresaci
po prostu nie wdrożą ich w swoje życie. Niestety proces kreowania sylwetki nie jest procesem
krótkotrwałym. Osoba chcąca go przeprowadzić powinna cechować się m.in. wytrwałością
w dążeniu do celu, samozaparciem, chęcią do działania i samodyscypliną. Dlatego też dobry
trener powinien być choć w pewnym stopniu psychologiem i umieć zmotywować do zmiany.
Aby się w tym zakresie doskonalić, uczestniczę w różnorodnych szkoleniach. Dzięki nim
coraz lepiej wiem, jak budzić motywację moich podopiecznych.

A.P.: W jakim wieku są ludzie, którzy do Ciebie trafiają?
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Ł.Ch.:Jeśli chodzi o przedział wieku osób, które trafiają pod moje skrzydła, zarówno
w kontakcie bezpośrednim (treningi personalne, zajęcia grupowe), jak również poprzez
Internet (prowadzenie kursów online), są to zazwyczaj osoby w wieku średnim i dojrzałym.
Przedział wiekowy moich klientów jest dość szeroki – pracuję bowiem z ludźmi między 25 a
60 rokiem życia. Zdarzają się również (choć znacznie rzadziej) osoby młodsze i starsze.
Bierze się to z różnych przyczyn, ale jedną z nich, jest to, że często gdy jesteśmy młodzi –
jesteśmy w pełni sił, czujemy się dobrze, mamy wysoki poziom energii i nie dostrzegamy, tak
bardzo konieczności zwracania uwagi na odpowiedni poziom aktywności fizycznej czy też
zdrowego odżywiania. Dopiero wraz z wiekiem, gdy nasz metabolizm zaczyna lekko
zwalniać, a organizm powoli ma już dość wielu lat nieodpowiedniego odżywiania, zaczynamy
się

interesować naszym zdrowiem czy zgromadzonymi przez ten czas dodatkowymi

kilogramami. Wtedy mamy dwie możliwości. Możemy próbować, co często jest procesem
dłuższym i bardziej pracochłonnym, ponieważ sami musimy posiąść odpowiednią do tego
wiedzę. Druga możliwość to zasięgnięcie porad eksperta, który sam poświęcił setki godzin na
zdobywanie wiedzy w tym zakresie, a dodatkowo ma ją sprawdzoną w praktyce dzięki pracy
z innymi osobami i w prosty sposób przedstawi nam kolejne kroki, które powinniśmy
podejmować, aby osiągnąć sukces.
Nadmienię jeszcze, że niestety problem nadwagi i otyłości w naszym kraju niebezpiecznie
rośnie i zaczyna dotykać ludzi coraz młodszych – w tym dzieci. Zgłaszają się więc do mnie
także rodzice, chcący pomóc swoim dzieciom.

A.P.: Jako oceniasz motywację osób zgłaszających się do Ciebie po poradę?

Ł.Ch.: Przez to, że osoba pragnąca popracować nad swoją sylwetką, często przychodzi już
z dostrzeżonym przez siebie problemem, który zaczął jej przeszkadzać i wręcz zmusił do
podjęcia działania, motywacja na samym początku jest dość znaczna. Osoby te często
deklarują, że są gotowe na zmiany, chciałyby dowiedzieć się jak i w jakim zakresie
wprowadzić aktywność fizyczną do swojego życia. Wykazują również chęć popracowania
nad zmianą swoich nawyków żywieniowych. Później z tą motywacją bywa różnie.
Niestety proces poprawy sylwetki jest procesem długofalowym, wymagającym dużego
zaangażowania, ciągłej uwagi, konsekwencji w działaniu oraz wytrwałości. Dlatego często
zdarza się, że po początkowej „pełnej mobilizacji” i chęci zmiany, motywacja spada. W tym
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przypadku właśnie bardzo dobrze sprawdza się trenowanie pod okiem specjalisty. Taka osoba
czuwa nad tym, by nie doszło do spadku motywacji, co więcej - potrafi ją podnieść.

