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SAMI O SOBIE

SZANOWNI PAŃSTWO,

Na przekór jesiennej, nieco depresyjnej aurze, z ogromną 
radością przedstawiamy trzeci już numer magazynu 
„Zdrowie w Centrum”. Jesteśmy niezwykle dumni, że 
możemy inspirować Państwa do dbania o własne zdrowie, 
a także umilać Państwa czas, przedstawiając ciekawe 
i ważne informacje związane z medycyną.

Pogoda przestała nas rozpieszczać, dlatego w tym 
numerze szczególnie skupimy się na dbaniu o zdrowie. 
Zaczniemy od witaminy D. Zapewne myślą Państwo, 
że po słonecznym i upalnym lecie, organizm ma jej pod 
dostatkiem. Niestety nie. Jak to możliwe? Zapraszamy 
do lektury artykuły o witaminie D. W tym wydaniu 
poruszymy także temat, którego Panowie bardzo nie 
lubią–odpowiemy w jaki sposób mężczyźni powinni 
dbać o swoje zdrowie. Nie zabraknie ciekawostek 
dotyczących sposobów odżywiania się w chłodne dni. 
Rozwiejemy także mity na temat funkcjonowaniu układu 
odpornościowego–temat w sam raz na jesienną aurę.

Chcielibyśmy też podzielić się z Państwem wyjątkową 
nowiną. Naszym priorytetem jest komfort i zadowolenie 
pacjentów, dlatego wyremontowaliśmy poziom -1 
naszego Centrum. Co kryło się w tej tajemniczej, 
zamkniętej przez pewien czas przestrzeni? Nowoczesne, 
przyjazne dla pacjenta gabinety –pracownia RTG, 
USG oraz pracownia mammografii. Wszystkie 
wyposażone w nowej generacji sprzęty. Dzięki nim 
jakość wykonywanych badań i wygoda pacjentów jest 
nieporównywalnie wyższa. Tym samym pożegnaliśmy 
się z tradycyjnymi kliszami–teraz pacjenci otrzymują 
poręczne płyty CD z wynikami badań.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony  
www.dolmed.pl i pełniejszego zapoznania się 
z nowościami, które dla Państwa przygotowaliśmy.

Zapraszamy do lektury!
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TWÓJ LEKARZ
dr hab. n. med. Mirosław Banasik

Wysokiej klasy specjalista nefrologii, specjalista chorób 
wewnętrznych oraz transplantologii klinicznej. Pracując 
w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w swojej 
15-letniej praktyce klinicznej korzysta z najnowszych 
osiągnięć medycznych, aby zastosować terapię indywidualnie 
dostosowaną do każdego Pacjenta. Jego dorobek 
naukowy, głównie w języku angielskim, obejmuje ponad 
130 publikacji oraz doniesień zjazdowych. Uczestniczył 
w licznych krajowych i zagranicznych stażach, konferencjach 
i szkoleniach naukowych, nieustannie podnosząc swoje 
kwalifikacje i rozszerzając wiedzę w ramach swojej specjalizacji 
(m.in. w Londynie, Liverpoolu, Manchesterze, Preston, 
Amsterdamie, Filadelfii, Wiedniu, Maastricht, Berlinie). Jest 
członkiem krajowych i międzynarodowych nefrologicznych 
i transplantacyjnych towarzystw naukowych.

PORADNIA NEFROLOGICZNA

W ramach poradni nefrologicznej dr hab. n. med. Mirosław 
Banasik świadczy kompleksową opiekę z zakresu profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia chorób nerek oraz układu moczowego. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasz specjalista 
w dziedzinie nefrologii zapewni Państwu profesjonalną, 
kompleksową opiekę oraz odpowiednią diagnozę, a także 
dobierze adekwatny sposób leczenia.

