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Groźna choroba, 

którą trzeba leczyć
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Miej cholesterol 
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Już parę razy w życiu 

dopadały mnie chorobowe 

incydenty, zresztą bardzo 

groźne. Muszę przyznać, że 

to, że cała Polska trzyma za 

mnie kciuki zawsze stanowi 

dla mnie duży ładunek 

energii.
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Jak duża część społeczeństwa boryka się z cukrzycą?  
Przedpandemiczne dane epidemiologiczne wskazują, że na cukrzy-
cę w Polsce choruje około 3 mln osób. Według Raportu Narodowe-
go Funduszu Zdrowia osoby chore na cukrzycę stanowiły w 2018r. 

9,1% dorosłej ludności i 3 promile populacji dzieci i młodzieży. Wśród do-
rosłych ponad 80% chorych to osoby powyżej 55 r.ż. Określono dynami-
kę wzrostu zachorowań na poziomie 3,7% rocznie, co daje liczbę chorych 
na cukrzycę w Polsce w roku 2030 przekraczającą 4 mln. Te szacunkowe 
dane zapewne zmodyfikowane zostaną przez pandemię COVID-19, ale 
słusznym wydaje się przewidywanie, że pandemia te liczby i dynami-
kę wzrostu zachorowań na cukrzycę w najbliższej dekadzie zwiększy.

Jakie wyróżniamy główne czynniki jej powstawania? Kto znajduje 
się w grupie podwyższonego ryzyka?  

Ponad 80% chorych na cukrzycę ma typ 2 schorzenia, ściśle powiązany z 
otyłością brzuszną będącą uliczną ekspocyzją insulinooporności. W każdym 
typie cukrzycy czynniki warunkujące rozwój zaburzeń metabolizmu glu-
kozy związane są z predyspozycją genetyczną oraz wpływem czynników 
środowiskowych. Nie ma wątpliwości, że cukrzyca, podobnie jak otyłość, 
jest następstwem „udogodnień” cywilizacyjnych i zmniejszonej ruchliwości 
z równoczesnym wzrostem konsumpcyjności. Grupy zwiększonego ryzyka 
zachorownia na cukrzycę są dobrze zdefiniowane i dotyczy to osób powyżej 
45 roku życia z otyłością brzuszną niezależnie od wieku, osób obciążonych 
wywiadem rodzinnym cukrzycy, osób ze stanem przedcukrzycowym, le-
niwych fizycznie, z chorobami układu sercowo-naczyniowego, nadciśnie-
niem tętniczym, dyslipidemią, kobiet z wywiadem cukrzycy ciążowej, rodzą-
cych duże ponad 4 kg dzieci, kobiet z zespołem policystycznych jajników. 

Czy w obecnej sytuacji są zalecane specjalne środki ostrożności dla 
chorych na cukrzycę? 

W obecnej sytuacji pandemii COVID-19 chorych na cukrzycę obowiązują te 
same zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego co wszystkich obywateli, 
czyli dystans, maseczka, dezynfekcja, szczepienie. Specjalne środki ostrożności 
dotyczą czujności glikemicznej tzn. dobrej samokontroli glikemii. Zdefiniowa-
no zależność pomiędzy stopniem wyrównania cukrzycy a ciężkością przebie-
gu COVID-19. Czym lepsze glikemie, tym większa szansa na pokonanie cho-
roby w przypadku zachorowania. Zatem dobra kontrola glikemii jest bardzo 
ważnym elementem terapii cukrzycy. Pacjent, szczególnie leczony insuliną, 
prowadzący samokontrolę glikemii za pomocą glukometru powinien zwięk-
szyć ilość pomiarów. Zdecydowanie lepszy wgląd w stan glikemiczny dają 
systemy ciągłego monitorowania glikemii, których przewaga nad glukome-
trem szczególnie widoczna jest w czasie pandemii. Ich stosowanie pozwala 
nie tylko na śledzenie glikemii przez pacjenta, ale dzięki odpowiednim aplika-
cjom daje wgląd w glikemie na odległość osobom drugim, a także lekarzowi 
prowadzącemu, co jest wielce przydatne w rozwiązaniach telemedycznych.

W dobie COVID-19 wizyty w gabinecie lekarskim zostały zastąpio-
ne teleporadami. W jaki sposób pacjent powinien przygotować się 