A.P.: Czy masz kontakt z osobami w zaawansowanym wieku? Jeśli tak – z jakimi
problemami się one borykają?

Ł.Ch.: W swojej pracy stykam się również z osobami starszymi. Coraz częściej seniorzy
przełamują się i przychodzą do fitness klubów. Nie jest to jednak ciągle tak popularne jak na
zachodzie. Częstymi problemami w tej grupie są nadwaga lub otyłość. Do tego dochodzą
problemy ze stawami, bóle kręgosłupa czy różnego rodzaj choroby cywilizacyjne, takie jak
chociażby nadciśnienie czy cukrzyca.
Niezmiernie cieszy mnie fakt, że osoby te, zamiast bagatelizować swoje dolegliwości
i zrzucać je na karb wieku, postanawiają coś z nimi zrobić. Satysfakcjonujące jest również to,
jak już po paru treningach sami podopieczni zauważają różnicę w swoim samopoczuciu, stają
się bardziej sprawni, ich poziom energii wzrasta, co motywuje ich do kontynuowania tego
procesu.

A.P.: Co dokładnie im radzisz?

Ł.Ch.: Oczywiście do każdego podopiecznego podchodzę bardzo indywidualnie, ale
zazwyczaj zaczynam cały proces od ogólnego wywiadu, dzięki któremu mogę poznać ich
kondycję. Po tym etapie następuje etap rozpoznania nawyków żywieniowych, gdyż te, często
niewłaściwe, kształtowane pieczołowicie przez tak wiele lat, dają już konkretne objawy. Są
one zwykle tak zakorzenione, że aby je zmienić, potrzeba sporo pracy i uwagi. Zajmujemy się
więc stopniowym wprowadzaniem zmian. Małymi krokami ulepszamy sposób odżywiania
danej osoby, co często już po kilku tygodniach przynosi dobre rezultaty. Sami podopieczni są
zaskoczeni, jak wiele ich dolegliwości było powiązanych z nieodpowiednim odżywianiem.
Oczywiście na ile to możliwe dołączamy aktywność fizyczną. W starszym wieku należy
docenić trening siłowy. I choć może na początku takie sformułowanie brzmi groźnie, to już
po kilku sesjach treningowych, większość osób „łapie bakcyla” i przekonuje się, że nie ma się
czego bać.
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Trening siłowy w tym wieku jest bardzo ważny, gdyż z wiekiem u osób nieaktywnych
ubywa tkanki mięśniowej. To powoduje pogorszenie składu ciała, obniżenie podstawowej
przemiany materii, osłabienie stabilizacji kręgosłupa oraz siły mięśniowej, która jest
niezbędna nawet do podstawowych czynności dnia codziennego. Przy ubytku masy
mięśniowej z wiekiem, a często przy utrwalonych niewłaściwych nawykach żywieniowych,
dochodzi do wzrostu tkanki tłuszczowej, co może prowadzić do nadwagi czy otyłości.
Trening siłowy jest też istotny w profilaktyce osteoporozy. Tylko kości, które poddawane są
obciążeniom zewnętrzym, będą silne. Trening wpływa również korzystnie na wydolność i
sprawność układu krwionośnego.
Podsumowując, najlepsze efekty uzyskamy, równolegle wprowadzając zmiany
dietetyczne oraz program treningowy. Pozwoli to na poprawę zdrowia, podniesienie
sprawności i unormowanie masy ciała.

A.P.: Czy masz jakieś przemyślenia, dotyczące optymalnych dla ludzi w różnym wieku
diet i ćwiczeń?