W zakres świadczonych usług poradni nefrologicznej wchodzą:
• konsultacje lekarskie obejmujące wywiad medyczny, 

rozpoznanie choroby, zlecenie odpowiednich badań oraz 
ustalenie indywidualnego programu leczenia;

• diagnostyka i leczenie następujących dolegliwości 
związanych z układem moczowym:

 Ӂ zakażenia układu moczowego (w tym nawracające 
zakażenia)

 Ӂ przewlekła choroba nerek (nieprawidłowa kreatynina 
i eGFR)

 Ӂ cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa)

 Ӂ nadciśnienie tętnicze

 Ӂ torbielowatość nerek

 Ӂ kłębuszkowe zapalenie nerek

 Ӂ kamica nerkowa

 Ӂ białkomocz

 Ӂ krwiomocz, krwinkomocz

 Ӂ inne;

• diagnostyka laboratoryjna krwi i moczu: kreatynina, eGFR, 
mocznik, białko całkowite, albuminy, potas, CRP, cholesterol, 
trójglicerydy, kwas moczowy, panel immunologiczny: 
przeciwciała przeciwjądrowe (ANA), ANCA, badanie ogólne 
moczu;

• diagnostyka obrazowa (USG, RTG).

GODZINY PRZYJĘĆ:

konsultacje nefrologiczne
Piątek: 16:00 – 18:00
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MĄDRY PACJENT PRZED SZKODĄ 
GROŹNY WIRUS HCV

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C). 
Myślisz, że ten problem Cię nie dotyczy? 

JEŻELI:

• przebywałeś wielokrotnie w szpitalu i miałeś wykonywane 
zastrzyki, kroplówki, dializy, zabiegi i operacje chirurgiczne;

• poddawałeś się badaniom diagnostycznym (gastroskopia, 
kolonoskopia, bronchoskopia);

• miałeś wykonywane zabiegi stomatologiczne (usuwanie 
zębów, wszczepianie implantów);

• usuwałeś brodawki lub zmiany skórne;

• korzystałeś z usług w gabinetach fryzjerskich 
i kosmetycznych (botox, manicure, pedicure);

• robiłeś tatuaż lub makijaż permanentny;

• przekuwałeś różne części ciała (piercing);

• odwiedzałeś gabinety akupunktury;

• korzystałeś ze wspólnej maszynki do golenia, cążek, 
szczoteczki do zębów z osobą zakażoną;

• chociaż raz zażyłeś narkotyk dożylnie lub donosowo;

• utrzymywałeś kontakty seksualne z wieloma partnerami;

• miałeś transfuzje krwi lub przyjmowałeś preparaty 
krwiopochodne przed rokiem 1992;

• masz nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych

to również i Ty jesteś w grupie ryzyka zakażenia tą groźną 
chorobą!

WZW C jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa 
zapalenia wątroby typu C (HCV). Wirus HCV nazywany jest 
cichym zabójcą, gdyż zakażenie przebiega bezobjawowo 
lub objawy nie są charakterystyczne, a o jego obecności 

dowiadujemy się zazwyczaj przypadkowo. Jak podaje Światowa 
Organizacja Zdrowia 95 % zakażonych nie wie, że padło ofiarą 
HCV. Choroba potrafi nawet przez kilkadziesiąt lat pozostawać 
w ukryciu. W tym czasie skutecznie niszczy wątrobę chorej 
osoby, co może prowadzić do marskości lub niewydolności tego 
narządu, a nawet rozwoju raka wątrobowokomórkowego.

Obecnie uważa się, iż zakażenia wertykalne (od matki na 
dziecko) wirusem HCV, stanowią najczęstszą przyczynę infekcji 
noworodków tym wirusem. Wczesne wykrycie zakażenia HCV 
u kobiety ciężarnej stwarza możliwość podjęcia właściwych 
działań, mających na celu rozpoznanie ewentualnego zakażenia 
noworodka i zapewnienie mu odpowiedniej opieki.

JAK WYKRYĆ HCV?

W celu wykrycia zakażenia HCV należy przeprowadzić test 
z krwi na obecność przeciwciał anty-HCV. Badanie jest szybkie, 
proste i powinna wykonać je każda osoba. Jeżeli przeciwciała 
anty- HCV zostaną znalezione w Twojej krwi to jeszcze nie 
oznacza, że chorujesz na wirusowe zapalenie wątroby typu C. 
Obecność przeciwciał może świadczyć tylko o tym, że miałeś 
kontakt z wirusem. W celu potwierdzenia aktywnej infekcji 
należy wykonać dodatkowe badanie wykrywające materiał 
genetyczny wirusa (RNA HCV). 