do takiej wizyty? 
Teleporady nie zastępują wizyty tradycyjnej, ale stanowią dobre rozwiązanie 
komplementarne. Pandemia COVID-19 wymusiła przyspieszenie dla rozwią-
zań medycyny na odległość w wielu krajach, w tym w Polsce. Nie mówmy o 
zastępowaniu tradycyjnej wizyty teleporadami, bo w wielu sytuacjach jest 
to niemożliwe. Chory pierwszorazowy, chory z zespołem stopy cukrzycowej- 
tu teleporada nie zastąpi wizyty w gabinecie realnym. W gabinecie wirtual-
nym nie dokonamy badania przedmiotowego i nie zaopatrzymy rany, nie 
pobierzemy wymazów z zakażonej rany celem badania mikrobiologicznego. 
Natomiast dla wielu chorych na cukrzycę teleporada stanowi bardzo dobre 
rozwiązanie, szczególnie przydatne w czasie pandemii, dzięki któremu chory 
może się z lekarzem skonsultować, przedstawić wyniki samokontroli glikemii 
i ustalić modyfikacje terapii i otrzymać e-receptę na leki. Pacjent korzystający 
z teleporady powinien mieć zdefiniowane problemy, które zgłasza lekarzowi 
na wizycie. Chory na cukrzycę powinien przedstawić wyniki samokontroli 
glikemii. Chory leczony insuliną w modelu intensywnej czynnościowej insu-
linoterapii korzystający z nowych technologii tj. osobistej pomy insulinowej 
systemów ciągłego monitorowania glikemii, powinien korzystać z aplikacji 
pozwalających na deponowanie danych w chmurze lub przesłać raporty 
odczytu urządzeń, dające możliwość lekarzowi prowadzącemu zinterpre-
towanie danych glikemicznych i ocenę jakości sprawowanej samoopieki.
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Jakie objawy mogą wskazywać na depresję? Co w naszym za-
chowaniu, czy też naszych bliskich powinno zaniepokoić? 
Chciałabym zwrócić uwagę, że potocznie zwykły smutek nazywany 
bywa depresją. Skutkiem tego osoby, które cierpią na prawdziwą de-

presję, często są nierozumiane, bliscy bagatelizują ich stan, a one same też 
nie bardzo potrafią zrozumieć, co się z nimi dzieje. W rozumieniu medycznym 
depresja jest ciężką chorobą całego organizmu. To nie jest tylko i wyłącz-
nie smutek i cierpienie z nim związane, ale dużo różnych objawów, które w 
istotnym stopniu wpływają na funkcjonowanie człowieka. Żeby rozpoznać 
depresję, objawy muszą się utrzymywać co najmniej 2 tygodnie. Zatem je-
żeli człowiek zaczyna czuć się źle, jest smutny, wyczerpany, świat traci dla 
niego barwy, przestaje go cokolwiek cieszyć i taka sytuacja trwa dość dłu-
go oraz istotnie wpływa na codzienne funkcjonowanie, jest to sygnał, że 
może chorować na depresję i powinien się udać po profesjonalną pomoc.

Powinniśmy poprosić o pomoc lekarza rodzinnego, czy lepiej od 
razu pójść do psychiatry?

Większość pacjentów z depresją może być z powodzeniem leczona w wa-
runkach podstawowej opieki zdrowotnej. Jednak są sytuacje, kiedy zdecydo-
wanie konieczna jest konsultacja psychiatryczna. Jeżeli depresja jest głęboka, 
jeżeli chory nie reaguje na zastosowane leki, jeżeli trudno dobrać mu leki, 
np. z powodu chorób współistniejących, jeżeli ma tendencje samobójcze, 
to wymagana byłaby opieka psychiatryczna. Stany urojeniowe pojawiające 
się w przebiegu ciężkich depresji, a także depresja w przebiegu choroby 
afektywnej dwubiegunowej, również są wskazaniem do wizyty u psychiatry.

Czy z depresji można zostać wyleczonym? Jak powinien wyglądać 
proces terapeutyczny, żeby był skuteczny?

Oczywiście, że można być wyleczonym, choć depresja może nawra-
cać. To zależy od jej typu, bo depresja niejedno ma imię. Po drugie, jeśli 
mamy do czynienia z depresją nawracającą, to oprócz leczenia danego 
epizodu depresji powinno się stosować leczenie profilaktyczne. Zatem 
leczymy chorego przez długi czas nie tylko po to, by w danym momen-
cie kontrolować objawy depresyjne, ale też aby zapobiec nawrotom. Tak 
więc epizody depresyjne są jak najbardziej wyleczalne. My psychiatrzy 
często podkreślamy, że nie ma sensu cierpieć, męczyć się, bo depre-
sja niesie ze sobą ogromne cierpienie, gdy stosunkowo łatwo możemy 
pomóc chorym i doprowadzić do tego, żeby ich stan wrócił do normy.

Jakie leki są stosowane w terapii depresji? Chorzy przeważnie boją 
się tzw. antydepresantów. 

Oczywiście stosujemy leki przeciwdepresyjne (LPD) i jest ich bardzo dużo. 
Różne dane pokazują, że najpopularniejsze są leki z grupy selektywnych in-
hibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz selektywnych inhibi-
torów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Jest też szereg 
leków o innych mechanizmach działania, równie skutecznych i rekomendo-
wanych w terapii I rzutu. Większość nowoczesnych leków można bezpiecz-
nie stosować u pacjentów ze współistniejącymi chorobami somatycznymi. 
Przykładowo, jeśli są to choroby kardiologiczne, bezpieczne będą sertralina, 
wortioksetyna, agomelatyna, ale i wiele innych. Część leków o mechanizmach 
serotoninergicznych może, niestety, powodować zaburzenia funkcji seksual-
nych, o czym należy chorego uprzedzić. Można jednak dobrać leczenie, które 
nie powoduje takich skutków ubocznych (np. bupropion, agomelatyna, wor-
tioksetyna, moklobemid i inne).  Należy zaznaczyć, że leki przeciwdepresyjne 
nie uzależniają. Czasem pacjenci depresyjni, żeby sobie pomóc, zniwelować 
niepokój, lęk, bezsenność, zażywają leki uspokajające czy nasenne, a te już 

