Rabka Zdrój, ul. Podhalańska. Gospodarz: „ Dałem na jesień ściółkę pod drzewo. I Jabłonka się odwdzięczyła
przepięknyni kwiatami”.

Rabka Zdrój, ul. Podhalańska. Gospodarz: „ Dałem na jesień ściółkę pod drzewo. I Jabłonka się odwdzięczyła
się przepięknyni kwiatami”.

https://spidersweb.pl/2022/05/kostka-brukowa-drzewa.html

Ulubiona przez Polaków kostka brukowa przejęła nasze place, chodniki, ścieżki, a nawet osiedlowe drogi. Duże,
betonowe powierzchnie zaburzają obieg wody w przyrodzie - nie wsiąka ona w grunt. W miejscach, gdzie
zrezygnowano z kostki, przyroda już się odwdzięczyła.
Betonowe place, betonowe chodniki i betonowe ścieżki. Beton wylany pod same pnie drzew sprawia, że drzewa w polskich
parkach nie mają łatwego życia. Wybetonowane lub pokryte kostką brukową ścieżki blokują dostęp do wody korzeniom. Do tego
dochodzi sypanie chodników solą w okresie zimowym. Okazuje się, że wystarczą małe zmiany, żeby pomóc drzewom.
O decyzji władz miasta napisał portal whitemad.pl. Jeszcze do niedawna spacerujący uroczą Aleją Chopina w DusznikachZdroju kroczyli po kostce brukowej. Może i było „nowocześnie” – przynajmniej według trendów z lat 90. – ale bez korzyści dla
roślin. Drzewa zaczęły umierać i wydawało się, że czeka ich nieprzyjemny koniec.

Ktoś wpadł na prosty i genialny pomysł: a co, jeśli pozbędziemy się betonu?
Szalony z punktu widzenia władz wielu innych miast pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. „Drzewa, które jeszcze w
ubiegłym roku powoli zamierały, w tym roku odżyły, regenerując w bardzo szybkim tempie swoją koronę” – pisał na swoim
facebookowym profilu Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
System korzeniowy mógł się swobodnie rozrosnąć, dostał wody i tlenu. W trakcie prowadzonych prac drzewa pielęgnowano,
stosując umiejętne, delikatne kształtowanie ich korony.
Z opublikowanych przez urząd zdjęć dokładnie widać, jak szkodliwe jest dla nich betonowe otoczenie. Nie mówiąc już o tym, że
całość prezentowała się bardzo nieestetycznie:

Teraz mamy powrót do korzeni - jest naturalnie, schludnie, elegancko
Widząc efekt przed i po naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego ktoś zdecydował się na kostkę brukową, zamieniającą piękną
aleję w drogę osiedlową.
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków apeluje, aby ich rozwiązanie stało się inspiracją dla innych miast. Nie chodzi
jedynie o wygląd. Liczy się wpływ drzew na miejskie środowisko. Ich propozycję powinno się wydrukować i wysłać wszędzie
tam, gdzie dziś króluje beton i pseudo-ekologiczne działania:
Nie wystarczy chcieć inwestować w tereny zielone. Trzeba to robić mądrze, poprawiając klimat miejsca w zakresie temperatury,
wilgotności, a więc warunków zamieszkania, pobytu, rekreacji. Stare drzewa mają podstawowe znaczenie dla takiego sposoby
myślenia o rewitalizacji. Nie da się ich zachować, gdy nie zwrócimy uwagi na ich warunki siedliskowe. Tak przekonują eksperci
The Trees and Design Action Group, brytyjskiego forum dialogu i projektowania przestrzeni miejskich z drzewami. Należy
unikać zalewania betonem czy asfaltem strefy korzeniowej, okładać nieprzepuszczalnymi płytami czy kostkami. Działanie takie
nie tylko obniża walory estetyczne miast, parków, tworzy miejskie wyspy ciepła, ale przede wszystkim przyczynia się do
powolnego zamierania drzew.

https://www.

rytmnatury.pl/kalendarz-ogrodnika

OBJAŚNIENIA


Podlewanie i nawadnianie - dotyczy szczególnie roślin pokojowych i balkonowych



Najbardziej korzystny czas nawożenia roślin nawozami sztucznymi i naturalnymi



Dobry czas na siew i sadzenie warzyw korzeniowych



Dobry czas na siew i sadzenie warzyw liściowych



Dobry czas na siew i sadzenie roślin owocowych



Dobry czas na siew i sadzenie kwiatów i ziół kwitnących



Właściwy okres do usuwania i wyrywania chwastów



Korzystny czas na zbieranie i konserwowanie owoców



Korzystny czas na zbieranie i konserwowanie warzyw korzeniowych



W tym dniu nie wskazane jest robienie przetworów z owoców



Korzystny czas na zbieranie i mrożenie owoców



Korzystny czas na zbieranie i magazynowanie owoców



Szczególnie korzystny czas na zbieranie i magazynowanie owoców



Niekorzystny okres zbiorów - zebrane w tym czasie owoce będą się źle przechowywać



Zaleca się zrezygnować z podlewania roślin - na roślinach podlewanych w te dni mogą
pojawić się szkodniki



Nie stosuj nawozów sztucznych - może wystąpić ryzyko wysuszenia lub spalenia roślin



Korzystny dzień na koszenie trawy



Szczególnie korzystny dzień na koszenie trawy



Ogólnie dobry czas na wykonywanie prawie wszystkich prac w ogrodzie i polu, które mają
cokolwiek wspólnego z sianiem, przesadzaniem i sadzeniem roślin

rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy-zdrowie-iuroda
https://www.

OBJAŚNIENIA





Dobry czas na skuteczne odchudzanie i oczyszczanie
Łatwiej się pozbyć nałogów, gdy walkę z nimi rozpoczyna się w gdy Księżyc jest nowiu.
Łatwiej jest się pozbyć złych przyzwyczajeń.
Szczególnie korzystny czas dla mycia włosów



Ścinanie włosów w tych dniach może prowadzić do tworzenia się łupieżu i trudniej się
układają. O ile to możliwe zaleca się również rezygnację z mycia głowy.



Dobry dzień na wizytę u dentysty - plomby i koronki będą długo trzymać



Ogólnie korzystny czas na operacje i zabiegi medyczne



Gdy Księżyc jest w nowiu nie zaleca się wykonywania szczepień



Farbowanie włosów - nakładanie farby - uzyskasz lepsze efekty koloryzacji



Czas sprzyjający przyswajaniu przez organizm odżywek i wspierający działanie maseczek.



Pielęgnacja skóry i depilacja - dobra pora na zabiegi kosmetyczne



Pielęgnacja skóry i depilacja - szczególnie dobra pora na zabiegi kosmetyczne



Włosy ścięte w tych dniach utrzymują dłużej formę i piękno. Najlepsze dni do zrobienia
trwałej ondulacji.



Szczególnie korzystny czas na obcinanie końcówek i podcinanie włosów. Dobry moment na
pierwsze strzyżenie niemowlęcia.



Właściwy moment na pielęgnację paznokci u rąk oraz nóg.



Dobry czas na masaż regenerujący i wzmacniający z użyciem olejków.



Niekorzystny dzień na wizytę u dentysty

https://www.

rytmnatury.pl/kalendarz-biodynamiczny

OBJAŚNIENIA


Czas sprzyjający rozwojowi roślin, których plonem ma być owoc lub nasiona



Czas sprzyjający rozwojowi roślin, których plonem ma być korzeń



Czas sprzyjający rozwojowi roślin, których plonem ma być liść lub łodyga



Czas sprzyjający rozwojowi roślin, których plonem ma być kwiat



Ogólnie korzystny okres siania i sadzenia - niektóre rośliny mają szczególne dni siewu i
sadzenia

https://www.rytmnatury.pl/

https://www.

kalendarz-ksiezycowy-fazy-ksiezyca

rytmnatury.pl/kalendarz-ksiezycowy

https://

bimkal.pl/kalendarz-2022

https://

bimkal.pl/kalendarz-miesieczny

https://

bimkal.pl/kalendarz-szkolny

https://dzieje.pl/wiadomosci/rok-

2022-wydarzenia-historyczne

https://historia.org.pl/2021/12/30/najwazniejsze-rocznice-historyczne-2022-jakie-wydarzenia-bedziemy-obchodzic-w-2022-roku/

https://muzhp.pl/pl/

calendar

DARMOWE PUBLIKACJE

Ziołowa Biblioteka
Jeszcze dziś pobierz swoje darmowe e-booki które wprowadzą Ciebie w świat ziół i
naturalnych kosmetyków. https://zielonyzagonek.pl/pobierz-darmowe-ziolowe-e-booki/

Chcesz 10 DARMOWYCH e-booków?
Zobacz jakie publikacje na Ciebie czekają:

UZYSKAJ DOSTĘP DO 10 DARMOWYCH E-BOOKÓW
Pokrzywa jej właściwości i zastosowanie
UZYSKAJ DOSTĘP

Przyprawy z naszej kuchni, które leczą
UZYSKAJ DOSTĘP

Lawenda jej właściwości i zastosowanie
UZYSKAJ DOSTĘP

Czarny Bez podstawowe ziołowe przepisy
UZYSKAJ DOSTĘP

Jak hartować ciało zimą i latem, aby nie chorować
UZYSKAJ DOSTĘP

Jak stworzyć przyjazne środowisko dla naszego układu odpornościowego
UZYSKAJ DOSTĘP

Jak naturalnie walczyć z gorączką
UZYSKAJ DOSTĘP

Skuteczne zioła na kobiece dolegliwości
UZYSKAJ DOSTĘP

Plan odbudowy odporności w 7 dni
UZYSKAJ DOSTĘP

http
s://news.wip.pl/view.html?x=a62e&m=7fM&mc=M&s=f0pDl&u=D&z=QH46NWd&

| Lawenda - uspokoi zszargane nerwy i pomoże ci
spokojnie zasnąć
W celach medycznych zbiera
się całkowicie rozwinięte, a
następnie ususzone kwiaty.
Zawierają wiele substancji
czynnych oraz posiadają
najwyższe ze wszystkich
części rośliny stężenie
olejków eterycznych (do 3%).
Najważniejsze substancje
zawarte w lawendzie:



olejek eteryczny
(zawierający linalol oraz linalyl acetate),



garbniki,



pochodna kwasu kawowego (m. in. w olejku rozmarynowym),



flawonoidy.

Lawendowy olejek eteryczny działa przede wszystkim na umysł. Jego działanie
wspomagające sen i uspokajające wykazano w wielu badaniach. Olejek ten wykorzystywany
jest również w aromaterapii. W ramach takiej terapii wdycha się lecznicze opary na przykład
nad odpowiednim dyfuzorem.
Lawenda:



działa uspokajająco,



pomaga nam pozbyć się lęków,



działa rozluźniająco,



pomaga w zasypianiu,



wspiera układ krążenia,



zabija zarazki.

Naukowo udowodniono, że kwiaty lawendy i zawarty w nich olejek eteryczny działają
uspokajająco na centralny układ nerwowy. Takie działanie jest możliwe dzięki substancji
zwanej linalyl acetate, zawartej w olejku eterycznym. Lęki i niepokój ustępują, łatwiej
zasypiamy i łagodzimy dolegliwości układu pokarmowego powstałe na tle nerwowym.

Linalol z kolei zwalcza zarazki i hamuje rozwój stanów zapalnych.
Olejek eteryczny działa również świetnie na migreny. 2–3 krople wtarte w górną wargę na
samym początku ataku migreny natychmiast zatrzymują dolegliwości w 74% przypadków.
Lawenda pomoże na:



niestrawność,



dolegliwości układu pokarmowego powstałe na tle nerwowym,



niepokój,



nerwowość,



zaburzenia snu,



migreny.

Komisja E byłego federalnego urzędu ds. zdrowia zalecała wewnętrzne stosowanie lawendy
na dolegliwości układu pokarmowego powstałe na tle nerwowym, zaburzenia snu i niepokój.
Dodatkowo kwiaty oraz olejek eteryczny można zastosować w kąpieli, do inhalacji lub
wykonania pachnących torebeczek.
Jak należy stosować lawendę
Lawendę można z powodzeniem zasadzić w słonecznym miejscu w ogrodzie lub w doniczce
na balkonie czy parapecie. Kwiaty zbieramy wczesnym latem, wiążemy je w bukiety i
wieszamy aż do wyschnięcia. Suszone kwiaty są dostępne również jako gotowe produkty w
aptekach czy sklepach ze zdrową żywnością.
Podstawowy przepis na herbatę z lawendy
2 łyżeczki suszonych kwiatów lawendy należy zalać 200 ml wrzątku i pozostawić na 10
minut. Na nerwobóle układu pokarmowego należy pić dziennie do trzech filiżanek świeżo
zaparzonej herbaty.
Torebeczki z lawendą na dobry sen
Niewielkie woreczki z organzy lub bawełny należy wypełnić suszonymi kwiatami lawendy i
przed snem położyć w okolicach poduszki.
Rozluźniająca kąpiel lawendowa
10 kropli lawendowego olejku eterycznego należy dodać do wanny ciepłej wody i kąpać się
przez 15 minut. Ewentualnie można również powiesić woreczki z suszonymi kwiatami
lawendy pod bieżącą wodą, w której zamierzamy się wykąpać. Podczas kąpieli należy
głęboko oddychać, aby olejek eteryczny zadziałał na śluzówkę nosa.

| Pełnia sił, czyli leczenie i profilaktyka z
wykorzystaniem tymianku
lek. med. Stefanie Schmid-Altringer
Tymianek właściwy (macierzanka tymianek) jest drobną niepozorną
rośliną, która najchętniej rośnie w słońcu. Doskonale radzi sobie
zarówno z dłuższym brakiem wody, jak i mrozem. Tę odporność
możesz teraz wykorzystać dla swojego zdrowia.
Na pewno w swojej kuchni masz puszkę tymianku. Nie może go
brakować w daniach śródziemnomorskich oraz do przyprawiania mięsa
i ryb. Ale zwłaszcza teraz, w listopadzie, możesz zdecydowanie
skorzystać z jego niezwykłej siły uzdrawiania. Poznaj świeży tymianek i
naucz się go cenić, ponieważ działa on przeciwbakteryjnie,
przeciwzapalnie, pomaga odkasływać wydzielinę w przebiegu
zapalenia oskrzeli i wzmacnia układ odpornościowy.
Jego lecznicze działanie jest możliwe dzięki zawartości różnych olejków eterycznych – przede
wszystkim tymolu. Działanie to jest znane od średniowiecza. Święta Hildegarda z Bingen zalecała
tymianek podobnie jak dzisiaj przy kaszlu spowodowanym przez zapalenie oskrzeli. Podczas
przeziębienia możesz stosować tymianek jako inhalacje, płukankę gardła, syrop czy herbatkę.
Tymianek działa ponadto jako maść lecznicza czy tonik przy trądziku, a wewnętrznie stosuje się go przy
grzybicy jelit i dolegliwościach żołądkowych.

