
NOWOŚĆ! 
Jedyny magazyn  

w Polsce tworzony  
przez LEKARZA 

108 stron, by lepiej  
się leczyć
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WALcZmy 

Z OtyłOŚcią   
bRZusZNą

skąd się 
biorą 

zawroty 
głowy

jak chronić skórę latem
dr gryglas  

rozmawia  
z dr. ambroziakiem 
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WAKAcyjNE 

sOs
urlop bez wypadków  

i chorowania
Jak lekarz z lekarzem
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oddychać 

pRZEpONą? 
Naucz się, 

warto!
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Naturalnie dla zdrowia 
to twoja recepta na zdrowe życie. 

Partner: Patroni  medialni :

Wielu z nas myśli, że droga do zdrowia jest długa 
i niełatwa. Jednak często okazuje się, że może 
być zdecydowanie krótsza i prostsza.

Agnieszka Cegielska postanowiła porozmawiać 
ze specjalistami, którzy zajmują się zdrowiem.

• Jak bardzo mogą pomóc nam: 
odpowiednia dieta, osteopatia, terapia 
krzyżowo-czaszkowa, chiropraktyka, 
hirudoterapia i wiele innych terapii?

• Co możemy zrobić, aby w naturalny sposób 
wesprzeć naszą odporność i jak robią to ci, 
którzy na co dzień pomagają innym?

• Co zrobić, aby uwolnić z organizmu 
nagromadzony latami stres i pokochać 
niedoskonałości swojego ciała?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w książce.

210x270_naturalnie#2_0121.indd   1 2021-02-10   09:45:12



3/2021  doktor ZdroWIE   3  

Skończył się wyjątkowo chłodny maj i doczekaliśmy się  
wreszcie upalnych dni. Na czas wyjazdów wakacyjnych 
zbiegających się z luzowaniem obostrzeń czekaliśmy wszyscy 
z niecierpliwością od dawna. Jednak abyśmy z urlopu wrócili 
cali i zdrowi, „naładowani” pozytywną energią, musimy 
pamiętać o kilku ważnych zasadach dotyczących 
odpowiedzialnych zachowań w czasie wypoczynku.  
W bieżącym numerze znajdą Państwo artykuł  
pt. „Wakacyjne SOS”, w którym bardzo szeroko został 
omówiony temat czyhających na nas niebezpieczeństw 
podczas wakacji. Radzimy, jak im zapobiec i jak reagować  
w razie ich wystąpienia. Czas letniego wypoczynku  
to przede wszystkim słońce. Z rozmowy, którą 
przeprowadziłem z dermatologiem dr. Marcinem 
Ambroziakiem, dowiecie się m.in.: jak opalać się bezpiecznie, 
co robić, kiedy dojdzie do poparzenia słonecznego skóry,  
a także w przypadku przyjmowania jakich leków nie 
możemy wystawiać się na działanie promieni słonecznych.  
Z lektury magazynu dowiecie się również, jakich ludzi unikać 
zarówno w kontaktach osobistych, jak i zawodowych. Męska 
część Czytelników przeczyta o tym, jak zgubić „mięsień 
piwny” i dlaczego otyłość brzuszna jest tak groźna dla serca. 
Tych z Państwa, którzy przeszli infekcję SARS-Cov-2  
z uszkodzeniem miąższu płucnego, odsyłam do artykułu  
„Z astmą w pandemii”, z którego dowiecie się, jak wygląda 
rehabilitacja oddechowa, jakie ćwiczenia aktywizują układ 
oddechowy i wzmacniają organizm. Tradycyjnie odpowiadam 
na pytania Czytelników. Zachęcam gorąco do nadsyłania 
kolejnych, a także ważnych dla Państwa tematów medycznych, 
o których chcielibyście przeczytać na łamach następnych 
wydań naszego magazynu „Doktor Zdrowie”.
Życząc udanego i bezpiecznego urlopu,  
zapraszam do lektury.

edytorial ←

„Lato, lato,  
lato czeka…”

W  kalEndarZu

dZIEŃ WalkI  
Z prZEWlEkłą 
nIEWydolnoścIą  
żylną

Za tę dolegliwość odpowiada zastój 
krwi w kończynach dolnych. 
Środkiem zaradczym są w tym 
wypadku spacery, marsze i bieganie. 

30
czerwca

dZIEŃ WypadóW  
do parku  
(hop park day)
To święto powinni obchodzić 

zwłaszcza mieszkańcy miast, którzy 
nie wyjeżdżają na wakacje. Parki, 
skwery, bulwary, błonia – polecamy 
je wszystkie, nie tylko od święta :) 

1 
lipca

dZIEŃ bEZpIEcZnEgo 
kIEroWcy
W 2020 r. w wypadkach 
drogowych poniosło  

w Polsce śmierć 2491 osób, rannych 
zostało 26 463. Kolizji drogowych było 
382 046. Pracujmy wszyscy nad 
poprawą tych ponurych statystyk! 

25 
lipca

śWIatoWy tydZIEŃ 
karmIEnIa pIErsIą
Pokarm z matczynej piersi  
nie ma sobie równych,  

dlatego wspierajmy karmiące naturalnie 
mamy. Rodzicom podającym dziecku 
pokarm z butelki też dawajmy wsparcie,  
bo nie każda kobieta może karmić piersią. 