uzależniają. Leki przeciwdepresyjne nie zmieniają osobowości, nie są szko-
dliwe. Współczesne LPD można tak dobrać choremu, żeby nie odczuwał żad-
nych objawów niepożądanych. Natomiast LPD nie działają doraźnie. Nie ma 
sensu w momencie złego samopoczucia doraźne zażycie tabletki przeciwde-
presantu. LPD zaczynają działać mniej więcej po dwóch-trzech tygodniach.

Jak długo powinny być przyjmowane LPD?
Zwykle potrzeba półtora miesiąca, dwóch, czasem trochę dłużej, żeby 
uzyskać u chorego pełną remisję, tzn. żeby jego stan wrócił do normy. Po 
tym konieczne jest jeszcze leczenie podtrzymujące. Wszelkie standardy 
mówią, że leczenie podtrzymujące tym samym lekiem powinno być kon-
tynuowane przez co najmniej pół roku, a w depresji głębokiej nawet ok. 
roku. Chcę podkreślić, że farmakoterapia nie jest jedyną metodą leczenia 
depresji. W łagodniejszych depresjach, równie skuteczna jest psychoterapia.

Czy depresja i zaburzenia psychiczne mogą być skutkiem pandemii 
COVID-19?

Dane pokazują, że pandemia jako zjawisko społeczne odciska piętno na 
naszej psychice, podobnie jak przechorowanie COVID-19 - ok. 30 proc. 
ozdrowieńców ma zaburzenia stanu psychicznego. To mogą być zaburze-
nia lękowe, łącznie ze stresem pourazowym, ale też zaburzenia depresyjne.

Czy możemy się przed tym uchronić?
Nie ma jednej sensownej zasady profilaktyki depresji. Na pewno waż-
ne jest, żeby zwracać uwagę na wszelkie wczesne sygnały, że coś 
złego może się dziać, bo depresja jest uleczalna, a im wcześniej za-
czniemy ją leczyć, tym mniej chory cierpi. Pozytywne nastawienie 
do życia, otwartość na ludzi, posiadanie zainteresowań, uśmiech - to 
wszystko jakoś pomaga, natomiast depresja może dopaść każdego.

Nadszedł czas luzowania obostrzeń, zaczynamy wracać do życia 
sprzed pandemii. Jak ta sytuacja może wpłynąć na osoby z zabu-

rzeniami psychicznymi? Czy kolejne nasilenie stresu związanego z 
powrotem do normalności może nasilić objawy?

U jednego nasili, u drugiego nie. To zależy od podatności człowieka, czy 
to genetycznej, czy wynikającą z wcześniejszych doświadczeń. Nie jest tak, 
że stres sam z siebie wywołuje depresję. Powrót do realiów sprzed pande-
mii - obowiązków zawodowych w pełnym wymiarze, stałych kontaktów z 
ludźmi - może nasilić depresję u osób, które mają za sobą epizody depre-
syjno-lękowe, bo one są podatne na stres. To również trudny moment dla 
osób z lękiem społecznym. Należy pamiętać, że w razie wystąpienia nie-
pokojących objawów konieczny jest kontakt z lekarzem pierwszego kon-
taktu, a jeżeli ktoś już był leczony psychiatrycznie, to ze swoim psychiatrą.

Depresja jest ciężką chorobą całego organizmu, ale wyleczalną. By tak się stało, 
chory musi odpowiednio długo, systematycznie przyjmować leki, a nie tylko 

doraźnie.

Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
Kierownik Katedry Psychiatrii CM UJ, prezes elekt 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Depresja
niejedno ma imię

Żeby rozpoznać depresję, 
objawy muszą się utrzymywać 

co najmniej 2 tygodnie
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W jakim momencie uświadomiła Pani sobie, że dotknęła 
Panią depresja?
Przełom nastąpił 3 lata temu, gdy nie byłam w stanie wstać 
z łóżka. Kiedy dopiero po kilkunastu godzinach byłam zdolna 

to tego, aby ruszyć się z łóżka i pójść do łazienki zrozumiałam, że jest bardzo 
źle i że potrzebuję pomocy i wsparcia. O tym, że jestem chora wiem od 
trzech lat, ale każdego dnia coraz bardziej to sobie uświadamiam. Każdego 
dnia widzę swoją chorobę na nowo.

W jaki sposób nastąpiła diagnoza choroby? Czy udała się Pani do 
lekarza pierwszego kontaktu a on skierował Panią do psychiatry?

Zanim została postawiona diagnoza chodziłam na terapię. Trwała ona dwa 
lata i kiedy nie przyniosła takich skutków jakich oczekiwałam postanowiłam 
pójść do psychiatry. Wcześniej jednak udałam się do lekarza pierwszego 
kontaktu, gdyż byłam już w tak złym stanie, że potrzebowałam L4. Lekarz 
stwierdził, że mój stan wskazuje na to, że powinnam rozpocząć leczenie. 
Finalnie diagnoza została postawiona przez psychiatrę, który również zare-
komendował farmakoterapię.