Ł.Ch.: Najczęstszymi przyczynami szukania pomocy w przypadku młodych ludzi są chęć
schudnięcia lub zbudowania masy mięśniowej. Ta grupa raczej nie myśli o zdrowiu,
a koncentruje się głównie na tym, co pokazuje domowa waga. Młodsze osoby często są
również żądne bardzo intensywnych treningów, niejednokrotnie doprowadzając się do
przetrenowania.
Gdy stajemy się coraz starsi, waga schodzi na drugi plan. Prym wiedzie chęć bycia
sprawnym i niezależnym przez możliwie długi czas. Osoby w starszym wieku przywiązują
większą wagę do stanu zdrowia i od treningu oczekują poprawy samopoczucia i zdrowia.
W tym wieku trening przebiega spokojniej i oczywiście musi być dostosowany do aktualnej
sprawności i stanu zdrowia danej osoby.
Generalnie staram się od początku uczyć podopiecznych w każdym wieku, że w byciu
„fit”, tak naprawdę chodzi o zdrowie. Jeśli będziemy robić wszystko, aby nasz stan zdrowia
polepszać, to również zaczniemy się lepiej czuć w swoim ciele, waga ciała się znormalizuje,
przybędzie nam energii i będziemy lepiej sypiać.
Próbuję również uczyć zasad racjonalnego odżywiania. Ciągle muszę walczyć z
mitami dotyczącymi diet niskokalorycznych. Niektórzy sądzą, że aby zrzucić kilka
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kilogramów należy niemalże przestać jeść. Niestety to tak nie działa i często takim
podejściem możemy zrobić sobie więcej złego niż dobrego. Zresztą nieraz słyszymy o
szybkim spektakularnym spadku wagi, po którym następuje jeszcze szybszy efekt jojo (czyli
powrót do wagi sprzed diety bądź jeszcze jej podwyższenie). Niestety ciała nie da się
oszukać. Aby funkcjonowało ono prawidłowo, musimy dostarczać mu niezbędną ilość kalorii,
jak również witamin i minerałów.
Od samego początku staram się też budować świadomość, że dieta to nie jest
wyłącznie chwilowa zmiana – na miesiąc czy dwa. Dieta to nie jest okres, po którym nastąpi
powrót do „dawnego stylu jedzenia”. To jest zmiana, która powinna skutkować
wytworzeniem nowych, lepszych i trwałych nawyków żywieniowych.

A.P.: Czy masz jakieś wskazówki dotyczące stylu życia dla osób chorujących na choroby
przewlekłe?

Ł.Ch.: Każde schorzenie jest inne i oczywiście „rządzi się” innymi prawami. Oczywiście jeśli
mamy jakieś schorzenia, to warto w pierwszej kolejności, skonsultować się z lekarzem i
zasięgnąć jego opinii co do naszej ewentualnej aktywności fizycznej.
W większości przypadków umiarkowany wysiłek fizyczny oraz odpowiednie odżywianie,
mogą znacznie polepszyć nasz stan zdrowia. Dietę i trening można zaplanować dla każdego –
także dla osoby zmagającej się z wysokim ciśnieniem, cukrzycą, insulinoopornością czy
problemami ze stawami. Oczywiście dużo lepiej jest zapobiegać niż leczyć, więc i w tym
przypadku powinniśmy myśleć przyszłościowo i proaktywnie. A więc nie udawajmy się do
fitness klubu dlatego, że coś nam dolega. Róbmy to po to, żeby nic nam nie dolegało.
A.P. : Czy bywasz pytany o porady dotyczące diety lub treningu dla osób dotkniętych
chorobami oczu?

Ł.Ch.: Myślę, że w dalszym ciągu wiele osób nie wiąże poszczególnych chorób, które im się
przytrafiają, z brakiem odpowiedniego żywienia czy wysiłku fizycznego. Tak samo jest przy
problemach ze wzrokiem. Ciągle jeszcze niewiele osób jest świadomych związków między
dietą bogatą w cukry proste (ciastka, batoniki, czekoladki itp.) i możliwości wystąpienia
problemów z widzeniem, czy też innymi poważnymi chorobami. Większość z nas sądzi,
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że cukier jest szkodliwy wyłącznie z powodu jego negatywnego wpływu na wagę ciała. Na
pewno edukacja w tym zakresie jest bardzo potrzebna.