Moja porada: Chorowanie jest po prostu uciążliwe. Dlatego w szare zimowe i jesienne dni pij
codziennie od 1 do 3 filiżanek świeżej herbatki tymiankowej. Dla mnie jest to najlepsza profilaktyka
przed przeziębieniami.
Herbatka tymiankowa przy przeziębieniu
Herbatka ta jest nie tylko smaczna, ale również pomaga przy przeziębieniu i powoduje ciepłe
przyjemne uczucie w brzuchu.
Weź pęczek świeżego tymianku i dokładnie zwiąż. Zawieś na dużym kubku i zalej wrzątkiem. Zostaw do
naciągnięcia na 10 minut. Następnie wyciągnij pęczek i w razie konieczności przecedź przez gęste sito.
Wariant: Jeśli lubisz, do herbatki takiej możesz dodać kilka cienkich plasterków świeżego imbiru lub
kilka świeżych liści między pieprzowej. Zwłaszcza imbir jest dobrym uzupełnieniem tymianku przy
rozpoczynającym się przeziębieniu.
Tymianek cytrynowy – smakowita odmiana
Jego cechą charakterystyczną jest specyficzny zapach, gdyż wizualnie różni się niewiele od zwykłego
tymianku ogrodowego. Jest to pyszne zioło, który można dodać do sałatki ziemniaczanej, ryby lub sosu
miętowego do pieczeni jagnięcej.
Rośnie przede wszystkim w ciepłych krajach, ale można go kupić również w naszych sklepach
ogrodniczych czy dobrze zaopatrzonych supermarketach. Zawartość eterycznego tymolu jest w niej
tylko o 0,5% mniejsza niż w tymianku ogrodowym. Dlatego też można go wykorzystywać zarówno
kulinarnie, jak i jako herbatkę leczniczą o cytrynowym posmaku. Olejki cytrynowe uspokajają zresztą
delikatnie układ nerwowy. Wspaniały efekt dodatkowy!
Dowiedz się więcej »

| Dłuższe życie z Reksiem i Pimpkiem
Pies pozwala zachować zdrowie.
Według najnowszych badań
zwłaszcza wtedy, gdy mieszkasz
sam i miałeś już zawał serca lub
udar mózgu. Oceny zostały
przedstawione w listopadzie 2019
roku w czasopiśmie “Circulation:
Cardiovascular Quality and
Outcomes”. Szwedzcy naukowcy z
Uniwersytetu w Uppsala
przeanalizowali dane 181 696
pacjentów po zawale serca i 154
617 pacjentów po udarze mózgu.
Około 5% z nich było właścicielami psów. Wykazywali oni znacznie niższe ryzyko zgonu w ciągu
najbliższych kilku lat. Różnica była najwyraźniejsza wśród singli: pacjenci mieszkający samotnie z
psem byli o około 30% mniej narażeni na zgon niż ci mieszkający samotnie bez psa. W przypadku
pacjentów w związkach przewaga przeżycia właścicieli psów nie była aż tak duża i wynosiła około
14%.
W tym samym czasopiśmie naukowcy z Uniwersytetu w Toronto w Kanadzie opublikowali dane z
obserwacji ponad 3,8 mln pacjentów, którzy uczestniczyli w sumie w 10 różnych badaniach. Tutaj
właściciele psów mieli nawet przewagę przeżycia wynoszącą 65% po ataku serca. Ogólny
wskaźnik śmiertelności był o 24% niższy niż u osób bez psów.
Beate Rossbach radzi: Pies przynosi liczne korzyści zdrowotne: więcej ruchu, więcej świeżego
powietrza, mniej samotności, mniej depresji, mniej stresu. Opłaca się to szczególnie sercu.

Mniszek lekarski, potocznie nazywany mleczem lub dmuchawcem, rosnący powszechnie na
trawnikach i łąkach, traktowany jest przez wielu ludzi, jako pospolity i uciążliwy do wytępienia chwast.
To bylina, która łatwo wysiewa się z nasion roznoszonych przez wiatr. W całej roślinie znajduje się
biały, gorzki, piekący sok mleczny. Mniszek stanowi jednak cenione przez zielarzy remedium na
wiele dolegliwości. Kwitnie od kwietnia do lipca, a później ponownie, zachwycając pachnącym, żółtym
dywanem kwiatów, przyciągającym pszczoły. Źródłem leczniczym jest cała roślina: kwiaty, korzeń i
liście. Te ostatnie zbiera się przed kwitnieniem, łodygi w czasie kwitnienia, kwiaty w maju, a korzenie
wiosną lub jesienią. Francuzi często na wiosnę sporządzają smaczną sałatkę z liści i łodyg mniszka.
Zastosowanie: znajduje zastosowanie nie tylko w leczeniu domowym, ale również w medycynie.
Przetwory z mniszka (odwar z korzenia, wino z korzeni, sok z liści, syrop z kwiatów, krople z ziela)
stosowane są w wielu schorzeniach, związanych z uszkodzeniem wątroby i zmniejszeniem
wydzielania żółci. Jest szczególnie przydatny podczas rekonwalescencji po przebytym wirusowym
zapaleniu wątroby, po zabiegach na drogach żółciowych, w zastoju żółci w pęcherzu żółciowym, a
także w zagrożeniu kamicą żółciową. Przetwory z mniszka zleca się również przy upośledzeniu
czynności kłębków nerkowych i podczas zmniejszenia dobowej ilości moczu, a także obrzękach,
spowodowanych zaburzeniami układu krążenia i nerek. Pomocniczo stosuje się go w reumatyzmie,
podagrze, otyłości, trądziku, w stanach przedcukrzycowych i w początkach cukrzycy. Wchodzi
również w skład innych leczniczych preparatów, produkowanych przez Herbapol, stosowanych na
wiele dolegliwości; Cholagoga (zioła wątrobowe) , Diabetosan (zioła
przeciwcukrzycowe), Normosan i Neonormosan (zioła przeczyszczające), Degrosan (zioła
wspomagające metabolizm), Pulmosan (zioła na układ oddechowy), Chlesol oraz Gastrochol
(zioła na układ pokarmowy). Zewnętrznie mniszka używa się do kąpieli kosmetycznych,
a świeży sok mleczny do okładów na kurzajki, brodawki i kłykciny kończyste. Kwiaty ziela są bardzo
pomocne w przewlekłych nieżytach jamy ustnej, gardła i oskrzeli.

Działanie: Mniszek lekarski i jego przetwory, jak wykazały liczne badania farmakologiczne i kliniczne,
działają wielokierunkowo. Pierwszym z nich jest pobudzający wpływ na wytwarzanie żółci przez
wątrobę i ułatwienie jej przepływu do dwunastnicy przez drogi żółciowe. Wywołuje to zwiększenie
kurczliwości tych przewodów, a w szczególności pęcherzyka żółciowego, co przeciwdziała zastojowi
żółci. Wykazano również korzystny wpływ na czynność wydzielniczą trzustki oraz normalizację
całego procesu trawienia. Drugi kierunek działania mniszka stanowi działanie moczopędne, poprzez
zwiększanie przesączania w kłębkach nerkowych. Poza tym wykazuje także działanie „oczyszczające
krew”, czyli odtruwające i oczyszczające ze szkodliwych związków, jakie uwalniane są podczas
przemiany materii. Ponadto mniszek pospolity działa rozkurczowo na mięśnie gładkie, co usprawnia
przepływ żółci i moczu. Działa także przeciwcukrzycowo i pobudzająco na wydzielanie soku
żołądkowego. Wykazuje ponadto działanie regenerujące na skórę, przyspiesza gojenie się ran i
bliznowacenie. Co ważne, stosowanie mniszka w zalecanych dawkach, nie wywiera
szkodliwego działania ubocznego.
Właściwości lecznicze:W dawnych czasach, szczególnie na wsi, do leczenia schorzeń używano wiele
różnych ziół, między innymi także mniszek lekarski. Właściwości lecznicze tego ziela zostały
potwierdzone w wielu niezależnych ośrodkach badawczych. Dowiedziono, że cała roślina wykazuje
niezwykłe właściwości lecznicze. W liściach i kwiatach stwierdzono obecność żółtych barwników
ksantofilowych (taraksantyny), flawonoidów oraz soli mineralnych (potas, magnes, siarkę i krzem) i
witamin (zwłaszcza znaczne ilości witaminy C). W korzeniach wykryto inulinę, fruktozę, kwasy
organiczne, trójterpeny, garbniki, flobafeny oraz olejek eteryczny. W leczeniu schorzeń dróg
żółciowych i wątroby oraz układu pokarmowego również stosuje się mniszek lekarski.
Działanie tego ziela jest skuteczne i szybkie. Nie każdy wie, że żucie świeżych łodyg może
bezboleśnie rozpuścić kamienie żółciowe. Kuracja trwa 14 dni. Łodygi myje się razem z
kwiatostanem, następnie usuwa się koszyczek i wolno żuje łodygę. Początkowo ma ona gorzki smak,
jest chrupka i soczysta, podobna w smaku do endywii. Należy spożywać pięć do sześciu łodyg
dziennie, czasem nawet do 10. Kuracja ta usuwa również świąd skóry, ponieważ oczyszcza krew z
toksyn.
Syrop:Do sporządzenia pysznego syropu używa się kwiatów mniszka lekarskiego.
Zastosowanie tego syropu może być różne: można go rozsmarować na kromce chleba z masłem,
jak miód albo używać do słodzenia napojów, szczególnie zimą, kiedy jest mało witamin. Często
wchodzi w skład wypieków, np. piernika, ponieważ wzmacnia jego smak. Syrop z kwiatów mniszka,
oprócz walorów smakowych, jest bardzo korzystny dla zdrowia. Wspomaga leczenie przewlekłych
nieżytów jamy ustnej, gardła i oskrzeli. Aby go sporządzić, należy zebrać 4 kopiaste garście
koszyczków mniszka (najlepiej w maju), zalać je 1 litrem zimnej wody i powoli ogrzewać, aż do
wrzenia. Po zagotowaniu całość odstawia się na noc. Następnego dnia należy przelać płyn przez sito
i dobrze wycisnąć wodę z kwiatów (przez gazę lub rękami). Do soku należy dodać 1 kg cukru oraz
pół cytryny pokrojonej w plasterki. Następnie garnek z syropem (bez pokrywki), ustawia się na
palniku kuchenki i całość ogrzewa (nie dopuszczając do wrzenia) tak długo, aż syrop stanie się gęsty.
Ważne jest, aby ciecz odparowywała bez gotowania, by zachować wszystkie witaminy. Aby
sprawdzić, czy syrop ma odpowiednią konsystencję, należy co jakiś czas robić próbę ostygnięcia
kropli syropu na spodeczku. Syrop nie może być zbyt gęsty, aby się nie skrystalizował, ani zbyt
rzadki, ponieważ mógłby wówczas skwaśnieć. Jeśli jest gotowy, wlewa się go do wyparzonych
słoiczków lub butelek. Prawidłowo sporządzony syrop z mniszka można przechowywać w szczelnie
zamkniętych pojemnikach przez całą zimę.
Herbata: ma działanie oczyszczające krew, napotne i moczopędne. Wspomaga trawienie. Aby
sporządzić leczniczą herbatkę z mniszka, należy jedną kopiastą łyżeczkę do herbaty rozdrobnionych
lub zmielonych korzeni zalać na noc jedną szklanką zimnej wody. Następnego dnia płyn podgrzewa
się do wrzenia i przecedza. Otrzymaną ilość herbatki należy podzielić na dwie równe części i pić
łykami: pół godziny przed śniadaniem i po nim. Jest bardzo zdrowy. Warto go spożywać nie tylko
leczniczo – na różne dolegliwości, ale również na co dzień.

sosna-zwyczajna-wlasciwosci-dzialanie-izastosowanie-lecznicze
https://ktomalek.pl/blog/

/w-2868





Surowce lecznicze z sosny zwyczajnej
Właściwości sosny zwyczajnej
Sosna zwyczajna – działanie i zastosowanie
ZOBACZ TEŻ: Żywokost lekarski - właściwości i zastosowanie. Żywokost nie tylko na stawy
Kej Naturalny Olejek Eteryczny Sosnowy, NAYOMA Olejek eteryczny sosnowy, NATURALNY OLEJEK ETERYCZNY
Sosnowy stosowany w formie inhalacji łagodzi katar i ułatwia oddychanie. Jego działanie odkażające i
wykrztuśne sprzyja leczeniu nieżytów górnych dróg oddechowych. Dostępność preparatów w aptekach w
Twojej okolicy można z łatwością sprawdzić na portalu KtoMaLek.pl.
ZOBACZ TEŻ: Babka lancetowata - nie tylko na kaszel

Syrop z młodych pędów sosny
Domowy syrop z młodych pędów sosny to lek, który możemy wykorzystać, kiedy w zimowe dni dopadnie nas
przeziębienie. Działa wykrztuśnie i przeciwbakteryjnie, pomoże przy chrypce, która może zdarzyć się i latem,
spowodowana nadużywaniem klimatyzacji w samochodzie lub w biurze. Przyda się przy wszelkiego rodzaju
przeziębieniach, katarze, czy zapaleniu oskrzeli. Pędy sosny są bogate w witaminę C, sole mineralne i olejki
eteryczne, które wzmocnią nasz organizm. Syrop świetnie smakuje dodany do herbaty, czy z naleśnikami.

https://sprawdzonakuchnia.pl/

syrop-mlodych-pedow-sosny
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� Składniki



1 kg pędów sosny
800 g cukru

� Instrukcje










Młode pędy sosny oczyścić z brązowych łusek, choć według niektórych receptur nie jest to konieczne,
wystarczy tylko oczyścić z ewentualnych owadów, ale nie myć ich!
Oczyszczone pędy układać warstwami w słoju, każdą warstwę przesypać cukrem i ugnieść np. pałką lub
tłuczkiem albo pięścią � Na koniec całość mocno docisnąć. Przykryć pokrywką, ale nie zakręcać do końca,
można założyć gęstą gazę i obwiązać gumką.
Słój odstawić na słoneczny parapet co kilka dni można przemieszać zawartość słoja, aby cukier lepiej
się rozpuścił, można też ugnieść zawartość (nacisnąć z góry tłuczkiem). Słój z pędami zdjąć z parapetu,
kiedy cukier się rozpuści, odstawić go w ciemne i chłodniejsze miejsce.
Kiedy pędy puszczą już sok, a syrop nabierze herbacianego koloru, można zawartość przecedzić przez
gazę, dokładnie wyciskając syrop z pędów.
Pędy w syropie mogą spędzić do 4 tygodni nie ma potrzeby trzymania ich dłużej.
Gotowy syrop przelać do wyparzonych słoiczków lub buteleczek, zakręcić.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

� Dawkowanie
Gotowy domowy syrop z pędów sosny przyjmujemy w poniższych dawkach. Jeśli macie wątpliwości co do
dawkowania skontaktujcie się z lekarzem lub farmaceutą.



Dorośli po 1 łyżce 3- 4 razy dziennie
Dzieci po 1 łyżeczce 3 razy dziennie

Tylko w maju można zerwać odpowiednie pędy do przygotowania syropu! Najlepsze są takie, które mają 1012 cm długości lepiej się pośpieszyć, bo zaraz przerosną! Warto mieć w domowej apteczce własnoręcznie
przygotowany syrop naturalny bez chemicznych dodatków taki jak kiedyś przygotowywały go nasze Babcie:).

� Wskazówki
Po odcedzeniu syropu nie wyrzucajcie pędów! Wykorzystajcie je do przygotowania wspaniałej nalewki, która
również ma właściwości lecznicze. Pamiętajcie jednak, że jest to specyfik tylko dla dorosłych! Więcej
informacji o jej przygotowaniu znajdziecie w przepisie na nalewkę z pędów sosny z odzysku.