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C stanowi 
obecnie jeden z ważniejszych problemów epidemiologicznych 
w zakresie chorób zakaźnych w Polsce. Pamiętaj, że dotychczas 
nie istnieje żadna skuteczna szczepionka, która zapobiegałaby 
rozwojowi tej choroby, dlatego tak ważne jest wykonywanie 
badań na anty-HCV i wczesne wykrycie zakażenia.

Test anty- HCV można wykonać w Laboratorium DCM 
DOLMED S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 
18:00. Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. 
Cena: 30 zł. Wynik otrzymuje się w tym samym dniu lub 
w dniu następnym.
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WZW C W LICZBACH

ŚWIAT POLSKA

93 %
społeczeństwa nie ma wiedzy co 

to jest HCV

730 tys. 
 osób jest zakażonych wirusem 

HCV

95 %
zakażonych nie wie, że padło 

ofiarą HCV i tym samym może 
zarażać innych

5–8 %
noworodków jest zakażanych 
przez matki w trakcie porodu

170 mln 
ludzi jest przewlekle zakażonych 

wirusem HCV

350 tys. 
co roku umiera z powodu 
następstw zakażenia HCV
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SEZON NA… 
SŁONECZNĄ WITAMINĘ

Nie minęło jeszcze dużo czasu od Twojego 
ostatniego urlopu. Na skórze wciąż masz ślady 
opalenizny. Uważasz, że w wakacje zafundowałeś 
swojemu organizmowi solidną terapię witaminą D 
i nie straszna Ci szaro-bura jesień, w której słońca 
jest jak na lekarstwo. Niestety bardzo możliwe, 
że jesteś w grupie 80% Polaków, którzy cierpią na 
niedobór witaminy D. Jak to możliwe? Aby nasz 
organizm mógł wyprodukować odpowiednią ilość 
witaminy D, należy każdego dnia wystawiać 1/5 
powierzchni skóry na ekspozycję słoneczną przez  
co najmniej 20 minut. 

Pozornie to bardzo niewiele. Jest jednak jeden haczyk–
stosowanie kremów z wysokim filtrem UV hamuje syntezę 
witaminy D. To oznacza, że dla wielu z nas wakacyjne kąpiele 
słoneczne w żaden sposób nie przyczyniły się do uzupełnienia 
witaminy D w organizmie. Co gorsza, zimą w naszej strefie 
geograficznej organizm praktycznie jej nie produkuje.

BEZ WITAMINY D NIE MA ZDROWIA

Witamina D przez wielu jest niedoceniania. Wydaje nam się, 
że wpływa głównie na stan naszych kości i należy dbać o jej 
właściwy poziom tylko w okresie dzieciństwa–kiedy rośniemy 
i w okresie starości–kiedy jesteśmy narażeni na osteoporozę. 
Nic bardziej mylnego. Witamina D jest nam niezbędna 
przez całe życie, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, 
samopoczucie, utrzymanie odpowiedniej wagi, a nawet miłość! 
Osoby z niedoborem witaminy D są bardziej narażone na 
poważne choroby autoimmunologiczne, takie jak cukrzyca 
typu I czy stwardnienie rozsiane. Zbyt niski poziom tego 
związku może prowadzić do problemów dermatologicznych, 
zaburzać działanie układu nerwowego oraz mięśniowego, grozi 
zwiększeniem ryzyka zawału serca, pogorszeniem wzroku, 
słuchu czy obniżeniem odporności. Osoby z niedoborem 
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witaminy D łatwiej się męczą i bywają bardziej apatyczne. 
Witamina D to sprzymierzeniec dla osób pragnących schudnąć. 
Odpowiedni poziom tej wszechstronnej witaminy przyspiesza 
spalanie tłuszczu, a także pobudza produkcję leptyny, a ta 
z kolei dba o to byśmy w porę czuli się najedzeni. Deficyt 
witaminy D bywa dotkliwie odczuwany przez mężczyzn. Jej 
niedobór obniża płodność, a także zaburza pracę hormonów 
płciowych, w tym produkcję testosteronu, a to zdecydowanie 
nie służy miłości. 