A.P.: Co powinny zrobić osoby, które chcą żyć zdrowiej, a nie mają w tej kwestii ani
przyzwyczajeń ani wiedzy?
Ł.Ch.: Przede wszystkim należy zapomnieć o tym całym wszechobecnym fit-zamieszaniu.
Często aby znacznie poprawić swój stan zdrowia i samopoczucie, wystarczy zmienić kilka
małych przyzwyczajeń. Do nich zaliczyłbym m.in. zwiększenie ilości wypijanej wody – niech
to ona będzie głównym płynem, który wypijamy każdego dnia. Nie dość, ze nas nawadnia –
a część z nas jest dość znacznie odwodniona, to jeszcze ma wiele prozdrowotnych
właściwości, ponieważ bierze udział w większości reakcji biochemicznych w naszym
organizmie.
Drugim czynnikiem powinno być ograniczenie ilości cukru. I na pierwszy ogień
należałoby wziąć wszystkie produkty, w których tego cukru się spodziewamy. Czyli
ograniczyć lub wyeliminować wszystkie produkty cukiernicze – ciastka, ciasteczka,
drożdżówki, batoniki, czekolady oraz słodkie napoje. Cukier w nadmiarze jest szkodliwy,
powoduje poważne choroby i należy mieć tego świadomość.
Jeśli ktoś zacznie stosować już chociażby te dwie brzmiące może banalnie, zasady –
to już jest połowa sukcesu. Do tego należałoby dołączyć odrobinę aktywności fizycznej.
Najlepiej, gdyby była to aktywność, która sprawia nam przyjemność. Mogą to być np.
spacery, jazda na rowerze, pływanie, taniec lub trening na siłowni. Poszukajmy też bardziej
aktywnych osób w naszym otoczeniu i spędzajmy z nimi więcej czasu. Dzięki temu, chcąc im
dotrzymać kroku, sami staniemy się bardziej aktywni. Dopiero gdy opanujemy i wdrożymy te
trzy czynniki, możemy iść dalej.

A.P.:

Bardzo dziękuję Ci za te odpowiedzi. Wiem, że dla wszystkich, nie tylko dla

pacjentów, będą one wartościowe.

Jak żyć zdrowo- wskazówki od Łukasza:

78

● Pij więcej wody
● Ogranicz spożycie cukrów
● Zadbaj o umiarkowany wysiłek fizyczny
● Zmień styl życia, nie dietę
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„C
 złowiek jest jednością ducha i ciała –
cudowną, tajemniczą, niepodzielną.
Lekarz, który to rozumie, leczy całego człowieka,
usuwając przede wszystkim źródła chorób, nie
tylko ich objawy i skutki”.
Małgosia Braunek

WYWIAD Z NAUCZYCIELEM JOGI
Anna Rutkowska
Nauczycielka jogi, filozof, podróżniczka i pasjonatka tanga argentyńskiego. Rozpoczęła
praktykę jogi w wieku 12 lat, od tego czasu zgłębiając wiedzę na jej temat i poszerzając
doświadczenie. Ukończyła kursy jogi klasycznej oraz kurs terapii hatha jogą u dr K.
Ashoutosh. Obecnie pracuje nad swoją pierwszą książką reporterską dotyczącą tanga
argentyńskiego w Indiach i jego związków z jogą i medytacją.

A.P.: Aniu, wyjaśnij nam proszę, bo nie każdy ma tę świadomość, czym jest joga, a
czym jest ajurweda?