Czy decyzja o zgłoszeniu się do specjalisty była łatwą decyzją, czy 
miała Pani wsparcie ze strony rodziny, bliskich?

To była najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Przeszkodą w pójściu do psy-
chiatry byłam ja sama i moja choroba. Jednocześnie miałam bardzo duże 
wsparcie ze strony rodziny, najbliższych znajomych, współpracowników, 
ale też moich szefów. Bardzo pomógł mi mój brat – to on cały czas na-
kłaniał mnie do wizyty u psychiatry i rozpoczęcia leczenia. Pełne wspar-
cie otrzymałam też od swojej mamy i moich dzieci. To naprawdę dodaje 
mi sił. Dlatego warto, nawet czasami wbrew sobie, o tę pomoc poprosić. 

Czy bierze Pani leki regularnie? Jak długo stosuje Pani farmakoterapię?
Leki biorę od dwóch miesięcy, regularnie codziennie. Z początku miałam sto-
sować pół tabletki, natomiast jeśli po 2 tyg. nie widziałabym poprawy to lekarz 

zalecił mi zwiększenie dawki do jednej tabletki dziennie. I zgodnie z zalece-
niami obecnie przyjmuję jedną tabletkę dziennie. Widzę już pierwsze efekty.

Jak na co dzień radzi Pani sobie z depresją?
Bywało różnie, choć teraz jest już lepiej. Na pewno nie poradziłabym sobie 
bez wsparcia rodziny i bliskich osób. Najtrudniejsze były relacje rodzinne, gdyż 
na samym początku byłam praktycznie przykuta do łóżka, nie byłam w stanie 
funkcjonować. Na to wszystko patrzyły moje dzieci, które się po prostu bały i 
martwiły. Przestałam być regularna w obowiązkach typu: sprzątanie, pranie, 
gotowanie więc moje dzieci musiały o to zadbać. Miałam też duże wahania 
nastroju, w związku z tym czasami bywałam agresywna. Choroba wpłynęła 
też na moją pracę - zaczęłam mieć opóźnienia i uważałam, że wszystko robię 
źle. Teraz, kiedy wraca mi jasność umysłu, widzę w jakim chaosie żyłam i przez 
to też moje dzieci. I z jednej strony cały czas mam wyrzuty sumienia za pewne 
słowa, które wypowiedziałam, ale z drugiej wiem, że sterowała mną choroba.              
        Na chwilę obecną jestem z siebie dumna, że odważyłam się zawalczyć o 
swoje zdrowie i zdecydowałam się pokonać depresję. Staram się też pracować 
nad poprawą relacji z dziećmi i bliskimi mi osobami. W pracy mam duże wspar-
cie i wspólnie ustalamy plany działania. Są już pierwsze pozytywne efekty. 

Co poradziłaby Pani osobom, które również zostały dotknięte tą cho-
robą, ale jeszcze nie są gotowe zgłosić się po pomoc do specjalisty?
Na pewno warto na głos powiedzieć sobie, że jest źle i że się potrzebuje 
wsparcia. Może to brzmi banalnie, ale co innego jest myśleć, że ma się pro-
blem a czym innym jest, kiedy na głos wypowiemy to przed samym sobą. 
Warto też wybrać sobie zaufaną osobę i przyznać przed nią, że ma się pro-
blem. Pamiętajmy, że ta osoba mimo szczerych chęci, jeśli nie określimy swo-
ich oczekiwań, to po prostu być może nie będzie potrafiła nam pomóc. Dlate-
go należy jasno określić jakiego wsparcia oczekujemy. Ważne też, aby być dla 
siebie wyrozumiałym. Nie być dla siebie zbyt krytycznym. Dajmy sobie prawo 
do tego, aby czasem nie mieć siły. Pamiętajmy, że ta choroba upośledza moż-
liwość działania. I co najważniejsze, nie każmy się za to, że jesteśmy chorzy. 

zawalczyć o swoje zdrowie

7 CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJAWÓW DEPRESJI

Dajmy sobie prawo do tego, aby czasem nie 
mieć siły. Pamiętajmy, że ta choroba upośledza 

możliwość działania. I co najważniejsze, nie każmy 
się za to, że jesteśmy chorzy.