JAK PORADZIĆ SOBIE Z DEFICYTEM WITAMINY D

Wizja niedoboru witaminy D może skłonić nawet największych 
lekkoduchów do odwiedzenia apteki. Ale uwaga–w kwestii 
suplementacji witaminy D nie obowiązuje zasada „zdrowia 
nigdy za wiele”. Jej nadmiar również bywa groźny dla naszego 
organizmu. Przyjmowanie zbyt wysokich dawek witaminy 
D może prowadzić do chorób trzustki, kamieni nerkowych 
czy żółciowych. Co prawda naukowcy rekomendują dzienną 
dawkę witaminy D na poziomie 800-1000 IU, niestety 
w przypadku niektórych osób to wciąż za mało. Najbezpieczniej 
skonsultować ewentualną suplementację witaminy D 
z lekarzem, a jeszcze lepiej, wcześniej wykonać specjalistyczne 
badanie określające poziom witaminy D we krwi, aby dobrać 
optymalną dawkę dla siebie. 

SPRAWDŹ CZY NIE DOSKWIERA CI NIEDOBÓR  
WITAMINY D JEŚLI:

• łatwo łapiesz infekcje;

• cierpisz na nadmierną potliwość;

• dokuczają Ci bóle kości i mięśni;

• masz zaburzenia widzenia;

• męczy Cię bezsenność;

• nie masz apetytu;

• szybko się męczysz;

• trudno zrzucić Ci wagę.

W Laboratorium DCM DOLMED S.A. można wykonać 
oznaczenie witaminy D total (D2 25 OH + D3 25 OH) 
w surowicy krwi w atrakcyjnej cenie. Czas oczekiwania na 
wynik: 1-2 dni.
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WSTYDLIWE SPRAWY 
GDY SIEDZENIE SPRAWIA BÓL…

Choroba hemoroidalna to sprawa bolesna 
i wstydliwa, z którą zmaga się co raz więcej osób. 
Pojawia się niezależnie od wieku czy płci. Pamiętaj, 
że choroba hemoroidalna to nie wyrok–można ją 
skutecznie leczyć!

Guzki krwawnicze, potocznie nazywane hemoroidami, ma 
każdy z nas. Wyglądają jak „poduszeczki” wypełnione krwią, 
które uszczelniają odbyt i warunkują sprawne funkcjonowanie 
dolnej części przewodu pokarmowego, szczególnie w czasie 
wypróżniania. Problem zaczyna się gdy następuje ich 
powiększenie, „wypadanie” z odbytu lub krwawienie, wówczas 
hemoroidy stają się dokuczliwe i wymagają leczenia.

POWSTAWANIU CHOROBY HEMOROIDALNEJ SPRZYJA:

• siedzący tryb życia,

• brak aktywności fizycznej,

•  dieta uboga w błonnik, 

• zbyt mała ilość wypijanych płynów, 

• wstrzymywanie wypróżnień, 

• ostre przyprawy, 

• używki (alkohol i kawa), 

• otyłość,

• ciąża i poród,

• przewlekła niewydolność krążenia,

• skłonność do tej choroby jest też często uwarunkowana 
genetycznie.

Jednymi z pierwszych zwiastunów choroby hemoroidalnej 
są: swędzenie w okolicy odbytu, któremu może towarzyszyć 
sączenie się wydzieliny i związane z tym odczucie wilgoci 

oraz wrażenie niepełnego wypróżnienia. Kolejnym objawem 
jest niewielkie krwawienie, pozostawiające ślad na papierze 
toaletowym. Z czasem dochodzi do wypadania guzka – po 
wypróżnieniu można go wyczuć w okolicy odbytu. Na początku 
cofa się samoistnie, w późniejszym stadium choroby trzeba 
mu pomóc wrócić na miejsce. W końcu przez cały czas tkwi na 
zewnątrz odbytu.

Jeśli dokuczają nam powyższe dolegliwości należy bez 
zwłoki udać się do proktologa (chirurga zajmującego się 
schorzeniami odbytu). Należy pamiętać, że objawy te mogą 
świadczyć zarówno o schorzeniach łagodnych (np. o chorobie 
hemoroidalnej czy szczelinie odbytu), ale też o wyjątkowo 
groźnych schorzeniach jakimi są nowotwory złośliwe tej okolicy. 
Wizyta u lekarza może wydawać się bardzo krępująca, ale nie 
ma się czego wstydzić i nie wolno jej odkładać. Proktolodzy 
zajmują się takimi schorzeniami na co dzień, a wstyd przed 
wizytą może nas kosztować nieustające cierpienie, a nawet 
życie. 