A.R.: Joga to liczący kilka tysięcy lat system obejmujący wszystkie aspekty życia i dający
konkretne narzędzia do pracy nad każdym z nich, zaczynając od ciała fizycznego, poprzez
umysł, emocje, witalność i moralność.
Samo słowo joga oznacza „unię” (yuj w sanskrycie znaczy złączać, dołączać) i można
to rozpatrywać na kilku poziomach. Praktyki jogiczne mają pomóc wyjść poza indywidualną,
jednostkową świadomość, a to pozwala zrozumieć więcej, poczuć więcej np. empatię i
zjednoczyć się z tym, co pozajednostkowe. Joga pozwala zbalansować nasze ciało, umysł i
emocje.
Duża część praktyk jogicznych pracuje bezpośrednio z naszym ciałem fizycznym, bo
jeśli w tym miejscu doświadczamy zaburzenia balansu, to nasze organy, mięśnie i nerwy nie
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funkcjonują harmonijnie. Poprzez pracę nad ciałem zaczynamy pracować również nad
napięciami mentalnymi. Każdy z nas pewnie doświadczył napięcia pleców i ramion od stresu
i jednocześnie miał okazję poczuć jak pod wpływem masażu lub łagodnych ćwiczeń
fizycznych rozluźnia się i ciało i umysł.
Ajurweda to z kolei starożytny system medyczny pochodzący z południowych Indii,
nazywany czasem siostrą jogi. Bardziej niż na leczeniu skupia się na zapobieganiu chorobom.

A.P.: Czym jest zdrowie w ujęciu ayurwedy?

A.R.: Według Ayurwedy podstawą zdrowia jest zbalansowany ogień trawienny, tkanki i
wydalanie. Oznacza to, że jeśli chcemy być zdrowi powinniśmy zadbać o sprawne trawienie,
dobrze odżywione i dotlenione tkanki oraz o regularne wydalanie. Ayurweda wymienia trzy
filary życia, będące jednocześnie składowymi naszego zdrowia (tzw. Traya Upastambha).
Filary te to dieta, sen i kontrola zmysłów.
Pierwszym filarem jest AHARA, czyli dieta. Ayurweda wychodzi tutaj daleko poza
rozumiane potocznie jedzenie. Pokarm to według niej wszystko, co przyjmujemy, i to na
każdym z pięciu poziomów funkcjonowania człowieka (tzw. pańca kosza). Poziomy te, to
kolejno: ciało fizyczne (Annamaya kosza), którego pożywieniem jest jedzenie. Drugi poziom
(Pranamaya Kosha) to ciało praniczne, witalne, ciało naszej energii życiowej. Pożywienia tej
warstwie dostarcza przede wszystkim dobry jakościowo, spokojny oddech. Trzeci poziom
(Manomaya Kosha) dotyczy naszego umysłu, czyli ośrodka świadomego, podświadomego i
nieświadomego myślenia, a jego pożywieniem są emocje, myśli, wspomnienia. Czwarty
poziom (Vigyanamaya Kosha) to poziom intelektualny. Dotyczy wszystkiego, co się wiąże ze
świadomie podejmowanymi decyzjami, zdolnością do wydawania sądów i analitycznego oraz
logicznego myślenia. Pokarm dla tej warstwy to wiedza, informacje, wszelkie schematy
analizowania i osądzania, które przyjmujemy. W końcu piąta warstwa (Anandamaya Kosha)
to tzw. poziom błogości. W jej zakres wchodzi to, co jest w nas niezależne od zewnętrznego
świata zmysłowego. Pożywieniem dla tej warstwy jest cisza, spokój, czy medytacja.
Drugim filarem zdrowia jest NIDRA czyli sen. Sen nie tylko w odpowiedniej ilości,
ale również zgodny z zegarem biologicznym. Nasz organizm podlega bowiem wpływom pór
dnia, roku i ich cykliczności. Joga i Ayurweda zalecają nam zadbać o harmonię nie tylko
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wewnątrz ciała, ale i o harmonię między nami a wpływającym na nad otoczeniem, a więc na
przykład rytmem światła i ciemności.
Trzecim filarem jest BRAMACHARYA, czyli kontrola zmysłów. To praktyka i
umiejętność pozostawania niezależnym od zewnętrznych obiektów i doznań zmysłowych. Nie
chodzi o to, żeby je ograniczać, ale o to, byśmy mieli świadomość jak na nas wpływają i nie
poddawali się ślepo tym wpływom. Jest to ważne dlatego, że wszystkie choroby
psychosomatyczne zaczynają się ulegania emocjom i zmysłom, zwłaszcza przywiązaniu lub
niechęci.