Kwiat lipy dostarcza surowca do produkcji zdrowotnych herbat, nalewek i syropów. Preparaty z
kwiatu lipy stosujemy na przeziębienia, problemy trawienne oraz na uspokojenie i sen. Ale nie
zapominajmy, że ma też lipa liście – nieco niedoceniane, a przecież i one mają lecznicze
zastosowanie, w dodatku świetnie nadają się do przyrządzania sałatek. Medycyna naturalna
wykorzystuje również owoc lipy – małe orzeszki, pełne flawonoidów, kwasów tłuszczowych i oleju.
Lipę najczęściej spożywamy w postaci herbaty lub naparu, ale można tez przyrządzić syrop z lipy.
Niezwykłe właściwości lecznicze i smakowe ma też miód z lipy.
Sprawdź: Herbata z lipy - właściwości. Jak zrobić napar lipowy?
Najważniejszym i najbardziej cenionym surowcem zielarskim lipy jest kwiatostan. Lipa kwitnie w lipcu
– stąd zresztą nazwa tego miesiąca. Surowiec zbierany jest na początku kwitnienia, czyli na
przełomie czerwca i lipca. Kwiat lipy zawiera około 20 flawonoidów, a także: fitosterole, terpeny,
garbniki, pektyny, olejek eteryczny, kwasy organiczne, sole mineralne, witaminy C i PP.
Składnikom tym kwiat lipy zawdzięcza lecznicze właściwości. Flawonoidy na przykład działają
rozkurczowo, a także chronią komórki przed uszkodzeniem. Fitosterole obniżają poziom cholesterolu,
chronią przez miażdżycą i zawałami, mają też właściwości przeciwzapalne. Witamina C jest znana z
właściwości zwiększających odporność organizmu. Witamina PP (zwana też witaminą B3 labo
niacyną) zwiększa odczuwanie przyjemności, wpływa na poczucie pewności siebie. Olejek eteryczny,
który zawiera w sobie kwiat lipy, ma z kolei działanie uspokajające. Biorąc pod uwagę powyższe, nie
dziwi, że kwiat lipy znalazł tak szerokie zastosowanie w ziołolecznictwie. Nadmieńmy też, że kwiat
lipy jest też bardzo ceniony przez pszczoły i pszczelarzy. Dostarcza on bowiem dużych ilości nektaru,
a miód z lipy uchodzi za rarytas.
Zobacz: 11 przepisów na rozgrzewające herbatki
Kwiat lipy podstawowe zastosowanie znajduje w leczeniu wspomagającym w czasie grypy i
przeziębienia. Herbata czy napar z kwiatu lipy działają na organizm człowieka napotnie. Kwiat
lipy obniża tym samym gorączkę, redukuje stan zapalny. Pomaga też uporać się z uporczywym
kaszlem. Kwiat lipy działa też moczopędnie. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, kwiat lipy zawiera olejek
eteryczny. To jemu właśnie lipa zawdzięcza oszałamiający zapach w czasie kwitnienia, który dla
wielu osób staje się wonnym symbolem pierwszych dni lata. W skład olejku eterycznego kwiatu
lipy wchodzą farnezol, eugenol i geraniol. Dzięki nim kwiat lipy działa uspokajająco i nasennie.
Miedzy innymi dzięki zawartym w surowcu zielarskim flawonoidom ma kwiat lipy

właściwości rozkurczające. Kwiat lipy pobudza wydzielanie soków trawiennych, stymuluje przepływ
żółci do dwunastnicy. Z tego powodu jest używany napar z kwiatu lipy na dolegliwości żołądkowe.
Zobacz: Zioła i herbaty na zdrowie
O ile kwiat lipy jest cenionym surowcem zielarskim stosowanym przez medycynę naturalną, o
tyle lipy liście używane są w kuchni, a ich walory smakowe – choć mało znane i doceniane,
porównać można do sałaty. Liści lipy można używać do sałatek, świetnie komponują się z oliwą z
oliwek, pomidorami, jajkiem na twardo. Same w sobie mają lekko słodkawy smak. Liście lipy można
też wykorzystać do przyrządzenia kojącej herbaty. Liście lipy zbieramy wiosną, pamiętając przy tym o
zdroworozsądkowych zasadach – jako, że lipy rosną często w miastach, w parkach, a nawet przy
ulicach, ich liście i kwiaty mogą zawierać stosowne dawki miejskich zanieczyszczeń. Jeśli więc mamy
taką sposobność, po liście lipy wybierzmy się na wieś.
Czytaj też: Czerwona herbata - właściwości. Na odchudzanie
Choć stosunkowo niewiele osób o tym wie, dużą wartość ma też owoc lipy. To niewielkie zielone
kulki, a właściwie małe orzeszki, które odpowiednio przyrządzone również mają właściwości
lecznicze i kulinarne. Oprócz flawonoidów, owoc lipy zawiera też białka, kwasy tłuszczowe i olej.
Owoc lipy zbieramy nim dojrzeje. Przed spożyciem rozcieramy na miazgę, po czym przyrządzamy
napar na wodzie lub mleku. Napar z owocu lipy ma działanie podobne do kwiatu lipy, a więc nadaje
się na stany zapalne gardła oraz żołądka i jelit. Jest środkiem łagodzącym kaszel. Regeneruje błony
śluzowe, pomaga w gojeniu ran i owrzodzeń. Owoc lipy natłuszcza też i nawilża skórę.
Lipę spożywamy w kilku postaciach. Jedną z nich jest syrop z lipy.Miksturę taką niezwykle łatwo
przyrządzić we własnej kuchni. Potrzebować będziemy garść świeżych kwiatów lipy, cukier oraz
wodę. Z cukru i wody przygotowujemy syrop w proporcji 1 na 1 (na przykład kilogram cukru na litr
wody). Zalewamy nim kwiaty umieszczone na dnie słoika. Całość możemy wzbogacić naturalnym
ulepszaczem smaku, na przykład miodem albo cytryną. Całość odstawiamy na kilka dni, po czym po odcedzeniu - pasteryzujemy. Tak przygotowany sok z lipy warto dodawać do herbaty w okresie
spadku odporności organizmu.
Ci, którzy lubią w domowym zaciszu przygotowywać zdrowe nalewki, mogą sięgnąć po kwiaty lipy i
stworzyć z nich smaczną, a przede wszystkim zdrową nalewkę z lipy.
Przeczytaj: Nagietek lekarski – właściwości herbaty i olejku
Tak jak wspomnieliśmy, lipa jest niezwykle ceniona przez
pszczelarzy, a to dlatego, że dostarcza pszczołom nektaru. I
to nie byle jakiego nektaru. Miód z lipy uchodzi za niezwykle
smaczny, a poza tym – dość rzadki. Choć lipy występują w
naszym klimacie powszechnie, rzadko jednak w dużych
skupiskach. Miód z lipy, pozyskiwany z kwiatu lipy, będzie
posiadać ten sam zestaw właściwości, bogaty będzie więc
we flawonoidy, garbniki, olejki eteryczne.
Bardzo podobne będzie też zastosowanie. Miód z
lipy podajemy na przeziębienie i grypę, gdyż ma on
działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Łagodzi też
stany zapalne w jamie ustnej, nawilża śluzówki, ułatwia
odksztuszanie, stanowiąc pomoc przy długotrwałym,
męczącym kaszlu.

Pokrzywa jest rośliną synantropijną, co oznacza, że powstaje w warunkach wtórnych, czyli tam, gdzie
był już człowiek. Próbowano ją uprawiać, lecz nie przyniosło to oczekiwanych skutków. Dlaczego tak
się stało? Pokrzywa lubi nie tylko żyzną ziemię, ale i dzikie tereny, dlatego najczęściej można ją
spotkać w lasach i na łąkach.
Obecna pora roku to idealny czas, aby sięgnąć po młodą pokrzywę. Zasada podczas zbioru
pokrzywy jest jedna: tak długo, jak nie zakwitła, jest pełna swoich cudownych właściwości. Warto
również zaznaczyć, że w okresie wiosennym ma ona więcej witamin, natomiast w okresie letnim
odnajdziemy w niej spore źródła krzemionki. A zatem teraz pokrzywa ma najwięcej korzystnych dla
organizmu substancji, które pomogą nam w odzyskaniu sił witalnych (sole mineralne i witaminy) i
odbudowaniu się po zimie. Ja, będąc w ciąży, używałam pokrzywy jako źródła żelaza, ze względu
na anemię.
Pokrzywa była jedynym źródłem tego minerału i suplementowałam go wyłącznie w ten sposób.
Uważam, że naturalne źródła witamin zawarte w ziołach i pożywieniu są najlepsze dla człowieka.
Sztuczne witaminy nawet im nie dorównują, o czym pisałam w tym wpisie (wpis o witaminie C).
Sprawa jest, rzecz jasna, indywidualna. Pokrzywy możemy używać, aby wzmóc produkcję
hemoglobiny, ponieważ zawiera ogromne ilości żelaza. Co więcej? Wspomaga wydalanie moczu,
przez co dodatkowo pomaga w oczyszczaniu organizmu. Pokrzywa jest też często wykorzystywana
w kosmetyce, o czym dowiesz się niebawem.
Jak zaparzyć pokrzywę?
Pokrzywę zalewamy gorącą wodą (nie wrzątkiem) i czekamy aż przestygnie. W ten sposób powstaje
pokrzywowy napój, który można pić raz dziennie. Rano koniecznie na czczo lub tuż przed snem, jeśli
zjadło się delikatny posiłek. Taki napój mogą też pić dzieci. W ich przypadku będzie to połowa
szklanki, do zawartości której dodać można odrobinę miodu (smak będzie przyjemniejszy) lub sok z
cytryny gwarantujący orzeźwienie.
W tym filmie dowiedz się jak przeprowadzić oczyszczanie pokrzywowe i dlaczego warto to robić.Jeśli
i chcesz wiedzieć jak zrobić sok z pokrzywy zapraszam tutaj.

https://portal.abczdrowie.pl/nalewka-na-wysoki-cholesterol-ma-dzialanie-przeciwnowotworowe-i-przeciwzapalne

Mahonia
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Autorstwa Andel Früh - Praca własna, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1383573

Nalewka na wysoki cholesterol. Jej składnik ma działanie przeciwnowotworowe i przeciwzapalne


1.Nalewka z mahonii - właściwości
2.Nalewka z mahonii - jak przygotować?

Niegroźna mahonia i trujący ostrokrzew to rośliny, które bywają mylone. Różni je kolor
kwiatów: u mahonii pospolitej są one żółte, a ostrokrzew kolczasty kwitnie na biało. Także owoce różnią się
barwą – mahonia owocuje na niebiesko, a ostrokrzew kolczasty na czerwono.
fot. vladimirgalkin/123RF

trujący Ostrokrzew

Autorstwa Frank Vincentz - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3173203
Autorstwa Holger Casselmann - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40224663

-bez-olejek-z-jego-kwiatow-wzmacnia-zyly-i-wspomaga-zylaki

https://portal.abczdrowie.pl/jakie-wlasciwosci-ma




SPIS TREŚCI
1.Jakie właściwości ma bez?
2.Jak przygotować olejek z bzu?

https://www.o2.pl/zdrowie/sezonowe-cudo-naorganizm-dziala-jak-odtrutka6772655034903104a

Olejek z kwiatów bzu wcierany w skronie pomoże na bóle o podłożu migrenowym. Można go wcierać
również w bolące stawy i mięśnie, gdyż łagodzi bóle reumatyczne. Mikstura może być stosowana do
leczenia wysypek czy oparzeń słonecznych. Jest też wykorzystywany do przygotowania leczniczych
inhalacji przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Łagodzi ból gardła, ale także pomaga na stres i
stany nerwowe. Kompresy z dodatkiem eliksiru z bzu wzmacniają żyły i naturalnie wspomagają
leczenie żylaków.
Do zrobienia olejku z kwiatów bzu przygotuj: świeże kwiaty bzu, olej roślinny, który nie ma
intensywnego zapachu, litrowy słoik, gazę. Oderwij kwiaty od gałązek i wypełnij nimi cały słoik.
Podgrzej olej do temperatury 400 i zalej nim kwiaty. Zamknij szczelnie naczynie i odstaw na dwa dni.
Po tym czasie przecedź olej przez gazę. Mocno wyciśnij kwiaty. Olej ponownie podgrzej i zalej nową
porcję świeżych kwiatów bzu. Cały proces powinien być powtarzany do momentu aż otrzymasz
satysfakcjonującą cię ilość oleju pachnącego bzem.

/lopian-znamy-jako-skladnik-szamponowroslina-oczyszcza-tez-skore-i-organizm-pomaga-nastawy-i-zaparcia
https://stronazdrowia.pl

-korzystaj-z-wlasciwosci/ga/c14-16357037/zd/57105641
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Spis treści:


Jak wygląda łopian i gdzie rośnie?



Co zawiera łopian i jakie właściwości? Na co pomagają jego korzeń, liście, owoce?



Korzeń łopianu do picia. Jak go przygotować i stosować?



Jak działa łopian na skórę i włosy?



Korzeń łopianu – przeciwwskazania do kuracji i możliwe skutki uboczne



Odwar z korzenia łopianu – zalej 2 łyżki suszonego korzenia szklanką wody i gotuj 10-15 min, po
czym przecedź. W przypadku użycia korzenia świeżego dawka to 3 łyżeczki, a czas to 3-5 min.
Dawkowanie: 2-4 razy dziennie po 1/2 szkl.
Sok z korzenia łopianu – umyj i obierz korzenie łopianu, po czym zetrzyj drobno na tarce lub zmiksuj
na miazgę, a następnie wyciśnij z niej sok przez gazę lub chustę serowarską. Dawkowanie: 2-4 razy
dziennie 30-60 kropli w 50 ml wody.
Nalewka z korzenia łopianu – zalej rozdrobniony, świeży lub suszony korzeń łopianu alkoholem o
mocy 40-60 proc. alk. obj. w proporcji 1 do 5, a po 7 dniach przefiltruj. Dawkowanie: 2-3 razy dziennie
po 1-2 łyżeczki w 100 ml wody. Warto zacząć od mniejszych porcji czynnych związków – polecana
proporcja to 1:3, a dawkowanie: 3 razy dziennie 2-4 m





ogorki-chronia-serce-oto-powod-dlaczegowarto-je-jesc-regularnie
https://zywienie.abczdrowie.pl/

?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-

push&utm_content=628cd5ab304269fa6d0be5b8

SPIS TREŚCI


1.Ogórek to trochę niedocenione warzywo, a szkoda



2.Ogórki są dobre dla serca



3.Ogórki na wiele sposobów



1.Kiszonki na zdrowie



2.Kiszone pomidory – właściwości



3.Acetylocholina



4.Jak przygotować kiszone pomidory?

SAMO ZDROWIE: CEBULA, BURAK, GRORCZYCA, ZIEMNIAK, MLECZ, SOSNA.

Domowy syrop z cebulijestpopularnyiprostywprzygotowaniu.Takielekarstwopomoże, kiedy
męczy nas kaszel, ułatwi bowiem odkrztuszenie. Choć zapach jest dość specyficzny, syrop jest słodki, więc idealnie sprawdzi
się w przypadku przeziębień u najmłodszych. Taka mikstura z cebuli pomoże również wzmocnić odporność.
składniki: 2 cebule, cukier (opcjonalnie miód). Domowy syrop można przygotować na dwasposoby. Pierwszypolegana
drobnym posiekaniu cebuli i obfitym zasypaniujej cukrem. Drugiz kolei na „przekładańcu” – duże plastry cebuli, miód,
następnie znowu plastry cebuli itp. Sok, który powstanie w wyniku takich działań, można przelać do osobnego słoika czy
butelki i podawać 2-3 razy dziennie jedną łyżeczkę.; https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-domowy-syrop-sposobprzygotowania-i-zastosowanie

Syrop z buraka. Bierzemy dorodnego buraka, szorujemy go i osuszamy. Następnie odcinamy górną część (jakby
przykrywkę), a wnętrze buraka wycinamy, pozostawiając ścianki o grubości około jednego centymetra. Dolną część nakłuwamy
kilka razy na wylot przy pomocy wykałaczki lub patyczka do szaszłyków. Wycięty miąższ buraczany należy zetrzeć na tarce lub
drobno pokroić i wymieszać z cukrem i tymiankiem. Powstałą masą wypełnić wydrążonego buraka, przykryć wieczkiem i
postawić na szklance, słoiku lub innym naczyniu, do któregobędzie kapał powstały syrop. Najlepiej pozostawić takiego buraka
na noc. Buraczany syrop należy popijać łykami w ciągu dnia. Ten specyfik pomaga w uporczywym

kaszlu,działa przeciwzapalnie, pomaga pozbyć się zalegającego śluzu, dodaje sił i wzmacnia
odporność organizmu. W ten sam sposób możemy wykonać również syrop z czarnej rzepy.

Okład z gorczycy: Garść gorczycy rozdrobnić w moździerzu i
wymieszać z czterema łyżkami ciepłej wody. Po pewnym czasie zacznie uwalniać
się gryzący zapach. Wtedy nasączamy bawełniany ręcznik powstałą miksturą,
kładziemy na klatce piersiowej, przykrywamy ciepłym szalem lub kocykiem i
pozostawiamy przez około dwadzieścia minut. Taki okład stosujemy przy
zapaleniu oskrzeli.