Choroba hemoroidalna rozwija się powoli, więc im wcześniej 
zacznie się ją leczyć, tym lepiej. W początkowym stadium 
leczenie nie jest skomplikowane i polega na stosowaniu 
specjalnej diety oraz leków o działaniu ogólnym i miejscowym. 
Gdy takie leczenie nie przynosi poprawy lub choroba jest 
bardziej zaawansowana guzki można usunąć jedną z wielu 
metod, np. za pomocą metody Barrona potocznie nazywanej 
„gumkowaniem”. Jest to najczęściej stosowany zabieg 
w leczeniu choroby hemoroidalnej polegający na założeniu 
na guzek gumowej opaski, która odcina dopływ krwi - guzek 
obumiera i odpada. Zabieg trwa kilka minut, a bezpośrednio  
po nim można wrócić do codziennych czynności. Metoda ta 
daje bardzo dobre efekty i jest bezpieczna. Nie wstydź się iść do 
lekarza, bo dzięki temu usiądziesz z ulgą a nie z bólem!

W DCM DOLMED S.A. zabieg wykonuje doświadczony 
lekarz proktolog–dr n. med. Leszek Spytkowski.
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BYĆ MĘŻCZYZNĄ 
BILANS ZDROWIA

Statystyki dotyczące zdrowia polskich mężczyzn  
są bezlitosne. Panowie umierają częściej i wcześniej 
(średnio o 8 lat) niż kobiety i żyją przeciętnie 5 lat 
krócej od innych mężczyzn z Unii Europejskiej. 
W wieku dojrzałym najczęściej zapadają na choroby 
układu krążenia, a także nowotwory prostaty, płuc, 
żołądka oraz jelita grubego.

PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA NIE BOI SIĘ LEKARZA. 

Wszystkiemu winne są stereotypy, zgodnie z którymi 
mężczyzna musi być twardy i nie powinien przesadnie dbać 
o siebie. I faktycznie polscy panowie rzadziej niż kobiety 
chodzą do lekarza, za to częściej trafiają do szpitala i to w dużo 
gorszym stanie. W konsekwencji leczenie szpitalne u mężczyzn 
przebiega dłużej, jest też bardziej kosztowne i niestety mniej 
skuteczne. Jakby tego było mało, nawet po zakończeniu 
leczenia panowie łatwo zapominają o zaleceniach lekarzy 
i szybko powracają do złych nawyków.

Przykre statystyki dotyczące zdrowia polskich mężczyzn nie 
są wyrokiem. Wielu panów może do później starości cieszyć 
się dobrym zdrowiem i samopoczuciem–zwykle wystarczy 
po prostu nie bać się lekarzy. Wiele chorób wykrytych we 
wczesnym stadium jest całkowicie uleczalna. 

DLACZEGO WARTO BADAĆ SIĘ REGULARNIE?

• Brak wyraźnych symptomów choroby nie jest jednoznaczne 
z tym, że jesteśmy zdrowi i bezpieczni. Co trzeci atak serca 
występuje bez żadnych wcześniejszych objawów.

• Wiele chorób miesiącami rozwija się bezobjawowo, dotyczy 
to zwłaszcza nowotworów (np. raka jelita grubego). Niestety 
zbyt późne wykrycie choroby wydłuża leczenie, a nawet 
grozi śmiercią. W Polsce 3000 mężczyzn rocznie umiera 
z powodu nowotworu jelita grubego.

• Szybkie rozpoznanie choroby zwiększa szansę na skuteczną 
terapię, a co za tym idzie na powrót do pełnego zdrowia. 
Dotyczy to np. raka prostaty, którego wykrycie we 
wczesnym stadium daje bardzo dobre rokowania. W Polsce 
tylko 40% przypadków zachorowania na ten typ nowotworu 
jest wykrywany we wczesnym stadium. 

Niezależnie od tego jak bardzo mężczyźni nie lubią lekarzy, 
są objawy których zdecydowanie nie powinni lekceważyć. 
Należy do nich pogorszenie kondycji i poczucie ciągłego 
zmęczenia–mogą świadczyć o poważnych problemach 
z układem krążenia. Nie można bagatelizować także szybkiej 
zmiany wagi, szczególnie jeśli dotyczy jej niewytłumaczalnego 
spadku. Wizyty u lekarza wymagają także problemy z potencją–
lekceważenie ich nie tylko znacząco obniża jakość życia 
mężczyzn, ale także może być bardzo groźne dla zdrowi.