A.P.: Jak według Ajurwedy można dbać o zdrowie?

A.R.: Nie będzie przesadą jeśli powiem, że wszystkie narzędzia jogi pomagają nam pozostać
w zdrowiu. Wśród tych narzędzi znajdziemy techniki oddechowe, medytacyjne, sposoby
pracy z ciałem, z koncentracją, czy ze świadomością. Ajurweda posiada również ogromny
zasób terapii oczyszczających organizm. W ciele nie powinno być bowiem żadnego zastoju.
Jeżeli coś przyjmujemy do organizmu (jedzenie, informacje, emocje) to po przetrawieniu
powinno być to przetworzone, zasymilowane i częściowo wydalone.
Niezwykle ważne jest by dbać o wszystkie wymienione filary życia, czyli o nasz sen,
sposób odżywiania się (nie tylko fizyczny) i o to, żeby nie rodzić w sobie zaślepiających nas
doznań zmysłowych będącymi wynikiem kontaktu ze światem zewnętrznym. Podstawą jest
tutaj świadomość i obserwacja tego jak reagujemy na konkretne bodźce.

A.P.: . Co konkretnie mamy jeść by służyło zdrowiu?

A.R.: Muszę przede wszystkim wyjaśnić, że Joga i Ajurweda rozpoznają w świecie trzy
jakości, które można przyporządkować do każdego aspektu życia: do emocji, do pór dnia i
roku, do pożywienia. Są to tzw. TRI GUBAS, trzy guny. Omówienie tego co na nie wpływa
odpowie na pytanie co służy zdrowiu.
Pierwsza z nich to Tamas, to tzw. jakość ciemności. Wiąże się z rozespaniem,
lenistwem, letargiem i „nicnieróbstwem”. Dotyczy takich stanów jak znudzenie, otępienie
umysłu, senność, pasywność. Pożywienie, które te stany wzmaga to wysokoprzetworzona
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żywność, pikle, ocet, grzyby, zdecydowana większość mięs niezależnie od sposobu
przygotowania, wszelkiego rodzaju fast-foody, biały cukier.
Druga jakość to Radżas, to jakość aktywności, pobudzenia. Wiąże się z nią pasja,
złość, namiętność, ekscytacja, gniew, nadaktywność w działaniu i myśleniu, obsesyjne
roztrząsanie wydarzeń. Jedzenie, które wzmaga te stany ostre przyprawy, małe ilości alkoholu
(duże będą już tamas), brokuły, szpinak, zielona soczewica, imbir, kawa.
Trzecia jakość to satwa to jakość harmonii, spokoju, równowagi. Odnosi się do
stanów relaksu, radości, jasności umysłu, spokoju duszy. Pokarmy wzmagające te stany to
zdecydowana większość warzyw, owoce, nasiona, orzechy, zioła, kasze, czysty, ekologiczny
nabiał (bo ten z masowej produkcji, pełen antybiotykow będzie oczywiście tamas).

A.P.: Czy mam rozumieć, że zdrowiu służą pokarmy z grupy Satwa?

A.R.: Tak, typowa dieta jogiczna zawiera przede wszystkim produkty satwiczne. Bez
popadania jednak w skrajność warto skorzystać z wiedzy na temat tego, co jak na nas
wpływa. Może się okazać, ze nasze lenistwo albo łatwość do irytacji nie jest tylko cechą
charakteru, a jest wynikiem tego w jaki sposób się odżywiamy. Patrząc z drugiej strony,
rozwijając satwiczny stan umysłu i spokój ducha poprzez np. praktyki oddechowe, asany,
prace nad emocjami i uregulowanie trybu życia w pewnym momencie zauważymy, ze nasze
ciało samo traci ochotę na żywność związaną z jakością tamas.