Okład z ziemniaków:
Bierzemy 4-5 ziemniaków, gotujemy w łupinach i jeszcze gorące miażdżymy.
Powstałą papkę nakładamy na szyję i owijamy bawełnianym ręcznikiem i szalem.
Ziemniaki nie mogą parzyć, ale muszą być ciepłe.
Okład trzymamy do czasu, aż przestanie grzać.
Taki okład stosujemy przy bólu gardła.
https://youtu.be/v9eoE4i0YuM

Syrop z mniszka lekarskiego, jako wspomaganie w infekcjach górnych dróg oddechowych z bólem gardła i kaszlem
(każdego rodzaju) lub jako środek wspomagający trawienie i pobudzający wydzielanie soków żółciowych. Przepis: To
naprawdę bardzo prosty przepis. Jedyny wrażliwy moment – to gotowanie z cukrem na drugim etapie przygotowania miodku –
trzeba całą miksturę dobrze mieszad, żeby cukier się nie przypalił na dnie garnka (albo użyd Termomixa, który będzie mieszał za
nas). Najważniejsze i chyba najtrudniejsze to: zebrad świeże kwiaty mniszka lekarskiego – z czystych terenów, w czasie
kwitnienia, czyli w okresie koniec kwietnia-maj. Potrzebujemy same główki mlecza. Moja mama nie odcina tych zielonych
części, dzięki czemu syrop ma delikatną goryczkę. Jeśli masz czas to możesz się pobawid i ostrym nożykiem ściąd tę dolną zieloną
częśd kwiatu – syrop będzie łagodniejszy w smaku. Proste. Ach, itezieloneczęści niesątrujące –normalniemożnazmłodych
liścimniszka robidsałatki. Najlepsza jest tutaj analogia do rukoli albo cykorii.

https://youtu.be/ESj2Anu3MiU

Syrop z sosny. Pędy sosny muszą to byd jasnozielone przyrosty z brązową, lepką łupinką.
Przycinamy je sekatorem. Najbardziej soczyste mają długośd do 12 centymetrów. Pędy najlepsze na syrop i
miód będą lepkie, warto więc pamiętad o tym, żeby zbierad je w rękawicach. Żeby nie uszkodzid drzewa, nie
zbierajmy wszystkich pędów z jednej sosny, lecz z kilku drzew. Potrzebujesz: litrowy słoik młodych pędów
sosny, cukier, odrobina wody. Po zerwaniu młodych pędów delikatnie je myjemy pod bieżącą wodą i kroimy na
kawałki wielkości centymetra. Następnie w słoiku układamy na przemian warstwy pędów i cukru. Na koniec
można dodad odrobinę wody. Słoik zakręcamy i odstawiamy w dobrze nasłonecznione miejsce na około
tydzieo. 4. Po upływie tego czasu zlewamy do mniejszego słoiczka powstały syrop. Przechowywany w
chłodnym miejscu nie straci właściwości leczniczych nawet przez kilka lat.

SAMO ZDROWIE: Imbir, Awokado, Burak, Guanabana, Ziemniak.

Imbir - potężna broń w walce z rakiem.Zawiera wsobie silny związek,
który może być nawet 10.000 razy bardziej efektywny w leczeniu
raka niż konwencjonalna chemioterapia, zwłaszcza w aspekcie kierowania się
przeciwko komórkom macierzystym raka, co jest niezwykle istotne
zwłaszcza w przypadkach nowotworów złośliwych. : https://www.fronda.pl/a/imbirpotezna-bron-w-walce-z-rakiem,95318.html https://solgar.pl/leksykon/imbir-lekarski

Pestka z awokado to bomba antyoksydacyjna!! Okazuje się, żenie
tylko wbrew pozorom łatwo dostać się do jej wnętrza, to na dodatek po prostu...
trzeba to zrobić. Dla zdrowia. Opóźniają proces starzenia, zwalczając zarazem
powstawanie nowotworów. Pestki te zawierają związki podobne do zawartych
w zielonej herbacie.: https://www.fronda.pl/a/pestka-z-awokado-to-bombaantyoksydacyjna,95329.html

Antynowotworowy i legalny doping z buraka. Burak ma
wiele właściwości zdrowotnych i odżywczych. Buraki są prawdziwą
skarbnicą składników mineralnych (m. in. magnezu, fosforu, żelaza,
manganu, miedzi, potasu i cynku), witamin, błonnika pokarmowego,
fitosteroli roślinnych i przeciwutleniaczy.:
https://www.fronda.pl/a/antynowotworowy-i-legalny-doping-z-buraka,98597.html

Guanabana lub graviola. Ten egzotyczny owoc zwalcza aż 12
typów raka i jest 10 tys. razy silniejszy niż chemioterapia! Swoje
antynowotworowe właściwości zawdzięcza acetogeninom
annonaceowym. że związki te mają silne działanie przeciwrakowe.:
https://kobieta.wp.pl/guanabana-lub-graviola-nowy-super-owoc-w-naszych-kuchniach6184500321830529a

Skarb ula: https://kobieta.onet.pl/zdrowie/pierzega-pszczelabee-pollen-skladwlasciwosci-dawkowanie-cena/jf78rct

Pierzga pszczela – dawkowanie: może być spożywana bezpośrednio lub
podawana w mleku, wodzie z miodem lub soku.

Niegroźną infekcję wirusową możesz pokonać sama. Ugotuj rosół, takisam,
jaki robisz na niedzielny obiad. Ale natkę pietruszki zastąp bluszczykiem kurdybankiem.
Bluszczyk kurdybanek pomaga leczyć nieżyty oskrzeli i gardła.:
https://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/ziola/bluszczyk-kurdybanek-zastosowanie- iwlasciwoscilecznicze/6hvd3e4?utm_source=kobieta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&
utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2

ROŚLINY TRUJĄCE:

Pokrzyk, Wilcza jagoda.
Najbardziej trujące są owoce wilczej jagody
mające w swoim składzie atropinę i
hioscyjaminę. Dlatego też dawka ich spożycia,
która może zakończyć się śmiercią jest
niewielka. Dla osoby dorosłej jest to maksymalnie 10 –
20 owoców, a dla dzieci – nawet 3 – 4 owoce.

Rącznik zawiera dwie niezwykle groźne substancje: rycynę będącą białkiem o silnych
właściwościach toksycznych (wszystkie części rośliny zawierają rycynę, ale największe jej stężenie występuje
w nasionach, jako substancja białkowa z grupy lektyn nie miesza się ona z olejami, co umożliwia produkcję
nieszkodliwego dla ludzi oleju rycynowego (który nie zawiera rycyny i służy jakośrodek przeczyszczający)
orazrycyninębędącą organicznym związkiemchemicznymz grupy alkaloidów itrującymalkaloidem
pirydynowympochodną pirydyny. Już zjedzone 1 nasionko może doprowadzić do śmierci

człowieka w ciągu 2 dni. Co ciekawe człowiek jest wyjątkowo uwrażliwiony na rycynę, bo to samo
nasienie rącznika zjedzone przez kaczkę zabije ją dopiero po 80 dniach!

Oleander to jedna z najbardziej trujących roślin, które uprawiamy w domu.
Każda część rośliny zawiera substancje toksyczne – liście, łodygi, kwiaty, a nawet nektar. Uważać
trzeba obcinając pędy, by przezprzypadekniepodnieść doust ręki zmoczonej sokiem.
Obciętych lub opadniętych części oleandra nie wolno palić, gdyż toksyczny jest nawet dym.
Ponoć mięsem

pieczonym na gałęziach oleandra został otruty:
Papież Aleksander VI. Lepiejnieuprawiaćoleandrów, gdyw domusąmałedzieci lub
zwierzęta. Pielęgnując te rośliny trzeba zachowywać dużą ostrożność.

Szczwół, Pietrasznik plamisty jest rośliną silnie trującą. Ich prawdopodobieństwo
związane jest z pomyleniem jednorocznej rozety liści szczwołu z pietruszką lub pasternakiem. Sporadycznie szczwół bywa
również mylony z korzeniem chrzanu. Zaraz po zjedzeniu szczwołu pojawia się silne pieczenie w ustach, trudności w przełykaniu i
osłabianie kończyn dolnych. Dalsze objawy występują już po kilku minutach, a należą do nich: osłabienie, rozszerzone źrenice,
światłowstręt, obfity ślinotok, biegunka, utrata wrażliwości na bodźce. Dodatkowo zdarzają się także skurcze, drżenie mięśni i
obniżenie temperatury ciała. W końcowym etapie, po spożyciu dawki śmiertelnej, następują

porażenie i śmierć z objawami uduszenia przy zachowaniu świadomości i sprawnej pracy serca.

Tojad sudecki.

Roślina ta jest często

spotykana na górskich terenach Europy Środkowej, a także w
Polsce. Jest ona bardzo, bardzo niebezpieczna. Za jej
groźne właściwości odpowiada akonityna.
Wystarczą zaledwie 3 mg tej substancji, aby doprowadzić do
śmierci człowieka.
Ciekawostką jest, że znany z mitologii greckiej pies Cerber, miał
mieć w ślinie zawartą właśnie akonitynę.

Czerniec grubopędowy. Przyjrzyjcie się
dobrze tej roślinie – wszystkie jej części są trujące. Jednak
największe stężenie szkodliwych substancji występuje w owocach. Te białe
kulki przypominają swoim wyglądem oczy, dlatego w języku angielskim
nazwa tej rośliny brzmi: doll's eyes, czyli oczy lalki.
Spożycie jagód rośliny może skutkować biegunką, ostrymi bólami brzucha,
ślinotokiem, halucynacjami, zawrotami głowy. W
najgorszym przypadkumoże doprowadzić dozatrzymania akcji serca.

Brugmansja.Śmiertelne piękno – tak można określić kolejną
silnie trującą roślinę. W tkankach brugmansji zawarte są niebezpieczne
alkaloidy: atropina oraz skopolamina, które wykazują działanie
halucynogenne. Niektórzy przygotowywali z niej odurzające napary,
jednak bardzo trudno jest wyznaczyć bezpieczną granicę spożycia
brugmansji, przez co zdarzały się

przypadki śmierci w
wyniku przedawkowania.

Szalej jadowity. Dobrze znamy białe,
baldachimowate kwiaty szaleju. Najczęściej rosną na terenach
podmokłych – na łąkach, w rowach, szuwarach, niedaleko akwenów
wodnych. Wszystkie części szaleju są silnie trujące (zawierają
niebezpieczną cykutoksynę), ale największe stężenie trucizny występuje
w korzeniach. Po spożyciu szaleju mogą pojawić się drgawki, bóle
brzucha, wymioty, nudności, utrata przytomności. Przedawkowanie
prowadzi do śmierci. Szalej nazywany jest również cykutą. Sokrates
został uśmiercony przez podanie płynu na bazie tej rośliny.

Cis pospolity. Niech was nie zmyli piękno czerwonych
jagód ukrytych w wiecznie zielonych igłach. Cis to trująca roślina –
koralowe owoce są co prawda jadalne, jednak wystarczy 50 g
nasion, by zabić człowieka. Po spożyciu ziarenek mogą pojawić się
następujące dolegliwości: drżenie mięśni, drgawki, trudności w
oddychaniu, zapaść, a w końcu zatrzymanie akcji serca. Warto
wspomnieć, że cis wykazuje również działanie lecznicze.
Wykorzystywany jest m.in. do produkcji leków
przeciwnowotworowych.

Bluszcz pospolity, to roślina ozdobna uprawiana zarówno na
zewnątrz, jak i w domach. Nie wolno jednak dopuścić do połknięcia bluszczu,
który jest trujący dla ludzi i zwierząt. Mogą się wtedy pojawić problemy z
oddychaniem, drgawki, biegunka, wymioty, a w ekstremalnych przypadkach
dojdzie do paraliżu i śpiączki.

Diffenbachia to jedna z najpopularniejszych
roślin domowych. Jest jednak bardzo toksyczna, ponieważ
zawiera kryształy szczawianu wapnia. Spożywanie liści
diffenbachii powoduje pieczenie jamy ustnej i opuchnięcie języka,
co może przyczynić się do kłopotów z oddychaniem. Zjedzenie

dużej liczby toksycznych liści grozi nawet śmiercią.
Mieszkańcy Amazonii używali soku z niej do produkcji trujących
strzał, które paraliżowały przeciwników.

Filodendron. To popularna roślina
doniczkowa, która jednak stwarza realne
zagrożenie. Filodendrony zawierają substancje,
które mogą wywołać piekący ból i opuchnięcie
warg, języka i gardła. U osoby, która połknie liść
filodendrona, może wystąpić biegunka i pojawić
się wymioty.

Wilczomlecz Nadobny, znany
lepiej jako – Gwiazda Betlejemska, to kolejny

trujący kwiat doniczkowy. Biały sok, który wydziela ta
roślina, podrażnia skórę, wywołuje bóle brzucha,
wymioty i biegunkę. Gwiazda betlejemska pozostaje w wielu
domach na kolejne – po grudniu – miesiące. Warto jednak
zachować ostrożność i stawiać kwiat poza zasięgiem dzieci.

Aloes jest rośliną o właściwościach leczniczych.
Chętnie go uprawiamy, aby zawsze mieć pod ręką
liście o cudownych możliwościach. Tym bardziej
powinniśmy pamiętać o tym, że tylko żel znajdujący
się wewnątrz liścia ma działanie lecznicze. Skóra

liści powoduje podrażnienia i nie powinna być
spożywana.

Konwalia majowa. Jest piękna i ślicznie
pachnie. Konwalia majowa leczy m.in. choroby serca. W ogrodzie
jednak może być przyczyną zatrucia. Najlepiej ją podziwiać lecz nie
zrywać. I od razu wylewać wodę z wazonu, w której były konwalie.
Trujące są wszystkie części konwalii. Najczęściej do zatrucia
dochodzi po zjedzeniu jej czerwonych owoców oraz omyłkowego
wypicia wody z wazonu lub szklanki, w których stały konwalie.
Objawy zatrucia to dolegliwości żołądkowe, Może dojść do zapaści.

Jaskier jadowity, jaskrzyca.

Gatunek w Polsce

pospolity na całym niżu i w niższych położeniach górskich. Jest to najbardziej trujący ze
wszystkich gatunków jaskrów krajowych – kilka kropel soku jaskra jadowitego

powoduje lokalne zaczerwienienie skóry, wysypkę i pęcherze. Roślina zawiera do
2,5% trujących substancji, glikozydu ranunkuliny; protoanemoniny i anemoniny. Stosowany był
w celu umyślnego spowodowania trudno gojących się ran i pęcherzy. Na błony śluzowe jamy
ustnej, żołądka i jelit działanie soku z jaskra jadowitego jest znacznie silniejsze.

Bieluń. Trująca jestcała roślina,jednak
najbardziej niebezpieczne są jej nasiona. Bieluń silnie
działa na układ oddechowy oraz obwodowy układ
nerwowy. Niebezpieczne

jest spożycie
nasion. Objawy zatrucia: omamy wzrokowe i
słuchowe, rozszerzenie źrenic, zahamowanie wydzielania
łez, potu oraz soku żołądkowego, napadu kaszlu, suchość
w jamie ustnej, przyspieszenie oddechu, tachykardia.

Barszcz Sosnowskiego. Zawarte w wodnistym soku oraz w wydzielinie

włosków gruczołowych stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Związki te
w kontakcie ze skórą i w obecności światła słonecznego, w szczególności
ultrafioletowego, powodują oparzenia. W ciągu 24 godzin nasilają się objawy w postaci
zaczerwienienia skóry i pęcherzy z surowiczym płynem. Stan zapalny utrzymuje się
przez około 3 dni. Po tygodniu miejsca podrażnione ciemnieją i stan taki może
utrzymywad się przez kilka miesięcy. Miejsca podrażnione na skórze zachowują
wrażliwośd na światło ultrafioletowe nawet przez kilka lat. Objawy zatrucia:
podrażnienia dróg oddechowych, nudności, wymioty, bóle głowy, zapalenie spojówek.
Ciekawostka – nie jest groźny po zachodzie słońca i nocą.

https://portal.abczdrowie.pl/przyjmowanie-lekow-a-slonce-ktore-preparaty-wchodza-w-toksyczna-reakcje-z-promieniamiuv#

sutki-uboczne-antybiotykow-moga-bycoplakane-jednym-z-nich-jest-grzybicajelit
https://portal.abczdrowie.pl/

?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-push&utm_content=628a55e58fcc824106076dc2

https://zywienie.abczdrowie.pl/czy-picie-wina-szkodzi-oto-cztery-powazne-skutki-siegania-po-lampke-z-winem

SPIS TREŚCI


1.Wino i jego wpływ na serce



2.Otyłość, cukrzyca, insulinooporność kontra picie wina



3.Każdy alkohol może prowadzić do marskości wątroby



4.Wino zwiększa ryzyko nowotworów

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibuprofen
czy aspiryna, są powszechnie stosowane w leczeniu bólu
i stanów zapalnych. Nawet jeżeli są przyjmowane
w odpowiednich dawkach, niektóre z NLPZ mogą
wywoływać nieoczekiwany wpływ na wiele chorób, np.
zaburzenia pracy serca czy nowotwory...