1. Smutek, przygnębienie, niemożność 
                odczuwania radości
2. Zmniejszenie aktywności, apatia, spowolnienie,                                                                                                                                    
                niechęć do działania
3. Zmniejszenie apetytu, spadek wagi ciała 
   (rzadziej zwiększenie apetytu i przyrost masy ciała)
4. Uczucie ciągłego zmęczenia, brak energii
5. Lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, „niepokój 
               w środku”, problemy ze snem
6. Trudności w koncentracji i zapamiętywaniu,    
       wrażenie niesprawności intelektualnej
7. Poczucie beznadziejności, niska samoocena

Magdalena Słowik
Samodzielna mama dwójki dzieci, pracuje w stowarzyszeniu, wieloletnia 

wolontariuszka, pasjonuje się pracą z ludźmi i dla ludzi

Odważyłam się

Głos pacjenta
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Mianem zawrotów głowy określa się subiektywne odczucie 
wirowania, kołysania, braku stabilności lub braku równo-
wagi. Wyjaśnię to obrazowo. „Ja stoję, a wokół mnie wiruje 
świat”. To jest objaw typowy dla uszkodzenia obwodowej 

części narządu przedsionkowego w uchu wewnętrznym lub nerwu przed-
sionkowego, co stanowi narząd równowagi. „Ja idę i nie mogę utrzymać 
się na nogach”. Taki objaw wiąże się najczęściej z uszkodzeniem ośrod-
kowej części układu przedsionkowego, a więc jąder nerwu przedsion-
kowego oraz ich połączeń z innymi strukturami mózgu jak pień mózgu, 
móżdżek oraz korą mόzgową – wyjaśnia prof. dr hab. n. med. Konrad 
Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medyczne-
go w Lublinie, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
        Zawroty głowy są bardzo częste i mogą nam towarzyszyć przez 
całe życie. Dotyczą 5-10 proc. populacji, przy czym ich częstość wzra-
sta z wiekiem – po 65 r. ż. odczuwa je aż 30 proc. osób. Do zawrotów 
głowy nierzadko dołączają się inne objawy, jak choćby szum uszny, 
zaburzenia równowagi i orientacji przestrzennej, nudności, wymioty.

Gdy błędnik szaleje
Zawroty mogą być objawem uszkodzenia praktycznie każdej części układu 
równowagi.
- Przyczyny zawrotów głowy są przeważnie łagodne i przemijające. Jednak 
mamy też całą listę poważnych przyczyn, czyli chorób neurologicznych, 
które może nie są bardzo częste, ale zbiorczo stanowią duży odsetek. Tym 
co najczęściej nas spotyka, to zaburzenie układu przedsionkowego w uchu 
wewnętrznym, w którym mamy system błędnikowy. Bardzo częste są po-
łożeniowe zawroty głowy. Oznacza to, że położenie głowy w określonej 
pozycji może wywoływać bardzo nieprzyjemne odczucia zawrotów głowy, 
wirowania świata dookoła. Towarzyszą im nudności, wymioty, zaburzenia 
równowagi. Często bywa, że kładąc się spać i przekręcając głowę na prawo 
lub lewo odczuwamy ten nieprzyjemny fenomen. Są to przemijające zabu-
rzenia i dość łagodne, ale mogą trwać tygodniami i jeżeli są źle zdiagno-
zowane, przysparzają bardzo przykrych dolegliwości - mówi prof. Rejdak.

Uwaga na upadki!
Bardzo często bagatelizujemy zawroty głowy tłumacząc sobie, że 
są one wynikiem procesu starzenia, stresu czy przemęczenia. Jed-
nak konsekwencje nieleczenia zawrotów głowy mogą być poważne. 
Zawrotom głowy mogą towarzyszyć zaburzenia równowagi ujawniane 
przy chodzeniu. Od nich prosta droga do upadków, tak niebezpiecznych 
zwłaszcza dla seniorów. Poważne następstwa upadków w postaci urazów 
i związanej z nimi niepełnosprawności, chorobowości i śmiertelności po-
wodują, że są one zaliczane do tzw. wielkich problemów geriatrycznych.
Szacuje się, że każdego roku w Polsce upada co czwarta osoba, a ok. 10 proc. 
wszystkich upadków ma swój finał w szpitalu. Długotrwała rekonwalescencja 
oraz unieruchomienie w łóżku mogą spowodować poważne powikłania, 
takie jak zakrzepica żył głębokich czy zapalenie płuc. Do tego po takim zda-
rzeniu u seniora może dojść do zespołu poupadkowego, który charakteryzuje 

się lękiem przed kolejnym upadkiem. Jego następstwem jest ograniczenie 
aktywności życiowej, nieopuszczanie domu, co prowadzi do zmniejszenia 
sprawności fizycznej i tym samym do zwiększenia ryzyka kolejnego upadku. 
Zespół poupadkowy dotyka 20-65 proc. osób, u których doszło do upadku.
Zatem wniosek jest oczywisty: zawroty głowy należy zgłaszać lekarzowi 
pierwszego kontaktu, bo mogą one mieć bardzo poważne konsekwencje.