A.P.: To bardzo ciekawe. Czy Joga i Ajurweda zabraniają niektórych pokarmów?

A.R.: Nie, podają jednak pewne wskazówki. Należy pamiętać, ze Joga i Ajurweda
przywiązują ogromną rolę do samoobserwacji. Ajurweda daje nam dwa narzędzia, z których
możemy korzystać chcąc upewnić się jakie pożywienie nam służy. Pierwsze narzędzie
dotyczy obserwacji naszych łaknień i tego jak się czujemy po danym pożywieniu: sennie,
pełni energii, a może zirytowani lub spokojni? Drugie narzędzie to obserwacja procesu
trawienia i wydalania. Jeżeli po określonych pokarmach mamy wzdęcia, zaparcia,
rozwolnienia lub boli nas brzuch, to przypuszczalnie nie są dla nas dobre.
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A.P.: Czy według ajurwedy sposób przygotowywania posiłków wpływa na ich jakość?

A.R.: Tak. Satwiczne pożywienie stanie się tamas jeżeli poddamy je intensywnej obróbce:
głębokiemu smażeniu, mrożeniu, ponownemu odgrzewaniu, falom mikrofalowym lub jeśli
będzie nieświeże. Warto również pamiętać, że ilość też ma znaczenie. Satwiczne pożywienie
jedzone w nadmiarze albo w porze niezgodnej z naszym zegarem biologicznym (np. w nocy
nie wpłynie na nas dobrze i wywoła w organizmie stan typowy dla jakości tamas.

A.P.: Czy ajurweda patrzy na choroby oczu w jakiś szczególny sposób czy w ujęciu
dobrostanu organizmu?

A.R.: W Jodze i Ajurwedzie nie patrzy się na żaden aspekt naszego zdrowia jako wyrwany z
kontekstu. Nawet sytuacje losowe, takie jak np. upadek i złamanie kostki będą rozpatrywane
w świetle zaburzonej równowagi, osłabionej uważności, być może słabych mięśniach albo
wynikające z nieodpowiedniego odżywiania się wpływającego na całą wymienioną resztę.
Istnieje jednak, jak pewnie słyszałaś, cały zestaw ćwiczeń jogicznych nazwanych
„jogą oczu”. Opierają się one w dużej mierze na świadomości, że wokół naszej gałki ocznej i
w niej znajdują się mięśnie, które bywają albo zbyt spięte albo zbyt słabe. Ta pierwsza
sytuacja jest charakterystyczna dla krótkowzroczności i może być powodem jej pogłębiania
się, ta druga ma miejsce w starczowzroczności i nasila się z wiekiem.
Joga oferuje zestaw ćwiczeń, które pomagają w pracy z mięśniami wewnątrz i wokół
oczu. Zwraca również uwagę na to, że wszystkie mięśnie podlegają tym samym prawom.
Jeżeli jesteśmy pełni napięć, nasze plecy i braki sztywnieją, przepona napina się
uniemożliwiając poprawne głębokie oddychanie, to mięśnie związane z pracą oczu również
będą napięte.

A.P.: Aniu, bardzo dziękuję Ci za rozjaśnienie mnie i Czytelnikom niektórych aspektów
zdrowia w ujęciu jogi i ajurwedy. Przyznam, że dla mnie jest to niezwykle spójne z
wiedzą i odkryciami współczesnej klasycznej medycyny. Czasem tylko nazewnictwo
różni te dwa światy.
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Jakikolwiek system, nauka czy podejście do profilaktyki zdrowia do Was przemówiło
weźcie to sobie do serca i weźcie zdrowie w swoje ręce!!! Oczy również na tym
skorzystają.

Wskazówki Anny Rutkowskiej wg jogi i ayurwedy- Zadbaj o:
● sprawne trawienie,
● dobrze odżywione i dotlenione tkanki
● regularne wydalanie
● jakościowo i ilościowo dobry sen
● kontrolę zmysłów
● obserwacje samego siebie
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