Ten-rak-rocznie-zabija-8-tyskobiet-Najwiekszy-problem-onkologiczny-kobiet-w-Polsce,232634,1013.html
https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/

znamie-blekitne-przyczyny-objawy-ileczenie-znamion-barwnikowych/
https://wylecz.to/choroby-skory/

https://portal.abczdrowie.pl/fryzjer-uratowal-jej-zycie-myslala-ze-niebieska-zmiane-na-skorze-namalowal-jej-syn


1.Fryzjerka odkryła znamię na skórze klientki




2.Lekarz powiedział, że to znamię błękitne

wygladaja-jak-ziarenka-maku-rowniegrozne-co-dorosle-kleszcze
https://portal.abczdrowie.pl/

?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-

push&utm_content=628cd66970b73954b24fb02a

https://wiemy.to/News/nimfy-kleszczy-maja-wielkosc-ziarenka-maku-i-moga-cie-oblezc-nawet-w-miejskim-parku-sprawdzaj-swoja-skore-11642
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,27209735,nimfy-kleszczy-czym-sa-atakuja-w-trawach-maja-wielkosc-ziarnka.html

pojawia-sie-po-ukaszeniu-kleszcza-gdy-jezauwazysz-biegiem-do-lekarza-to-tzw-okobyka
https://zdrowie.parenting.pl/

?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Parenting-push&utm_content=6285f08488bb968e68f3fb1a

https://portal.abczdrowie.pl/sposob-na-kleszcze-w-tych-miejscach-mozna-czuc-sie-bezpiecznie

SPIS TREŚCI


1.Co to jest "oko byka" u dzieci?



2.Objawów infekcji tzw. "oka byka" u dzieci nie należy bagatelizować



3.Borelioza i jej wczesne objawy. Na co zwrócić uwagę?

sanepid-ostrzega-ten-kleszcz-mozezabic-atakuje-w-nocy-przenosza-go-ptaki
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/

/scgcm5c,79cfc278

Sanepid alarmuje: dzikie ptaki przenoszą niebezpieczne pasożyty, w tym kleszcza gołębiego.
Jego ukąszenie może być śmiertelnie niebezpieczne.
https://www.medonet.pl/kleszcze-i-borelioza-wszystko-

powstalaogolnopolska-mapakleszczy--w-tych-miejscachjest-ichnajwiecej,artykul,14284176.html
co-musisz-wiedziec,

l,14284176.html

chodzisz-boso-po-plazy-uwazajna-tegoryjca-dwunastnicy,nId,6045965
https://zdrowie.interia.pl/zdrowie/choroby-zakazne/news-

Unikaj chodzenia boso po plaży. Odradza się też leżenia i siedzenia na gołym piasku /123RF/PICSEL

Tęgoryjec dwunastnicy to pasożyt z grupy nicieni, który wywołuje chorobę zwaną
tęgoryjczycą. Żyje przyczepiony do ściany jelita człowieka i przez długi czas żywi się
krwią swojego gospodarza. Ze względu na to, że daje dość mało specyficzne
objawy, zakażenie tęgoryjcem może przez dłuższy czas pozostać niewykryte lub
może być mylone z innymi chorobami. Jak przebiega tęgoryjczyca? W jaki sposób
leczy się zakażenie tęgoryjcem i czy można się przed nim uchronić? Wyjaśniamy!

Spis treści:


01 Tęgoryjec dwunastnicy - co to?



02 Tęgoryjec dwunastnicy - drogi zakażenia



03 Tęgoryjec dwunastnicy - objawy



04 Tęgoryjec dwunastnicy - diagnostyka



05 Tęgoryjec dwunastnicy - leczenie



06 Tęgoryjec dwunastnicy - zapobieganie

https://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8422361,

festiwale

malpia-ospa-who-europa-

.html

Źródło: Puls Medycyny
https://pulsmedycyny.pl/malpia-ospa-objawy-przyczyny-leczenie-jak-mozna-sie-zarazic-1150992
Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że przebieg choroby można podzielić na dwa okresy:
1. faza małpiej ospy. To okres inwazji, trwający od 0 do 5 dni. Charakteryzuje się: gorączką, intensywnym
bólem głowy, powiększeniem węzłów chłonnych, bólem pleców, bólami mięśni, intensywną astenią (stan
słabości fizycznej i psychicznej organizmu).
2. faza małpiej ospy. W ciągu 1-3 dni od wystąpienia się gorączki pojawia się wysypka skórna, która w
większości przypadków (95%) obejmuje twarzy oraz (75% przypadków) kończyny. Zaatakowane są również
błony śluzowe jamy ustnej (70% przypadków), narządy płciowe (30%) i spojówki (20%) oraz rogówka.
“Liczba zmian waha się od kilku do kilku tysięcy. W ciężkich przypadkach zmiany mogą się zlewać, aż do
złuszczania się dużych fragmentów skóry” - pisze WHO.
“Środek przeciwwirusowy znany jako tekowirymat, który został opracowany na ospę prawdziwą, uzyskał
licencję European Medical Association na ospę małpią w 2022 r. na podstawie danych z badań na
zwierzętach i z udziałem ludzi. Jednak nie jest jeszcze powszechnie dostępny” - czytamy na stronie WHO.
Opracowano szczepionki, z których jedna została zatwierdzona do zapobiegania ospie małpiej.

https://portal.abczdrowie.pl/malpia-ospa-kolejne-kraje-potwierdzaja-wykrycie-zakazen-do-tej-pory-potwierdzono-80-przypadkow-w-14krajach?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-push&utm_content=628b60ea09deb1ae35a021d2
https://twojezdrowie.rmf24.pl/choroby/news-malpia-ospa-czy-jest-sie-czego-bac-ekspert-odpowiada,nId,6042000#crp_state=1

jak-odroznic-polskietruskawki-od-importowanychpoznaj-te-sposoby
Więcej:
Jakodroznic-polskie-truskawki-odimportowanych
https://www.fakt.pl/pieniadze/

/7qpz1cx

https://zdrowie.radiozet.pl/W-zdrowym-ciele/Zdrowe-zywienie/Produkty/

https://zywienie.abczdrowie.pl/niepozorne-ziarna-w-ktorych-kryje-sie-zycie-badacze-ujawniaja-ze-chronia-przed-

zgonem-z-powodu-chorob-serca?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abcpush&utm_content=628b4fb7cef03422ed4fbc4a

SPIS TREŚCI




1.Bioflawonoidy – recepta na długie życie?
2.Gdzie szukać bioflawonoidów?

- Jagody, borówki, maliny, poziomki, truskawki czy bordowe
warzywa jak bakłażan, ale też czerwone winogrona i kakao.
One są szczególnie rekomendowane w tzw. diecie DASH,
czyli tej potocznie nazywanej sercową. - Im ciemniejszy,
bardziej intensywny kolor owoców i warzyw, tym więcej
kryje się w nim flawonoidów.

odtrutka-dla-watrobywsparcie-dla-serca-zbieraj-przedkwitnieniem
https://portal.abczdrowie.pl/

https://portal.abczdrowie.pl/pokrzywaobniza-poziom-cukru-we-krwi-zapobiegauszkodzeniom-watroby-pomaga-nazwyrodnienia-stawow-i-astme

https://kobieta.interia.pl/porady/news-tak-wygonisz-muchy-z-domu-beda-uciekac-w-poplochu,nId,6035871

https://wrc.net.pl/mh-twoj-samochod-padl-ofiara-wichury-nie-musisz-posiadac-wykupionego-ac-by-dostac-odszkodowanie

https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Choroby-Zakazne/Kwarantanna-przez-malpia-ospe-Pierwszy-kraj-na-swiecie-wprowadzilobostrzenia,232780,1017.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign

https://przescieradla.net/40-przescieradlo-nieprzemakalne .
https://www.google.com/search?q=Prze%C5%9Bcierad%C5%82o+nieprzemakalne&sxsrf=ALiCzsZ2wXXbkz54L6NSQ4PijKCRpRqEw:1653304087648&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj18OXWvfX3AhUci8MKHTOVC-sQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1920&bih=933&dpr=1

te-wirusy-zwiekszaja-ryzyko-stanuprzedcukrzycowego-odkryto-zwiazek-miedzyinfekcja-i-zagrozeniem-cukrzyca-jakie-choroby-sa
https://stronazdrowia.pl/

/ar/c14-

16358723?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=CampaignName

to-sprzyja-demencji-gdy-masz-50-60-70-80lat-zaleznie-od-wieku-ryzyko-zwiekszaja-konkretnechoroby-sprawdz-na-ktore-uwazac
https://stronazdrowia.pl/

/ar/c14-16356275

https://zywienie.abczdrowie.pl/najzdrowsze-owoce-na-swiecie-eksperci-nie-majawatpliwosci?utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-push&utm_content=628b6024fc53ce686f9ff7ab

SPIS TREŚCI






1.Minikiwi – polskie kiwi?
2.Jagoda kamczacka – "eliksir życia"
3.Dereń jadalny – nie tylko dereniówka
4.Rokitnik
Spis treści

1.

Rokitnik - co to za roślina?

2.

Jak wygląda rokitnik?

3.

Rokitnik - zastosowanie w kuchni

4.

Ile witaminy C zawiera rokitnik?

5.

Rokitnik - właściwości prozdrowotne

6.

Rokitnik wzmacnia serce

7.

Olej z rokitnika (rokitnikowy) na wrzody i zgagę

8.

Rokitnik na reumatoidalne zapalenie stawów

9.

Sok z rokitnika na wzmocnienie

10. Rokitnik na choroby skóry
11. Rokitnik - zastosowanie w kosmetyce
12. Przeciwwskazania do stosowania rokitnika

Czytaj: https://kobieta.wp.pl/bo-nie-chce-sie-takim-skarbem-dzielic-zaborczosc-meza-traktowala-jak-zalete-6770550537406976a

- https://motoryzacja.interia.pl/samochody-uzywane/porady/news-darowizna-samochodu-w-rodzinie-komu-moznapodarowac-auto-i-j,nId,6035236
- https://autokult.pl/44894,kto-bogatemu-zabroni-rowerzysta-ot-tak-zaplaci-2000-zl-mandatu
- https://www.wprost.pl/magazyn/10615759/ukradl-rower-trafil-na-oddzial-psychiatryczny-to-moze-spotkackazdego.html
- https://zdrowie.wprost.pl/medycyna/profilaktyka-zdrowia/10727194/chcialbym-zeby-wszyscy-ksieza-nakazaniach-powiedzieli-ruszajcie-sie-bo-brak-ruchu-jest-grzechem.html
Odkryj Czechy - Poznej Česko
Ďáblova prdel - Diabelska dupa
:-) Czeska Kanada
Ciekawa formacja skalna znajduje się w pobliżu osady U panského lesa w trójkącie osad Terezín, Nový
Svět i Valtínov. Kiedy zobaczysz to na własne oczy, będziesz wiedział, że po prostu nie może mieć
innego imienia. https://goo.gl/maps/gusFApzXNPkiK5zh8

turystyka/czyj-totylek-turysci-smieja-siena-sama-mysl-o-tymmiejscu
https://www.o2.pl/

-6771896805595648a

kawa-chroni-przed-powazna-chorobanerek-ile-filizanek-dziennie-najlepiejwypijac?
https://zywienie.abczdrowie.pl/

To zapraszam do lektury.
utm_medium=push&utm_source=pushpushgo&utm_campaign=Abc-push&utm_content=628b76786866339058d606cd





1.Kawa chroni nerki
2.Ile filiżanek kawy pić codziennie?
3.Kluczowy jest umiar





Zalety picia kawy
Skutki uboczne picia kawy
Podsumowanie – czy kawa jest zdrowa?

https://domowakawa.com/zalety-wady/

Biblia 2000 - Interaktywna Biblia online

„jeśli widzisz, że na świecie dzieje się coś złego, to albo nic nie rób,
albo działaj” „zrób to co należy, nie to co musisz"

Bajka o dwóch
wilkach: Czarnym i
Białym (czyta
Krzysztof Hofler).

https://youtu.be/QfxAfoCXAeA

Prawdziwa
Wartość: ŻYCIE.
Krzysztof Hofler
Lektoring

https://youtu.be/1EcRLEe3074

co-trzeci-dorosly-polakma-nadcisnienie--nieleczone-moze-doprowadzic-dosmierci
https://www.medonet.pl/narodowy-test-zdrowia-polakow/choroby-kardiologiczne,

,artykul,38325633.html

10-mln-doroslych-polakow-

https://twojezdrowie.rmf24.pl/cialo/organy-wewnetrzne/news-prawie-

ma-nadcisnienie

-nieleczone-m,nId,6030761#crp_state=1

choroby-narzadowwewnetrznych,stan-przedcukrzycowy-da-sie-cofnac-6-waznych-wskazowek
https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/

,artykul,47380727.html

1. Schudnij: Nie musi to być wielki i gwałtowny spadek kilogramów. Już zrzucenie 7 proc. masy ciała, przy wadze np. 90
kilogramów da sześć kg mniej. Dla organizmu będzie to z pewnością odczuwalne. Wystarczy, że zmienisz dotychczasową
dietę, ograniczysz dzienną porcję kalorii. Zaczniesz żyć aktywniej.
2. Odżywiaj się zdrowo: Do diety warto dorzucić więcej warzyw. Jakich? W cukrzycowej diecie najlepiej, by połowę talerza

zajmowały te, które nie zawierają skrobi. To na przykład marchewka, brukselka, kalafior czy szparagi. Na jednej czwartej
połóż produkty skrobiowe: kaszę, ziemniaki, pełnoziarnisty ryż.A na pozostałej produkty, które są źródłem białka, czyli
ryba, fasola czy mięso, najlepiej białe. Lepiej ograniczyć spożycie pieczywa i makaronów, bo podnoszą glikemię.
3. Ruszaj się: Bez tego ani rusz. Najwięcej kalorii spalisz chodząc, biegając, uprawiając dowolny sport. Może to być nawet

półgodzinny spacer z psem. Jeśli potrzebujesz mobilizacji, umów się ze znajomym, wyciągnij kogoś z rodziny. Każda
forma ruchu jest zalecana, bo to dobry sposób na spalenie kalorii. Zalecane są zarówno ćwiczenia siłowe np. pompki,
podciąganie, jak i aerobowe (jogging, pływanie, taniec). Poza tym ruch wpływa na poprawę nastroju i obniża poziom
cukru we krwi.
4. Wysypiaj się: Również sen wpływa dobrze na glikemię. Pozwala on utrzymać ją na odpowiednim poziomie. Bezsenność,

kłopoty z zasypianiem i zbyt szybkie wybudzanie się, a także spanie mniej niż pięć godzin w ciągu doby są ryzykowane.
Zwiększają prawdopodobieństwo, że cukrzyca nas dopadnie. Stan przedcukrzycowy przez lata może nie dawać żadnych
objawów. Dlatego zaleca się regularne badanie dorosłych pod kątem cukrzycy. Nie czekaj — zrób pakiet badań sprawdzających, czy
grozi ci cukrzyca. Kupisz go na Medonet Market. Powinniśmy spać co najmniej po siedem, osiem godzin dziennie i starać się
zasypiać o tej samej porze. Popołudniami nie pij już kawy czy mocnej herbaty, która działa pobudzająco. Wycisz się
przed snem.
5. Rzuć papierosy: Osoby, które palą papierosy, narażone są w 30-40 proc. bardziej na ryzyko zachorowania na cukrzycę niż

te niepalące. Nie tylko ze względu na cukrzycę warto rzucić palenie. Jeśli tego nie zrobisz, a zachorujesz, to przypadłości
mogą się nasilić. Trudniej też będzie nad cukrzycą zapanować.
6. Zażywaj leki: Stosuj się do zaleceń lekarza. Jeśli przepisze leki, zażywaj je, bo mogą pomóc wesprzeć walkę z poziomem cukru we

krwi, nadwagą, regulują poziom cholesterolu i nadciśnienie. Ryzyko pojawienia się tych zaburzeń zwiększa się, jeśli masz stan
przedcukrzycowy. Zachęcamy do posłuchania najnowszego odcinka podcastu RESET. Tym razem poświęcamy go epigenetyce. Czym
jest? W jaki sposób możemy wpływać na nasze geny? Czy nasi wiekowi dziadkowie dają nam szansę na długie i zdrowe życie? Na czym
polega dziedziczenie traum i czy można się temu zjawisku jakoś przeciwstawić? Posłuchaj:

Zadbaj o swoje zdrowie i kup:














Herbatka polecana przy cukrzycy EKOod 8 zł
Zestaw dla cukrzyków69 złod 62 zł
Solgar Wapń, magnez i bor w tabletkach dla osób aktywnych fizycznie 55 złod 43 zł
Moringa na prawidłowy poziom cukru we krwi24 złod 21 zł
Morwa biała+ na prawidłowy poziom cukru we krwi20 złod 17 zł
DWUPAK Gymnema Sylvestre 400 mg na stabilizację poziomu cukru 52 złod 35 zł
Kurkuma Ekstrakt 93% - regulacja poziomu cukru we krwi47 złod 41 zł
DuoLife ProSugar na regulację poziomu cukru i cholesterolu109 złod 94 zł
Gymnema Sylvestre 400 mg – suplement diety stabilizujący poziom cukru w organizmie32 złod 21 zł
Ciastka bez dodatku cukru Florbuod 4 zł
NA GARDŁO - tabletki do ssania bez cukru11 złod 9 zł
Czekolada biała bez dodatku cukru Torras 75g - różne smaki8 złod 7 zł

https://www.putka.pl/sklep/sklep-produkt/951/?gclid=Cj0KCQjw-JyUBhCuARIsANUqQ_ILBw7v7RGY8IlkRarTuySYWJFtz-cg7DAQaSfL4ynNW5llVm-hFssaAgQeEALw_wcB

Diabetycy nie powinni całkowicie rezygnować z chleba ze względu na to, że potrzebują błonnika. Pełni on
ważną rolę przy trawieniu i normowaniu poziomu cholesterolu, wspomaga zachowanie odpowiedniej masy
ciała oraz reguluje glikemię poposiłkową. Z myślą o osobach na diecie przygotowaliśmy BOX NISKIE IG.
W BOXIE znajdziesz pieczywo o niskim indeksie glikemicznym:
1x Chleb Probody 300 g (IG-33,5), skład i opis chleba znajdziesz pod linkiem
1x Czystoziarnisty Whole&Pure 1150 g (IG-21,3), skład i opis chleba znajdziesz pod linkiem
1x Chleb Pełnoziarnisty 1300 g (IG-38,3), skład i opis chleba znajdziesz pod linkiem
1x Chleb IG 300 g (IG-46), skład i opis chleba znajdziesz pod linkiem
Dodatkowo do Twojej paczki dołączymy bawełnianą putkową torbę oraz Bułkę Beta (3 szt.) 360 g o niskim IG 49, zawierającą prozdrowotny beta-glukan.
Sprawdź opis i skład pod linkiem.

Przeczytaj więcej o właściwościach PIECZYWA O NISKIM IG na Księdze Inspiracji

CZYTAJ WIĘCEJ

CZYTAJ WIĘCEJ

pacjentów

Weszły nowe zasady wyjazdów do sanatorium na NFZ

Nowy lek na cholesterol dużo tańszy od maja 2022. Dobra wiadomość dla

CZYTAJ WIĘCEJ

Zwolnienie lekarskie. W tych sytuacjach lekarz może odmówić L4

NFZ przypomina zasady kolejki do lekarza, szpitala i na badania. Lista
oczekujących jest obowiązkowa
CZYTAJ WIĘCEJ

CZYTAJ WIĘCEJ

Weszła ważna decyzja URLP. Dotyczy 30 leków

Duze-zmiany-w-rehabilitacji-Tenlekarz-skierowania-juz-nie-wystawi-MZokresla-nowe-zasady
https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/

,232653,2.html

smartfony-powaznie-szkodzadzieciom-trwale-uszkadzaja-mozg
https://mamotoja.pl/aktualnosci/psycholog-

-37431-r1/

smartfon-moze-trwale-uszkodzic-mozgdziecka-psycholog-ostrzega
https://zdrowie.parenting.pl/

http://dziennikparafialny.pl/2016/

o-tatuazach

-marcowy-numer-egzorcysty/

Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że tatuator i właściciel salonu
mogą być bramą do swoistej inicjacji – zawarcia paktu ze Złym.
Najpierw zaczął mi przeszkadzać fakt, że tatuator projektował
wzory i okładki dla zespołu death metalowego. To nie było dobre,
gdyż jego projekty odnosiły się do śmierci, czaszek i szatana –
wyznaje w swoim świadectwie Grzegorz Kasjaniuk. I
dodaje: Zacząłem mieć wątpliwość, czy mój tatuaż nie jest właśnie
swego rodzaju paktem.
Ks. prof. Larry Hogan podejmuje się oceny zjawiska tatuażu i
piercingu. Wskazuje przy tym: Anton Szandor LaVey, założyciel
Kościoła Szatana i autor „Biblii Szatana”, pisze w swojej książce
„Modern Primitives” (San Francisco 1989), że wszelki tatuaż –
wszystko jedno, czy jest to smok, szatan czy piękny kwiatek – jest
zawsze wyrazem satanizmu.

Nigdy nie rób tatuażu! To furtka dla szatana!
https://youtu.be/k03361w50ps

Fragment nauczania ks. Dominika Chmielewskiego obrazujący przykłady działania złego ducha w naszym życiu.

Ksiądz Dominik opowiada o tym co może sprowadzić demona a także o praktykach okultyzmu i innych furtkach otwierających drogę złemu. Walka duchowa
ze złym duchem. Aby móc sprzeciwić mu się we właściwy sposób, najpierw potrzebujemy rozszyfrować jego taktykę, działanie, a także poznać jego strategię.
Istnieją dwie podstawowe prawdy, a równocześnie dwa błędne style myślenia o złym duchu. Jedna z podstawowych taktyk, którą zły duch stosuje, polega na
pokazywaniu, że jest wszędzie – obok każdego człowieka. Diabeł działa w ten sposób po to, aby ludzie się go bali, koncentrowali się na jego działaniach i
odwracali wzrok od Boga. Druga tendencja – i zarazem niebezpieczny sposób oddziaływania złego ducha na nas – to próba wmówienia nam, że diabeł nie
istnieje. I rzeczywiście, dzisiaj wielu katolików nie wierzy w istnienie diabła. W tym świetle wiele praktyk duchowych, modlitw, a nawet fragmentów Pisma
Świętego jest bez sensu. Skutkiem takiego myślenia jest też to, że sporo katolików odeszło od spowiedzi i porzuciło jakąkolwiek pracę nad sobą. W
niektórych krajach Europy Zachodniej konfesjonały stały się magazynkami na szczotki i płyny do mycia podłóg. Nie wolno tam spowiadać, żeby nie
wprowadzać ludzi w poczucie winy, a gdzieniegdzie nie wolno nawet mówić o grzechu, bo ludzie mogą poczuć się niekomfortowo. Można mówić tylko o
rzeczach pozytywnych, aby wszystkim było dobrze. Treścią materiału video jest nagranie archiwalne fragmentu nauczania księdza Dominika
Chmielewskiego. Klipy video są tłem do słów ks. Dominika. Materiał (nauczanie) służy szerzeniu wiary chrześcijańskiej oraz jest formą edukacji dla
wszystkich zainteresowanych. Ksiądz Dominik w swoich nauczaniach ciekawie opowiada o trwaniu w wierze, miłości do Boga, o tym jak ważna jest modlitwa
o codziennych ludzkich problemach życiowych o trwaniu w miłości małżeńskiej o zwiazkach i relacjach. A także w nauczaniach można znaleźdź mnóstwo
ciekawych podpowiedzi jak poradzić sobie w różnych sytuacjach. Wszystko poparte jest ciekawymi przypowieściami z Pisma Świętego. Te kazania to ważny
przekaz dla wszystkich słuchachy.

Siła Tatuażu (Uzależnienie, zniewolenie i śmierć
duchowa).
https://youtu.be/pz7usFiycmc

Czy mogę zrobić sobie tatuaż? [Q&A#191]
Remigiusz Recław SJ
https://youtu.be/xA8Kvl4hRpM

Ospa małpa: pięć przypadków wykrytych w
Portugalii, wirus się w Europie

https://uk-news-yahoo-com.translate.goog/monkeypox-five-cases-

portugal-virus-spreads-europe-madrid-123744655.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc

Ospa małpa rozprzestrzeniła się na Europę kontynentalną. (Zdjęcie dzięki uprzejmości CDC/Getty Images)

Wielkiej Brytanii znajdowania się małpiej o wiele. (Zdjęcie pliku)

gif-znowu-wycofuje-popularne-leki-masz-jew-domu-wyrzuc-szybko
https://strefabiznesu.pl/

-oto-nowe-leki-wycofane-z-aptek-w-polsce-pelna-lista-lekarstw/ar/c14-15904627

popularny-krem-wycofany-przezniedozwolony-skladnik-sprawdz-czy-masz-go-wdomu
https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/

-aa-bzHE-pxFx-x5tr.html

Popularny krem został wycofany z obrotu. Wróci do sprzedaży dopiero w przyszłym roku. Koniecznie
sprawdź, czy masz go w swoim domu. Wycofanym produktem jest krem Dermosan N + R, półtłusty krem
do pielęgnacji twarzy i ciała. Jest to krem przeznaczony do miejscowego stosowania w codziennej
pielęgnacji wszystkich rodzajów skóry. Zawiera witaminy A i E, które wpływają na regenerację oraz
nawilżają naskórek.
Zapewniają uczucie gładkiej i sprężystej skóry. PH kremu zbliżone jest do fizjologicznego odczynu skóry, co
wpływa na znikome szanse wystąpienia podrażnień.
Dlaczego Dermosan został wycofany z obrotu?
Krem ten został wycofany z aptek ze względu na zawartość składnika, który nie może już znajdować się w
składzie kosmetyków. Nie jest więc zgodny z rozporządzeniem Komisju UE.
"Krem Dermosan został wycofany z obrotu ze względu na zawartość składnika, który według
rozporządzenia Komisji UE nie może już znajdować się w składzie kosmetyków. Producent jest w trakcie
opracowywania nowej formuły kremu, który ma pojawić się w sprzedaży na początku przyszłego roku" informuje portal gdziepolek.pl. Jak zapewnia producent, produkt wróci do sprzedaży.

https://www.o2.pl/biznes/

testament-notarialny-ile-kosztuje-

6770514129116128a

DRZEWA MAJĄ POZYTYWNY WPŁYW NA CZŁOWIEKA:
brzoza – sok z brzozy zapobiega tworzeniu się kamieni, posiada właściwości uspakajające;
buk – poprawia koncentrację, wspomaga pewność siebie, działa orzeźwiająco;
czarny bez – poprawia samopoczucie, dodaje energii;
czereśnia – poprawia krążenie krwi, poprawia wygląd skóry;
dąb – działa uspokajająco, redukuje stres;
grusza – wspomaga pracę układu krążenia;
jarzębina – pozytywnie działa na psychikę człowieka, pomaga walczyć z nałogami;
jodła – poprawia odporność, szczególnie w obrębie dróg oddechowych, pomaga w walce z wrzodami;
kasztanowiec – poprawia nastrój, ułatwia zasypianie, jest pomocny w przypadku kłopotów z krążeniem;
lipa – redukuje zmęczenie, wspomaga pracę układu krążenia i układu oddechowego;
sosna– wpływa + naukładoddechowy, olejki z sosnysą powszechnie wykorzystywane waromaterapii;
wierzba – posiada działanie uspokajające, przeciwbólowe i rozkurczowe;
wiśnia – odpręża, poprawia krążenie krwi.

GELOTERAPIA - LECZENIE ŚMIECHEM. Śmiech serdeczny: działa profilaktycznie, redukuje ból,
tłumi cierpienie, pobudza układ krwionośny, korzystnie wpływa na system nerwowy, wzmacnia system
odpornościowy. https://www.doz.pl/czytelnia/a2763-Terapia_smiechem_w_pokonywaniu_bolu

Pewien człowiek usłyszał od Lekarza, że po trzech miesiącach umrze. Pomyślał,
że te ostatnie dni spędzi w Hotelu. Zamknął się w pokoju. Jedzenie mu
przynosili kelnerzy, oglądał komedie i śmiał się. Mówili w Audycji, po Śląsku,
że śmiał się: „ pełną gębą”… Minęły trzy miesiące, był zdziwiony, że nie umarł.
Lekarz mu powiedział, że medycyna czasem robi figla. Przebadał go Lekarz i
okazało się, ze nie ma choroby. Jest zdrów. Terapia śmiechu go wyleczyła.
Przeciwwskazania i działania uboczne nie są znane, choć czasem się mówi, że KTOŚ PĘKŁ ZE ŚMIECHU
Posłuchaj: https://youtu.be/aUAyekDL_Qs https://youtu.be/-ISVoqk4Ck0 https://youtu.be/aUAyekDL_Qs

Zadowoleni ludzie w ogóle nie chorują. Przez śmiech tworzy się w organiźmie
„zdrowy miód”. Podnieś do góry końce ust, a potem śmiej się : HA HA HA HA HA ...
1 minuta śmiechu daje tyle, co 45 minut relaksu i przedłuża życie o około 10 minut.
Terapiaśmiechem:poznajjej 7zalet.: https://pieknoumyslu.com/terapia-smiechem-zalety/




Opowieść o tożsamości: ptak, który nie znał swojej
3 klucze stanowiących pomoc w rozwijaniu potencjału dzieci
Procedura dziwnej sytuacji stosowana w celu oceny stopnia przywiązania

Istnieje kilka ośrodków w USA, w których terapia śmiechem to podstawowy element
leczenia. : https://kobieta.interia.pl/zdrowie/news-minuta- smiechu-a-tylekorzysci,nId,402838#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Jak postępować w przypadku zawału lub wylewu.
Ta bardzo ważna informacja może uratować czyjeś życie. Przyjmij ją na serio. Specjalista neurolog twierdzi,
że gdy pacjent znajdzie się pod jego opieką w przeciągu trzech godzin, to jest możliwość całkowitego
wyleczenia efektów wylewu. Sztuka polega na rozpoznaniu objawów i postawieniu prostej diagnozy w
ciągu tych trzech godzin.

JAK ROZPOZNAĆ WYLEW? Udar mózgu może być krwotoczny (wywołany
wylewem krwi do mózgu) lub niedokrwienny (wywołany zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu). Właśnie
brak wiedzy może mieć fatalne skutki, jeżeli osoby w pobliżu nie wiedzą jak rozpoznać objawy wylewu.
Lekarze uzgodnili prostą metodę jak rozpoznać wylew stawiając przed chorym trzy zadania:
1. Poproś by pacjent się UŚMIECHNĄŁ
2. Poproś by pacjent PODNIÓSŁ OBYDWIE RĘCE DO GÓRY
3. Poproś by pacjent powtórzył proste zdanie, (np.: dzisiaj jest ładna pogoda)
Jeżeli osoba ma trudności z jednym z tych zadań, wzywaj natychmiast karetkę pogotowia (reanimacyjną) i
opisz objawy. Lekarze zauważyli, że właśnie tym sposobem nawet laik potrafi zauważyć takie objawy jak:
niepełnosprawność mięśni twarzy, brak sił w rękach i trudności z mową.
I teraz zwracają się do wszystkich, by każdy zapamiętał te trzy podstawowe testy. Rozpowszechnienie tych
trzech zadań umożliwi szybką diagnozę, wcześniejsze leczenie wylewu i uniknięcie trwałego kalectwa.

JAK PRZEŻYĆ ATAK SERCA KIEDY JESTEŚ SAM?
Wielu ludzi w trakcie dokonywania się zawału serca jest zdana na samych siebie, bez pomocy.
Osobie, której serce bije nieprawidłowo i która zaczyna odczuwać omdlenie,
ZOSTAJE TYLKO OKOŁO 10 SEKUND ZANIM UTRACI PRZYTOMNOŚĆ !
CO ROBIĆ ??

zacznij KASZLEĆ bardzo intensywnie,
powtarzając tę czynność.
Nie panikuj, ale

Przed każdym kaszlnięciem powinien być nabrany głęboki oddech, kaszel powinien być głęboki i
przedłużony, w celu ewakuowania plwociny zalegającej głęboko wewnątrz klatki piersiowej.