Jak może pomóc lekarz rodzinny
– W większości przypadków lekarz rodzinny jest tą osobą, która może stwier-
dzić, czy są to dość pospolite zawroty głowy związane z podrażnieniem błęd-
nika oraz ucha wewnętrznego. Wtedy albo skieruje chorego na konsultację 
laryngologiczną lub do neurologa, jeśli nabierze podejrzeń, że objaw jest stały, 
utrzymujący się i ma cechy związane z zaburzeniami funkcji neurologicznych. 
Jednak w większości sytuacji może podjąć doraźnie leczenie, które złagodzi 
objawy i doprowadzi w krótkim czasie do ich przemijania. Jeśli tak się stanie, to 
znaczy, że przyczyny zawrotów głowy były łagodne – przypomina prof. Rejdak.
            Aby uwolnić chorego od zawrotów głowy należy znaleźć ich przyczynę, 
ale również można go leczyć objawowo. Objawowe leczenie jest konieczne, 
żeby zmniejszyć stres i przykre doznania towarzyszące zawrotom głowy, ale 
nie jest ono jedyne.
– Zawsze powinna być wykonana diagnostyka ukierunkowana na znale-
zienie przyczyny. Jeżeli taką przyczynę znajdziemy, to chory powinien być 
leczony przyczynowo. Ale czasami nie udaje się wykryć bezpośredniej 
przyczyny zawrotów głowy. Trudności diagnostyczne w zawrotach spowo-
dowane są między innymi tym, że są objawem subiektywnym. Wówczas 
pozostaje leczenie objawowe. Polega ono na stosowaniu leków działają-
cych na układ przedsionkowy. Tak działają preparaty betahistyny, które 
wpływają na receptory histaminowe w strukturach błędnika i przedsionka. 
Pomocne są też leki poprawiające krążenie mózgowe i takie, które hamu-
ją odruch wymiotny, czyli łagodzą fenomeny towarzyszące zawrotom, np. 
te, które stosuje się w chorobie lokomocyjnej. A zatem łagodzimy przy-
kre doznania, ale też bacznie obserwujemy chorego, czy za zawrotami 
głowy nie kryje się jakaś poważniejsza przyczyna – tłumaczy prof. Rejdak.

Nie tylko farmakoterapia
W położeniowych zawrotach głowy wykonuje się specjalne manewry 
i ćwiczenia, ale mogą one być wykonywane tylko pod okiem fachowca. Sa-
modzielnie nie wolno tego robić. Oczywiście należy unikać sytuacji, które 
nasilają albo wywołują zawroty. Na przykład, jeśli są one związane z nie-
wydolnością krążenia i dodatkowo chory ma niskie ciśnienie, nie powinien 
wykonywać nagłych ruchów głowy albo nagle wstawać z łóżka. Najpierw 
powinien usiąść, chwilę odczekać i dopiero później przyjąć pozycję piono-
wą. To są naturalne metody unikania prowokacji i podrażnienia błędnika.

Zawroty głowy pojawiły się u mnie mniej więcej rok temu. Jestem oso-
bą, która bardzo się boi chorób, więc nie od razu poszłam do lekarza. 
Ale jak zawroty głowy zaczęły się nasilać i pojawiły się lęki, aby wyjść z 
domu, żeby się nie przewrócić, córka zapisała mnie do lekarza rodzin-

nego. Opowiedziałam lekarce, że mam zawroty głowy rano, ale też w ciągu 
dnia przy wykonywaniu gwałtownych ruchów. Pani doktor mnie uspokoiła, że 
to nie jest nic groźnego, żeby się nie martwić. Moje zawroty głowy to tzw. za-
wroty położeniowe. Przepisała mi lek i skierowała do laryngologa na specjalne 
ćwiczenia. Ćwiczenia nie były zbyt przyjemne, ale po tym poczułam się lepiej    
i zawroty głowy nie nasilają się. Cały czas przyjmuję też lek, który łagodzi objawy.

Zawroty głowy najczęściej mają niegroźną przyczynę, jednak jako objaw, mogą być powodem bardzo 
niebezpiecznych upadków wśród chorych. Jeśli doświadczasz zawrotów głowy, bądź bliska Ci osoba 

skarży się na ich występowanie koniecznie skontaktuj się z lekarzem.

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie, prezes elekt Polskiego 
Towarzystwa Neurologicznego

Zawroty głowy 
mogą być zagrożeniem dla 

Twojego zdrowia

Często bagatelizujemy zawroty głowy 
tłumacząc sobie, że są one wynikiem 

procesu starzenia czy stresu

Głos pacjenta

Grażyna Kałużyńska, lat 70
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Otyłość to choroba wzbudzająca wiele emocji, będąca przed-
miotem stygmatyzacji. Czy zawsze jest ona efektem leni-
stwa, słabej woli chorego? 
Oczywiście, że nie! Zdecydowana większość przypadków otyłości 

jest spowodowana niewłaściwym stylem życia z dodatnim bilansem ener-
getycznym i wtedy nawet niewielka dysproporcja (< 0,5%) między energią 
dostarczaną z pożywienia a zużytą powoduje przyrost masy ciała. Należy 
pamiętać o wszystkich wtórnych przyczynach indukujących otyłość, jak 
czynniki środowiskowe, genetyczne, endokrynologiczne, psychologiczne 
i czynniki jatrogenne, w tym leki. Jednak osoby chorujące na otyłość często 
spotykają się z negatywnym odbiorem ze strony swojego otoczenia i brakiem 
tolerancji w środowisku pracy, szkole czy nawet rodzinie. Najgorzej, gdy taka 
stygmatyzacja a zaraz potem dyskryminacja, dotyka pacjenta w placówkach 
ochrony zdrowia, bowiem to właśnie my powinniśmy rozumieć istotę choro-
by otyłościowej i potrzebę jej leczenia. Wielu pacjentów, całymi latami próbuje 
różnych diet i aktywności fizycznej, dążąc bezskutecznie do redukcji masy cia-
ła. Przez to czują się bezsilni, mają niskie poczucie własnej wartości, a to potra-
fi ich zdemotywować w poszukiwaniu pomocy i podjęciu decyzji o leczeniu.