W DCM DOLMED S.A. przygotowaliśmy dostosowane  
do wieku pakiety badań laboratoryjnych i diagnostycznych, 
które pozwalają w kompleksowy sposób ocenić stan  
zdrowia. Korzystając z usługi Bilans Zdrowia panowie 
oszczędzają czas (wszystkie badania odbywają się w ciągu 
jednego dnia), a także uzyskują diagnozę, która potwierdza 
dobry stan zdrowia lub daje podstawę do skierowania  
na specjalistyczne badania.
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CIEKAWOSTKI 
CO WARTO JEŚĆ W OKRESIE  
JESIENNO-ZIMOWYM

Przed nami długie tygodnie niskich temperatur.  
To czas, kiedy niezwykle łatwo złapać infekcje, 
dlatego dobrze w porę zadbać o swój organizm. 
Poznajmy kilka ciekawych i mało znanych faktów, 
na temat tego co warto jeść i pić, a czego lepiej 
unikać w okresie jesienno-zimowym:

• W zimne dni lepiej spożywać ciepłe posiłki. Gorące potrawy 
rozgrzewają organizm od środka i dodają energii cieplnej. 
Jeśli zdecydujemy się na bardzo zimne przekąski  
(np. lody), nasze ciało będzie musiało ogrzać pokarm, tracąc 
przy tym energię, ponieważ proces trawienny przebiega 
w temperaturze 38°C.

• Wbrew powszechnej opinii, uwielbiana przez Polaków 
herbata z cytryną wcale nie jest zdrowa. Herbata zawiera 
bowiem aluminium, które łącząc się z cytryną, tworzy 
szkodliwy dla zdrowia i łatwo przyswajalny cytrynian glinu. 
Alternatywą dla cytryny może być miód, cynamon, ale 
również pieprz, gałka muszkatołowa czy chili, które również 
świetnie psuje do czekolady na gorąco lub kakao.

• Produkty mleczne mają właściwości wychładzające 
organizm, dlatego lepiej ograniczyć ich spożywanie. Ponadto 
nabiał pobudza wydzielanie śluzu, np. w gardle, co z kolei 
tworzy doskonałe warunki do rozwijania się bakterii.

• Cytrusy znane są z tego, że posiadają dużo witaminy C. 
Jednak, wbrew pozorom, nie powinniśmy ich spożywać 
w dużych ilościach w okresie jesienno-zimowym, ponieważ  
wpływają na wychłodzenie organizmu. Zaleca się natomiast 
spożywanie takich owoców i warzyw jak jabłka, gruszki, 
marchew, seler, buraki, ziemniaki, które są bogate w beta-
karoten i witaminę C. Warto także jeść kiszonki, które 
zawierają bakterie probiotyczne poprawiające odporność.
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ODPORNOŚĆ
FAKTY I MITY 

MIT

Nie wolno ćwiczyć w czasie 
przeziębienia. 
W początkowej fazie choroby, kiedy 
nasz organizm dopiero zaczyna 
walczyć z infekcją, spokojny wysiłek 
będzie działał mobilizująco na układ 
odpornościowy.

MIT

Najczęściej zapadamy na 
choroby gardła zimą.
To w czasie upałów jesteśmy 
najbardziej narażeni na zapalenie 
gardła i anginę. Odpowiedzialna jest 
za to różnica temperatur: w gorące 
dni pijemy zimne napoje i chłodzimy 
się lodami, a także wychodzimy 
z klimatyzowanych pomieszczeń 
i samochodów na zewnątrz.  
To z kolei wpływa na obkurczenie 
śluzówki, co stwarza idealne warunki 
dla rozwoju bakterii.

FAKT

Otyłość zmniejsza odporność 
organizmu.
Osoby zmagające się z nadwagą 
mają niższą odporność. Otyłość 
zaburza współpracę komórek 
odpowiedzialnych za ochronę 
organizmu

FAKT

Stres obniża odporność.
Pod wpływem stresu organizm 
produkuje hormony, które zatrzymują 
reakcje immunologiczne. To 
bezpośrednio obniża odporność 
organizmu.
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