Oddech i kaszel musi być powtarzany co dwie sekundy bez przerwy aż
do chwili przybycia pomocy lub do chwili w której poczujesz, że serce
ponownie bije normalnie.
Głęboki oddech doprowadza TLEN do płuc, a ruch związany z kaszlem uciska serce i utrzymuje KRĄŻENIE
krwi. Ciśnienie wywołane uciskiem na serce podczas kaszlu pomaga również odzyskać prawidłowy rytm
serca. W ten sposób ofiary ataku serca mogą dotrzeć do szpitala.

Pierwsza pomoc
"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3." Kodeks karny art. 162.
PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U DOROSŁYCH
POZYCJA BOCZNA
CO POWINNA ZAWIERAĆ APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY
POSTĘPOWANIE W WYPADKACH DROGOWYCH
CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE GDY WZYWAMY POGOTOWIE
ZAWAŁ SERCA
UDAR MÓZGU
PIERWSZA POMOC: delikatnie potrząśnij za ramiona i zapytaj: "Czy wszystko w porządku?” Na ocenę wzrokiem,
słuchem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10 sekund.: http://ratownicy.com.pl/pomoc.html
Jeżeli oddech nie jest prawidłowy: uklęknij obokposzkodowanego, ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki
piersiowej poszkodowanego, ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym, spleć palce obu dłoni i upewnij się, że
nie będziesz wywierać nacisku na żebra poszkodowanego; nie uciskaj nadbrzusza ani dolnego końca mostka,
pochyl się nad nim, wyprostowane ramiona ustaw prostopadle do mostka i uciskaj na głębokości 4-5 cm, po każdym
uciśnięciu zwolnij nacisk na klatkę piersiową, nie odrywając dłoni od mostka. Powtarzaj uciśnięcia z częstotliwością
100/min (nieco mniej niż 2 uciśnięcia/s), okres uciskania i zwalniania nacisku (relaksacji) mostka powinien być
taki sam. Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi: po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej
udrożnij drogi oddechowe, odginając głowę i unosząc żuchwę, zaciśnij skrzydełkanosa,używającpalca
wskazującegoikciukarękiumieszczonejnaczole poszkodowanego, pozostawustadelikatnieotwarte, jednocześnie
utrzymując uniesienie żuchwy, weź normalny wdech i obejmij szczelnie usta poszkodowanego swoimi ustami,
upewniając się, że nie ma przecieku powietrza, wdmuchuj powoli powietrze do ust poszkodowanego przez około 1
sekundę (tak jak przy normalnym oddychaniu), obserwując jednocześnie czy klatka piersiowa się unosi taki oddech
ratowniczy jest efektywny, utrzymując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy, odsuń swoje usta od ust
poszkodowanego i obserwuj czy podczas wydechuopada jego klatka piersiowa, jeszcze raz nabierz powietrza i
wdmuchnij do ust poszkodowanego, dążąc do wykonania dwóch skutecznych oddechów ratowniczych; następnie
ponownie ułóż ręce w prawidłowej pozycji na mostku i wykonaj kolejnych 30 uciśnięć klatki piersiowej, kontynuuj
uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30 : 2, przerwij swoje działanie w celu sprawdzenia stanu
poszkodowanego tylko wtedy, gdy zacznie on prawidłowo oddychać. W innym przypadku nie przerywaj
resuscytacji. Jeżeli wykonany pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej jak przy
normalnym oddychaniu, wykonaj następujące czynności: sprawdź jamę ustną poszkodowanego i usuń widoczne
ciała obce, sprawdź, czy odgięcie głowy i uniesienie żuchwysąpoprawniewykonane,wykonajniewięcejniż2
próbywentylacjizakażdym razem, zanim podejmiesz ponownie uciskanie klatki piersiowej. Jeżeli na miejscu
zdarzenia jest więcej niż jeden ratownik, ratownicy powinni się zmieniać podczas prowadzenia reanimacji co 1-2
minuty, aby zapobiec zmęczeniu. Należy zminimalizować przerwy w resuscytacji podczas zmian.
PODZIEL SIĘ TĄ INFORMACJĄ DO JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY PRZYJACIÓŁ: https://slideplayer.pl/slide/55122/

Ponad 2,5 mln Polaków z chorobami rzadkimi. "To już epidemia"
28 lutego 2021
Pacjentów z chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi w naszym kraju jest ponad 2,5 mln, a w całej Unii Europejskiej - ponad 27 mln
osób. Zdaniem specjalistów, mamy do czynienia już z epidemią takich chorób, które muszą być dobrze zdiagnozowane, by można
było je skutecznie leczyć.

O wybranych chorobach rzadkich mówią eksperci portalu "Twoje Zdrowie".

Akromegalia
Akromegalia jest chorobą endokrynologiczną. W Polsce zmaga się z nią ok. 3 tysięcy osób. Spowodowana
jest najczęściej guzem przysadki, który produkuje nadmiar hormonu wzrostu.
Prowadzi to do zmian w wyglądzie - przede wszystkim twarzy. Pojawia się wysunięta do przodu żuchwa,
powiększenie języka, powiększenie tkanek miękkich: małżowin usznych, nosa, uwypuklenie łuków
brwiowych. Często powiększają się dłonie i stopy - opisuje prof. dr hab. n. med. Alicja HubalewskaDydejczyk, Kierownik Oddziału Klinicznego Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Pacjent opowiada, że np. w ciągu ostatnich 5 lat musiał zmienić rozmiar obuwia o kilka
numerów, poszerzyć obrączkę, pierścionek
Play Video

AkromegaliaJózef Polewka /RMF FM

Choroba jest niebezpieczna z dwóch powodów. Z jednej strony obecność guza przysadki może prowadzić
do uszkodzenia funkcji przysadki i tkanki nerwowej, w tym skrzyżowania nerwów wzrokowych, wówczas
może dochodzić do niedowidzenia tzw. dwuskroniowego, czyli zewnętrznych części pola widzenia oraz
powstania objawów neurologicznych wynikających z naciekania tego guza na tkanki otaczające.
Drugim ważnym aspektem tej choroby jest to, że nadmiar hormonu wzrostu może powodować szereg
powikłań - nie tylko w zakresie naszego wyglądu:

Zwyrodnienie układu kostno-stawowego wywołuje takie zniekształcenie stawów, że pacjent nie może
wykonywać swojego zawodu, ma kłopoty z poruszaniem się. Może dochodzić też do zaburzeń mowy,
upośledzenia funkcji układu oddechowego, ponieważ obrzęk tkanek miękkich, chociażby języka, może
spowodować objawy bezdechu sennego. Ponadto może dojść do niewydolności krążenia, rozwoju
nowotworów, do zaburzeń metabolicznych - nawet cukrzycy - dodaje endokrynolog.
Stąd tak istotne jest jak najwcześniejsze wykrycie tej choroby. Mamy skuteczne metody leczenia - mamy szansę wyleczyć tego pacjenta podkreśla.

Zespół Huntera
Choroby ultrarzadkie występują z częstością rzadszą niż 1 na 50 tysięcy urodzin. Wydaję się, że nigdy nas
nie dotykają, ale dotykają naszych pacjentów, którymi zajmujemy się w naszym szpitalu. Jednym z typowo
ultrarzadkich schorzeń jest choroba Huntera. Dotyczy głównie chłopców, gdyż jest przenoszona z
chromosomem X, których mamy są nosicielkami - tłumaczy prof. Zbigniew Żuber, Kierownik Oddziału
Klinicznego Dzieci Starszych z Pododdziałami Neurologicznym i Reumatologicznym w krakowskim Szpitalu
Dziecięcym im. św. Ludwika.
Play Video

Zespół HunteraMarcin Czarnobilski /Twoje Zdrowie

Choroba powoli niszczy wszystkie organy i komórki. Dzieje się tak dlatego, że organizm nie wytwarza
enzymu rozkładającego cukry złożone.
W naszym szpitalu prowadzimy tzw. enzymatyczną terapię zastępczą syntetycznym enzymem, którego nie
produkuje chory organizm. Dzięki temu, dzieci z takimi chorobami - jak Zespół Huntera - mogą znacznie
lepiej funkcjonować, lepiej się rozwijać, poprawić swoją jakość życia - podkreśla prof. Żuber.

Obrzęk Naczynioruchowy (HAE)
Dziedziczny Obrzęk Naczynioruchowy określany skrótem HAE to ultrarzadka choroba występująca z
częstością 1 na 50 tysięcy mieszkańców.
Play Video

Obrzęk Naczynioruchowy (HAE)twojezdrowie.rmf24.pl /

W Polsce rozpoznanych jest około 400 pacjentów z niedoborem tzw. białka C1 inhibitora, który
warunkuje napadowe obrzęki - zwłaszcza dłoni i stóp, które wprawdzie nie swędzą, ale może się zdarzyć
bardzo niebezpieczny obrzęk błony śluzowej gardła lub krtani bezpośrednio zagrażający życiu czy obrzęk
jelit charakteryzujący się napadowym bólem. Niestety wtedy klasyczne leczenie sterydami, czy lekami
przeciwhistaminowymi nie jest skuteczne. Dlatego tak bardzo ważne, by w przypadku takich objawów
skierować pacjenta do specjalistycznego ośrodka, gdzie przeprowadzone badanie krwi pozwala na wczesne
rozpoznanie tej choroby - wyjaśnia prof. Ewa Czarnobilska z HAE Center w Szpitalu Uniwersyteckim w
Krakowie.
ZOBACZ RÓWNIEŻ:







To niezwykle rzadka choroba, często mylona z alergią. Zdiagnozowali ją krakowscy lekarze
Akromegalia. Gdy nienaturalnie rosną ręce i stopy
Choroby rzadkie u dzieci. Na czym polega leczenie?
Czytaj więcej na https://twojezdrowie.rmf24.pl/aktualnosci/news-ponad-2-5-mln-polakow-z-chorobami-rzadkimi-to-juzepidemia,nId,5076378#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Pasożyty: Toxoplasma gondii, to najczęstszy pasożyt neurologiczny. Ten pierwotniak wygląda
niespecjalnie ciekawie, ale kiedy trafi do mózgu, może zmienić zachowanie gospodarzy, takich jak szczury,
koty, a nawet ludzie. Jego życie zaczyna się w odchodach kota, gdzie jego jaja czekają, aż zostaną zebrane
przez nosicieli. Gdy znajdą się już w jelitach swoich tymczasowych gospodarzy, oocyty przekształcają się w
tzw. tachyzoity. Migrują one do mięśni, oczu, mózgu, gdzie mogą przebywać przez dziesięciolecia, nie
wywołując żadnych szkód. Przychodzi jednak moment, gdy tachyzoity zmieniają chemię mózgu gospodarzy.
Naukowcy uważają, że nawet 30% ludzi, nosi je w swoich mózgach. Przypadki schizofrenii wzrosły, gdy
powszechne stało się posiadanie kotów.
Gdy nagle pojawiają się zmiany zachowania bez wcześniejszego urazu mózgu, to jest to wtedy: parazytoza
neurologiczna; https://whatnext.pl/pasozyty-ktore-moga-przejac-kontrole-nad-twoim-umyslem/
https://wamiz.pl/kot/por
ady/8149/chorobyprzenoszone-przez-kotyczym-mozemy-siezarazic-od-kota

Spacerując po dziczy, należy trzymać się z dala od ciepłych zbiorników stojącej, ciepłej wody. Te małe stawy
mogą być źródłem ameb z gatunku Naegleria fowleri, które lubią smak ludzkiej tkanki mózgowej. Naegleria
fowleri może spędzić długi czas w środowisku pod postacią cysty – małej, opancerzonej „kulki” odpornej na
ciepło, zimno i inne warunki atmosferyczne. Gdy taka cysta zetknie się z organizmem gospodarza,
wyrastają z niej małe wypustki zwane pseudopodiami i dochodzi do transformacji w formę zwaną
trofozoitem. Pod taką postacią N.fowleri wędruje prosto do mózgu. Gdy ameba się dzieli, porusza się coraz
głębiej tkanki mózgowej, a nosiciel może zapaść w śpiączkę w ciągu zaledwie kilku godzin. Objawy infekcji;
zmiany w odczuwaniu smaków i zapachów, gorączka, paraliż. Osoby te zaczynają czuć się
zdezorientowane, mają trudności ze skupieniem i pojawiają się u nich halucynacje. Dochodzi do nich do
ataków agresji i utraty przytomności – mózg traci kontrolę nad organizmem. Dwa tygodnie później – bez
interwencji medycznej – ofiara ginie.
Mucha tse-tse uwielbia smak ludzkiej krwi i często ukrywa w sobie pasożyta zwanego Trypanosoma
(świdrowca). Pierwotniaki te zaczynają swoje życie w jelitach bezkręgowych gospodarzy, ale szybko
przechodzą przez serię coraz bardziej złożonych form, gdy wejdą w kontakt z płynami fizjologicznymi
ssaków. Trypanosoma cruzi: w pierwszym etapie infekcji – tzw. etapie hemolimfatycznym – pasożyty żyją w
krwi i węzłach chłonnych, gdzie przemieniają się z owalnych postaci w długie, wyposażone w wici formy. W
miarę dojrzewania pasożyty przekraczają barierę krew-mózg i wchodzą w kolejny etap zwany
encefalitycznym. Świdrowce zmieniają strukturę i funkcje komórek mózgowych gospodarza. Pasożyty
szczególnie dobrze czują się w podwzgórzu, czyli rejonie mózgu regulującym nasz nastrój oraz cykl spania i
budzenia. Osoby w takim stanie zaczynają czuć się dziwnie – występują u nich bóle głowy i problemy ze
snem, często budząc się o dziwnych porach, z powodu zmian powodowanych przez pasożyta. To jednak nie
koniec, bo wkrótce pojawiają się kolejne objawy neuropsychologiczne – od zmian apetytu, przez depresję
po niekontrolowane swędzenie i drżenie. Przez kolejne lata nieleczony pasożyt prowadzi do śpiączki i
śmierci. Chociaż istnieje lekarstwo na trypanosomatozę, rodzina i lekarze często nie wyłapują choroby
wystarczająco wcześnie z prostego powodu. Sam zasięg i niejednorodność objawów infekcji sprawia, że
bardzo trudno ją rozpoznać. Mózg jest „uprzywilejowany miejscem” dla wielu pasożytów.
A to podważa koncepcję wolnej woli. Kto decyduje o naszym zachowaniu?
My czy pasożyt ukrywający się w naszym mózgu?

Puszczyk mszarny na żywo
https://www.youtube.com/watch?v=U0_76TUI1Qo

Bociany na żywo
https://youtu.be/isXD_k2pnCM . https://youtu.be/SGiH_Ki1DUk
https://youtu.be/98ukCVZhznk . https://youtu.be/PxRKl1j0ASY
https://youtu.be/KPMkwlZhIaI . https://youtu.be/D2PrZZytFDc
https://youtu.be/s5JXIGlt0y8

. https://youtu.be/T8ABadxnZm8

Bielik Online https://youtu.be/zhNN6dlEMgw
Śpiew ponad 400 ptaków z Polski

P O S Ł UC H A J
http://ptaki.info/index.php

Ogródek na szpitalnym
dachu w Bostonie zapewnia rocznie ponad 3 tysiące
kilogramów ekologicznych warzyw dla pacjentów Dobre Wiadomości (dobrewiadomosci.net.pl)

25 lipca

Odpust na Światowy Dzień Dziadków i Osób
Starszych. Dla wszystkich, którzy wezmą udział w
jego obchodach
https://stacja7.pl/zwatykanu/odpust-na-swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych-dla-wszystkich-ktorzy-

wezma-udzial-w-jego-obchodach/ . https://diecezja.legnica.pl/w-niedziele-i-swiatowy-dzien-dziadkow-i-osob-starszych/

tasiemiec-objawy-i-leczenie-jak-moznazarazic-sie-tasiemcem
https://ktomalek.pl/blog/

/w-1710?bgar=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8%3D#czy-mozna-uchronic-sie-przed-

tasiemcem-

Możemy wyróżnić kilka rodzajów tasiemca, m.in.:












Tasiemiec nieuzbrojony (łac. Taenia saginata);
Tasiemiec uzbrojony (łac.Taenia solium);
Tasiemiec bąblowcowy (łac. Echinococcus granulosus);
Tasiemiec bruzdogłowiec szeroki (łac. Diphyllobothrium latum);
Tasiemiec karłowaty (łac. Hymenolepis nana).