1-7
sierpnia
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dr n. mEd. pIotr gryglas  specjalista 
chorób wewnętrznych, kardiolog, 
hipertensjolog, wykładowca akademicki i stały 
konsultant medyczny telewizji TVN
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  TemaT numeru  
 32  Wakacyjne SoS Tutaj 

znajdziecie ściągawkę  
z udzielania pierwszej pomocy 
i listę odpowiedzialnych 
zachowań w sezonie 
urlopowym 

  lecz się mądrze
 44  Endometrioza: choroba  

z piekła rodem droga do 
poprawnej diagnozy zajmuje 
Polkom średnio 8-12 lat. 
najwyższy czas to zmienić!

 50  8 pytań o zapalenie 
pęcherza Porcja niezbędnej 
wiedzy w pigułce 

 6  Wiadomości medyczne 
najnowsze informacje  
i dane oraz opinie specjalistów

   Jak lekarz  
z lekarzem 

 12  Ciało gotowe na słońce  
rozmowa dwóch ekspertów:  
dr. Piotra Gryglasa z dermatologiem  
dr. marcinem ambroziakiem 

   zmień nawyki 
 18  dieta jak w zegarku Jedzenie  

o określonych porach pomaga 
zapanować nad apetytem  

 22  Przepona – mięsień ważniejszy, 
niż myślisz Od tego, czy oddychasz 
prawidłowo, zależy funkcjonowanie 
całego organizmu 

w numerze

 24  Uwaga! to jest zaraźliwe  
zarazić od innych można się  
nie tylko infekcją, ale też 
lenistwem i narzekaniem 

 28  Superfood bez rujnowania 
portfela dostępne w każdym 
sklepie rodzime produkty 
spożywcze to żywieniowe hity!

 30  tak cukrzyca wpływa  
na organizm Ta choroba długo 
nie daje żadnych objawów,  
a skrycie uszkadza  
kolejne narządy...

 ←
12
O tym,  

jak przygotować  
ciało na słońce,  

rozmawiają  
dr Piotr Gryglas  

 i dr Marcin 
 Ambroziak

32
temat 

numeru
Wakacyjne SOS,  

czyli jak zachować  
zdrowie (i życie)  

w sezonie  
urlopowym 

72 

Okładka: 
fOt. marcin klaban, 

asystent fOtOgrafa: 
adrian stykOwski 18 
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   pysznie i zdrowo
 86  20 mitów o zdrowym 

jedzeniu nie wierz w nie 

 90  Nowe, modne i bardzo 
dobre spróbuj, choć dotąd  
na to nie wpadłaś

 92  dary lasu właśnie trwa  
sezon na owoce leśne

 94  Najlepsze ryby na lato 
Które wybierać i jak jeść

 96  Matcha: najzdrowsza 
herbata świata Bez dyskusji.  
plus garść przepisów

  dLA urody
 98  Masaż, który zabierze cię 

w daleką podróż skuś się... 

 102  Pielęgnacja zero waste 
nowy poziom pielęgnacji 

   pomysł nA zmiAnę
 106  rollery do twarzy  

Kamienne lub z igłami

 52  W rytmie serca zaburzenia 
rytmu serca grożą udarem 
niedokrwiennym mózgu.  
na szczęście arytmię można  
dziś skutecznie leczyć 

 56  Pytania do doktora Piotra 
ekspert wyjaśnia m.in., jak 
radzić sobie z uciążliwymi  
powkłaniami CoVid-19

   AutodiAgnozA  
 62  dlaczego kręci mi się  

w głowie?  zawrotów głowy 
nie wolno lekceważyć, bo mogą 
być oznaką wielu problemów  
ze zdrowiem

 66  kamień w śliniance daje  
o sobie znać bolesnym stanem 
zapalnym, więc trzeba go  
bez zwłoki usunąć

 68  Między nami facetami...  
tzw. mięsień piwny nie tylko 
szpeci – zagraża też sercu oraz 
męskiemu libido i potencji!

 72  NEt tajemnicze nowotwory 
guzy neuroendokrynne 
podszywają się pod wiele  
innych schorzeń

   w  doBrej  formie 
 74  Zaplanuj wycieczkę 

rowerową podpowiadamy,  
jak wybrać dla siebie rower  
i gdzie na nim pojechać „w polskę”

 78  od czego zależy spalanie 
tłuszczu tempo metabolizmu  
– i odchudzania – zależy od kilku 
rzeczy, ale realny wpływ  
masz tylko na jedną...

 80  ruch po pandemii ekspert 
radzi, jak wrócić po CoVid  
do aktywności fizycznej 

 82  7 sposobów na płaski brzuch 
Krótko i na temat

 84  6 powodów, żeby pokochać 
slow jogging  warto!

52

68 

Zaburzenia rytmu serca  
ma co piąty Polak  
po 75. roku życia

98
Masaż – najlepszy  

sposób na stres  
i zmęczenie

44 

92
Trwa sezon  

na leśne owoce!
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