Wiele osób traktuje ją nie jak chorobę, a jak defekt natury este-
tycznej. Czy taka percepcja jest prawidłowa? Dlaczego otyłość 

powinno się leczyć?
Otyłość to zawsze choroba, chociaż przez całe lata była postrzegana jedynie 
jako defekt estetyczny, to przecież jest poważną, przewlekłą i niebezpieczną 
w skutkach chorobą. A niebezpieczną dlatego, że wywołuje przewlekle w 
czasie, często niezauważalnie dla człowieka, powikłania, które w momencie 
ujawnienia mogą być już nieodwracalne. 

Jak diagnozuje się otyłość? I jaki lekarz może to zrobić?
Otyłość można rozpoznać wizualnie, ale dla obiektywizacji stanu odżywie-
nia wciąż zalecanym przez WHO jest wskaźnik masy ciała (BMI, Body Mass 
Index), wyliczany jako iloraz masy ciała w kilogramach i kwadratu wzrostu 
w centymetrach. Jest to badanie proste, powtarzalne, niezależnie od płci 
i wieku.  Punkt odcięcia wartości BMI>30 kg/m2, jako rozpoznanie otyłości 
charakteryzuje się dużą swoistością (94–96% u mężczyzn i 98–100% u ko-
biet), ale małą czułością (35–37% u mężczyzn i 48–50% u kobiet). Jednak 
należy pamiętać, że BMI nie odzwierciedla lokalizacji tkanki tłuszczowej 
i dlatego wskaźnik ten powinien być używany jako pomiar przesiewowy, 
bądź do monitorowania efektów terapeutycznych w trakcie leczenia otyłości.

Kolejnym, znanym od lat parametrem do oceny stanu odżywienia, ale bar-
dziej koncentrującym się na rozmieszczeniu tkanki tłuszczowej, jest pomiar 
obwodu talii jako pośredni wskaźnik tkanki tłuszczowej trzewnej i ryzyka 
powikłań metabolicznych. Obwód talii ≥ 94 cm u mężczyzny lub ≥ 80 cm 
u kobiety upoważnia do rozpoznania otyłości brzusznej. Mierzy się go w 
połowie odległości między dolnym brzegiem żeber, a górnym brzegiem 
grzebienia kości biodrowej. Bardziej zaawansowaną metodą do oceny za-
wartości tkanki tłuszczowej jest nieinwazyjna dla pacjenta metoda bioelek-
troimpedancji, która definiuje otyłość jako zawartość tkanki tłuszczowej > 
25% u mężczyzn i > 30% u kobiet. Z kolei najbardziej dokładną metodą, 
ale służącą głównie do celów naukowych, jest metoda rezonansu ma-
gnetycznego. Ponieważ w polskim systemie opieki zdrowotnej wciąż nie 
mamy specjalistycznych struktur, czy zespołów terapeutycznych do leczenia 
otyłości, diagnostyka i leczenie pozostaje w kompetencjach zarówno leka-
rzy rodzinnych, jak i innych specjalistów, ale zwłaszcza endokrynologów.

Czy czas rozpoczęcia leczenia ma znaczenie w jego skuteczności? 
Kiedy najlepiej rozpocząć terapię?

Jak najwcześniej, zanim pojawią się powikłania, bo one często są nieodwracal-
ne i same w sobie mogą ograniczać wybór metod leczenia, jak np. zawał serca 
czy niestabilne nadciśnienie tętnicze ograniczają aktywność fizyczną pacjenta.

Jak dziś leczona jest otyłość? Jakie jest miejsce farmakoterapii 
i kto z niej może skorzystać?

Skuteczne leczenie otyłości powinno być kompleksowe, oparte o wielo-
specjalistyczny zespół terapeutyczny złożony z lekarza, dietetyka/edukatora 
żywieniowego, psychologa, fizjoterapeuty i chirurga bariatrycznego. Pod-
stawą leczenia nadwagi i otyłości jest uzyskanie ujemnego bilansu energe-
tycznego poprzez zmianę nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności 
fizycznej, dopasowanych indywidualnie do każdego pacjenta. Natomiast 
farmakoterapię można dołączyć jako element wspomagający modyfikację 
leczenia żywieniowego i pomóc w przestrzeganiu zasad prozdrowotnego 
trybu życia. Według charakterystyki produktów leczniczych zarejestrowa-
nych do leczenia otyłości przeznaczone są one głównie dla pacjentów 
z BMI ≥30 kg/m2, ale też gdy BMI ≥27 kg/m2 do <30 kg/m2 (nadwaga) 
i występuje jedna lub więcej choroba towarzysząca otyłości (np. cu-
krzyca typu 2, dyslipidemia lub wyrównane nadciśnienie tętnicze). 