Co to jest tasiemiec?
Jakie objawy daje zarażenie tasiemcem?
Rozpoznanie tasiemczycy
Jak wygląda leczenie tasiemczycy?
Czy można uchronić się przed tasiemcem ?
Czy można uchronić się przed tasiemcem ? W celu uniknięcia zarażenia się tasiemcem należy:







unikać spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa;
unikać spożywania mięsa z nieznanego źródła pochodzenia – kupować jedynie takie mięso, które zostało poddane kontroli weterynaryjnej;
dokładnie myć warzywa i owoce przed spożyciem;
myć starannie ręce po każdej zabawie ze zwierzętami;
myć dokładnie ręce przed sporządzaniem posiłków.

Jakie objawy daje zarażenie tasiemcem?







ból brzucha;
nudności;
kolki;
zaparcia lub biegunki;
brak łaknienia lub nadmierne łaknienie;
spadek masy ciała.

Bardzo nieprzyjemnym objawem w przypadku zarażenia tasiemcem nieuzbrojonym jest odczucie
wypełzania członów tasiemca przez odbyt, które po wydaleniu mogą nadal się poruszać.
W przypadku zarażenia bruzdogłowcem szerokim u niewielkiego odsetka pacjentów można
zdiagnozować niedokrwistość megaloblastyczną (niedokrwistość wynikająca z niedoboru witaminy B12).
Tasiemiec uzbrojony jest uważany przez specjalistów za najbardziej groźną postacią tasiemca w ciele
człowieka. Larwy uwolnione w jego przewodzie pokarmowym mogą przenosić się w wraz z krwią do
mózgu, oczu, wątroby oraz mięśni i wywołać groźną wągrzycę. W przypadku wągrzycy ośrodkowego
układu nerwowego można zaobserserwować: nudności, bóle i zawroty głowy a nawet i drgawki, które są
wynikiem wzrostu ciśnienia śródczaszkowego.
W szczególnie ciężkich przypadkach może nastąpić rozwój zapalenia opon oraz mózgu. Natomiast wągry
bytujące w gałce ocznej mogą spowodować zaburzenie widzenia, zapalenie czy odklejenie siatkówki, a
nawet doprowadzić do ślepoty.

Glista ludzka - objawy, leczenie, badanie na pasożyty

Glistnica to popularna choroba przewodu pokarmowego. Najczęściej jest skutkiem braku odpowiedniej higieny lub niedokładnego
mycia warzyw i owoców przed zjedzeniem. Jak się objawia glistnica? Jak wygląda leczenie? Na te najbardziej nurtujące pytania
postaramy się odpowiedzieć poniżej.







Glista ludzka - co to za pasożyt?
Jakie są objawy glistnicy?
Jak możemy nabawić się zakażenia glistą ludzką?
Jak stwierdzić zakażenie glistą ludzką?
Leczenie i zapobieganie glistnicy
Czy da się uniknąć zakażenia glistą ludzką?

Glista ludzka (łac. Ascaris lumbricoides) jest szeroko rozpowszechnionym pasożytem z grupy nicieni. Dorosły osobnik może
osiągnąć rozmiary od 15 cm do 50 cm. Zazwyczaj bytuje w jelicie cienkim człowieka, przyczepiając się do błony śluzowej.
Pasożyt żywi się nabłonkiem niszczonej śluzówki oraz substancjami zawartymi w treści jelitowej. Glista ludzka w jelicie cienkim
człowieka jest w stanie przeżyć nawet od 1 do 1,5 roku. Do tego potrafi produkować ponad 200 tys. jaj dziennie. Te z kolei wraz z
wydalonym kałem żywiciela (człowieka) przedostają się do gleby. Tam, po ok. 6 tygodniowym okresie rozwoju w wilgotnym
środowisku, stają się larwami, czyli postaciami zakaźnymi, które czekają jedynie na połknięcie przez kolejną osobę.
Najczęstszymi objawami glistnicy są:














reakcje alergiczne,
wzmożona pobudliwość nerwowa,
ból gardła,
bóle brzucha,
wzdęcia,
zaparcia,
wymioty,
bóle głowy,
ogólne zmęczenie,
osłabienie organizmu,
bóle w jamie brzusznej,
zaburzenia snu,
duszność wysiłkowa lub spoczynkowa.

U niektórych osób, w następstwie dużych zakażeń i skłębiania się glist w jelicie cienkim może dochodzić do objawów niedrożności przewodu pokarmowego.

Nużeniec jest pasożytniczym roztoczem wywołującym w ludzkim organizmie chorobę zwaną nużycą. To uporczywa i
bardzo powszechna dolegliwość powodująca różnorodne objawy skórne takie jak: wypryski, łuszczenie, świąd lub
zaczerwienienia. Kto należy do grupy najbardziej narażonej na zakażenie tym pasożytem? Jak wygląda leczenie
nużycy? Czy nużeńcem da się zarazić od zwierząt domowych?

SPIS TREŚCI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nużeniec — co to jest?
Kto jest najbardziej narażony na zachorowanie?
Jak wyglądają objawy zarażenia nużeńcem?
Dlaczego ludzie chorują na nużycę?
Wykrywanie nużycy — rodzaje badań
Leczenie nużycy — jak wygląda?
Czy nużeńcem da się zarazić od zwierząt domowych?

Kosmetyki do walki z nużeńcem
zestaw kosmetyków na nużycę Odexim,
płyn oczyszczający na nużycę Odexim,
krem poranny na nużycę Odexim,
krem na nużycę na dzień Odexim,
pastę na nużycę na noc Odexim.

Nużyca, inaczej nazywana też demodektozą, to choroba wywoływana przez pasożyty — nużeńce. To niewielkie pajęczaki o wydłużonym,
obłym kształcie ciała i długim odwłoku. Przybierają najczęściej białą lub żółtą barwę. Mają szczękoczułki, nogogłaszczki oraz cztery pary
odnóży. Żerują głównie w torebkach włosowych, a także gruczołach i komórkach nabłonka, odżywiając się lipidami i łojem. Bardzo łatwo da
się nimi zarazić, ponieważ występują niemal w każdej szerokości geograficznej.
Najczęściej pojawiają się dookoła oczu, w okolicach nosa, na brodzie, czole i w bruździe nosowo-wargowej. Da się je jednak znaleźć
jeszcze w wielu innych miejscach na ciele człowieka — na dłoniach, stopach, w brwiach oraz rzęsach. Mogą wystąpić również na skórze
głowy i w okolicach intymnych. Jaja nużeńca są lekkie i łatwo rozprzestrzeniają się wraz z silnym podmuchem powietrza lub kurzem.
Można wyróżnić dwa rodzaje nużeńców:
1. Demodex folliculorum,
2. Demodex brevis.
Główną cechą, która odróżnia od siebie wymienione gatunki, jest liczba osobników występujących w skórze człowieka. Osobniki
pierwszego rodzaju atakują mniejsze obszary ciała, lecz występuje dużo bardziej licznie niż Demodex brevis. Dodatkowo powodują
głównie pojawianie się rumienia i złuszczanie naskórka. Z kolei drugi z pajęczaków występuje często na bardzo dużym obszarze i sprawia,
że na ciele są widoczne symetryczne wykwity grudkowo-krostkowe. Różni się też częstość pojawiania się Demodex brevis do Demodex
folliculorum, która u kobiet wynosi zazwyczaj 1:10, a u mężczyzn — 1:4.
Rodzaj leczenia często zależy od obszaru zajętego przez pajęczaki. Jeśli największy stan zapalny utrzymuje się w okolicy oczu,
lekarz zaleci pacjentowi stosowanie kropli do oczu oraz chusteczek do pielęgnacji powiek. Oprócz tego niezwykle duże
znaczenie ma zwiększenie odporności. Pomogą w tym odpowiednie leki i suplementy diety oraz przykładanie dużej wagi do
higieny osobistej.
Sprawdź: Jakie są domowe sposoby leczenia nużeńca?
Więcej - https://uroda.medonet.pl/cialo/problemy-i-choroby-skorne/nuzeniec-to-pasozyt-ktory-zyje-w-rzesach-i-brwiach-objawynasilaja-sie-w-nocy/3b7v29j

Nużeniec – pasożyt bytujący w ludzkiej skórze. Czy
może być groźny dla człowieka?
Nużeniec to niewielki roztocz pasożytniczy żerujący w
skórze ssaków, którym zakażenie nie w każdym
przypadku daje jednoznaczne objawy.
Nużeniec występuje nie tylko w skórze ludzkiej, ale
jest to problem również dla wielu gatunków zwierząt, u
których choroba wywoływana obecnością nużeńca
przebiega w różnoraki sposób.








Nużeniec – czym się charakteryzuje?
Nużyca – objawy zakażenia nużeńcem ludzkim
Nużyca – objawy zakażenia nużeńcem krótkim
Nużeniec – jak dochodzi do zakażenia?
Nużyca – kto jest najbardziej narażony?
Nużyca – diagnoza i leczenie

Owsik ludzki - jak rozpoznać i leczyć owsicę?
Owsiki ludzkie to niewielkie pasożyty bytujące w
przewodzie pokarmowym, najczęściej w jelicie
grubym. Uważa się, że owsicą najłatwiej zarażają się
małe dzieci, jednak choroba bardzo szybko może
stać się problemem pozostałych domowników. W jaki
sposób można zapobiegać owsicy i co robić, gdy
choroba jednak wystąpi?







Owsik ludzki – co to takiego?
Owsik ludzki – jak się nim zarazić?
Jak rozpoznać, że to owsica?
Metody leczenia owsicy
Jak uchronić się przed owsicą?
ZOBACZ TEŻ:
Co może oznaczać ból brzucha?
Wyrostek robaczkowy - jak rozpoznać zapalenie
Grypa żołądkowa - jak sobie z nią poradzić?

zakazenia-w-szpitalach-powaznymproblemem.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/

Pobyt w szpitalu ma służyć poprawie stanu zdrowia, ale nierzadko zdarza się, że
dodatkowo je pogarsza. Jeśli dopadnie nas zakażenie szpitalne, leczenie może potrwać
dużo dłużej niż zakładaliśmy. Czym można się zarazić w szpitalu i jak temu zapobiec? Kto
jest najbardziej narażony na zakażenia szpitalne? Sprawdźcie.

fot. unsplash.com

fot. Canva

O zakażeniu szpitalnym można mówić wtedy, gdy nastąpiło ono podczas udzielania świadczeń medycznych.
Warto jednak wziąć pod uwagę, że jeśli zakażenie było w okresie wylęgania w trakcie udzielania świadczeń
medycznych, nie może być mowy o tym, że jest to zakażenie szpitalne. Za zakażenie szpitalne nie uważa się
także tych zakażeń, które wystąpiły po pobycie w szpitalu, ale później niż trwa najdłuższy okres wylęgania.

fot. Canva

Jest wiele źródeł zakażeń szpitalnych. Może je wywołać źle wyjałowiony sprzęt, aparatura medyczna czy
nieodpowiednio przygotowane i źle przechowywane leki. Groźne są również zakażona krew i preparaty
krwiopochodne, przeterminowane płyny dezynfekcyjne, a nawet… mydło w kostkach. Źródłem zakażenia
może być także żywność i woda, ale często są nim także… ręce personelu.

fot. Canva

Stan chorego może stanowić czynnik ryzyka zakażeń szpitalnych. Szczególnie narażeni na zakażenia są: pacjenci bardzo młodzi (do 1. roku życia) i osoby starsze, - cukrzycy, - osoby z urazami wielonarządowymi
- osoby z wrodzonymi i nabytymi zespołami niedoborów odporności. Czynnikiem ryzyka są także
alkoholizm, marskość wątroby, przewlekła niewydolność nerek i odleżyny.

fot. Canva

Oprócz stanu pacjenta, ryzyko zakażeń szpitalnych zwiększyć może także leczenie: bardziej narażeni na
zakażenie są pacjenci z ranami chirurgicznymi, po przeszczepach oraz wspomagani respiratorem. Ryzyko
zakażenia szpitalnego wzrasta też u pacjentów z założonym cewnikiem. Nie bez znaczenia jest także wpływ
czasu hospitalizacji na wzrost ryzyka zakażenia.

fot. Canva

Ta bakteria odpowiada za ok. 8% zakażeń szpitalnych. Może wywołać zapalenie płuc, a także zakażenia w
obrębie kości i stawów, układu pokarmowego oraz moczowego. U noworodków może wywołać zapalenie
opon mózgowych.
Jak często występują zakażenia wewnątrzszpitalne? Infekcja dotyka około jednego pacjenta na dziesięciu
przyjętych do szpitala, chociaż statystyki zmieniają się od czasu do czasu w zależności od szpitala oraz typu
pacjenta. Na przykład pacjenci na oddziałach intensywnej terapii są bardziej podatni na infekcje niż osoby
na innych oddziałach ze względu na ich słaby stan zdrowia i inne czynniki podnoszące ryzyko infekcji.
Jakie są rodzaje zakażeń wewnątrzszpitalnych? Najczęściej występuje infekcja pęcherza moczowego i nerek
w wyniku założenia cewnika lub rurki do odprowadzania moczu. Typowymi zakażeniami
wewnątrzszpitalnymi są także zapalenie płuc u pacjentów przebywających na oddziale intensywnej terapii i
podłączonych do respiratora; zakażenie po poważnych zabiegach operacyjnych, infekcje wynikające z
zastosowania urządzeń medycznych takich jak kroplówka, a także bakteriemia (zakażenie krwi).
Jakie skutki mogą mieć zakażenia wewnątrzszpitalne? Większość powszechnie występujących infekcji
kończy się niegroźnymi chorobami łatwymi w leczeniu i niepozostawiającymi długotrwałych skutków.
Jednak niektóre infekcje szpitalne są przyczyną poważniejszych chorób prowadzących do dłuższego pobytu
pacjenta w szpitalu i długotrwałych powikłań. Infekcje rzadziej występujące takie jak zapalenie płuc lub
zakażenie krwi mogą prowadzić do bardzo poważnych komplikacji kończących się niejednokrotnie śmiercią.
W jaki sposób zapobiega się zakażeniom wewnątrzszpitalnym i jak się je kontroluje? Można zapobiec około
jednej trzeciej infekcji tego typu. Najskuteczniejszą metodą jest oczywiście postępowanie z zachowaniem
najwyższych standardów higieny rąk oraz opieki lekarskiej.
Niektórzy pacjenci z infekcją szpitalną wymagają izolacji (umieszczenia pacjenta w odosobnionym pokoju
gdzie nie ma kontaktu z innymi pacjentami). Większość szpitali rutynowo zajmuje się infekcjami
sprawdzając w ten sposób skuteczność środków zapobiegawczych. Nie ustaje też edukacja lekarzy,
pielęgniarek i innego personelu medycznego w dziedzinie higieny i zakażeń wewnątrzszpitalnych.
https://www.hpsc.ie/a-z/otherlanguages/hpscfactsheetsinpolish/File,2739,en.pdf

CZYTAJ: http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_2022-05-29.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-05-29.pdf

Słuchaj Radia: http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf

BOBOLA

Londyn https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/
Słuchaj

https://radiowarszawa.com.pl/
https://sluchaj.radiowarszawa.com.pl/
https://radiowarszawa.com.pl/ramowka/

Radio Maryja

Toruń https://www.radiomaryja.pl/
Słuchaj

Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć we Mszy
Św. i ogląda w Telewizji lub słucha w Radiu, dokonuje aktu
pobożnego i pożytecznego - stwierdził Penitencjariusz
Większy Stolicy Apostolskiej. Obejrzenie/wysłuchanie
transmisji Mszy Św. nie oznacza udziału w tejże. Nieważne z
jakiegokolwiek medium skorzystamy – w żadnym wypadku
nie możemy mówić o uczestnictwie, jeżeli nie znajdujemy się
bezpośrednio w miejscu, w którym jest ona sprawowana,
bowiem: „uczestnictwo we Mszy Św.” zakłada fiz. obecność”.

O G L Ą D A J:

Ofiara Mszy Świętej w Mediach
Radiu

Transmisje Mszy Św.: https://msza-online.net/

O G L Ą D A J:

- https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

O G L Ą D A J:

- http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy

O G L Ą D A J:

- Fatima: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online

O G L Ą D A J:

- Anioł Beskidów: http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/

Czytaj więcej: http://rabka.swmm.eu/sakramenty/Msza_Swieta.pdf