Współcześnie mamy w Polsce zarejestrowane do leczenia otyłości 3 leki o 
różnorodnych mechanizmach działania. Pierwszy z nich to Orlistat, który 
hamuje aktywność lipazy trzustkowej i zatrzymuje hydrolizę triglicerydów, 
co powoduje zmniejszenie wchłaniania tłuszczy z przewodu pokarmowego 
o ok. 30%. Jest zalecany głównie dla pacjentów, którzy przyjmują pokarmy 
2-3x dziennie, ale bogatokaloryczne/bogatotłuszczowe a nie mają proble-
mów z odczuwaniem głodu. Kolejny to lek złożony Naltrekson/ Bupropion 
(naltrekson jest antagonistą receptora opioidowego, a bupropion to inhibitor 
neuronalnego wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny), który wpły-
wa stymulująco na ośrodek sytości w jądrze łukowatym podwzgórza i daje 
uczucie sytości oraz zmniejsza apetyt. Ponadto stymuluje układ nagrody w 
układzie limbicznym, co prowadzi za pośrednictwem dopaminy do odczuwa-
nia przyjemności i poprawia nastrój. Efektem przyjmowania leku jest zmniej-
szenie apetytu i podjadania między posiłkami, co jest szczególnie ważne dla 
osób jedzących pod wpływem emocji.  Ostatni lek to agonista glukagonopo-
dobnego peptydu-1 (GLP-1) liraglutyd w dawce 3,0 mg, jest homologiczny z 
hormonem jelitowym GLP-1 i hamuje apetyt w 2 mechanizmach. W mecha-
nizmie ośrodkowym stymuluje ośrodek sytości i hamuje ośrodek głodu, ale 
co ważne dodatkowo w mechanizmie obwodowym spowalnia opróżnianie 
żołądka, więc pokarm dłużej pozostaje w żołądku dając uczucie sytości. 
Ponadto wywiera szereg korzyści, ponad redukcję masy ciała, jak glukoza-
leżne wydzielanie insuliny z komórek β trzustki, hamuje wydzielanie gluka-
gonu w normoglikemii i powoduje wiele działań ogólnoustrojowych, szcze-
gólnie cennych dla pacjentów z otyłością i współistniejącymi chorobami 
metabolicznymi (cukrzyca typu 2 czy stany przedcukrzycowe, nadciśnienie 
tętnicze, obturacyjny bezdech senny czy zespół policystycznych jajników). 

Czy leczenie otyłości jest bezpieczne?
Leczenie choroby otyłościowej jest procesem długotrwałym, ale bez-
piecznym pod kontrolą zespołu terapeutycznego a nie Internetu, koleżan-
ki czy sąsiadki. To sama choroba, czy jej powikłania są niebezpieczne dla 
zdrowia i życia, dlatego trzeba i można ją leczyć, ale najlepiej zapobiegać.

– epidemia XXI wieku
Otyłość

Dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
Kierownik Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie, przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego 

Towarzystwa Endokrynologicznego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznaje otyłość za chorobę przewlekłą, 
tak samo jak nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu 2 czy przewlekłe choroby 

układu oddechowego. Choroba ta wymaga dużej świadomości ze strony 
pacjenta, a jej leczenie powinno mieć charakter interdyscyplinarny.

Otyłość to zawsze choroba, chociaż przez 
całe lata była postrzegana jedynie jako 

defekt estetyczny, to przecież jest poważną, 
przewlekłą i niebezpieczną w skutkach 

chorobą

Skuteczne leczenie otyłości powinno być 
kompleksowe, oparte o wielospecjalistyczny 

zespół terapeutyczny złożony z lekarza, 
dietetyka/edukatora żywieniowego, 
psychologa, fizjoterapeuty i chirurga 

bariatrycznego
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Mimo aktywnego trybu życia usłyszała Pani diagnozę „oty-
łość”. Czy pamięta Pani ten przełomowy moment, w któ-
rym postanowiła Pani zawalczyć o swoje zdrowie, życie? 
Doskonale pamiętam ten moment. W moim przypadku otyłość 

wywołały zaburzenia hormonalne, z którymi borykałam się już od 2004 roku 
i cały czas poszukiwałam pełnej diagnozy. Aż w końcu 2 lata temu została 
postawiona diagnoza wskazująca, że to otyłość, którą wywołały zaburzenia 
na dwóch osiach hormonalnych, tarczycowej i insulinowej.

Czy przedtem traktowała Pani otyłość jak chorobę?
Byłam świadoma, że otyłość to choroba, ale dopóki człowiek nie doświad-
czy tego na własnym przykładzie, nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, 
co się z otyłością wiąże.

Jak wiadomo otyłość jest czynnikiem ryzyka innych chorób.
Czy również u Pani z powodu otyłości pojawiły się inne problemy 

zdrowotne i czy warto leczyć otyłość?
Otyłość jest w Polsce bardzo rzadko diagnozowana i jeszcze rzadziej leczona. 
Dlatego jeśli lekarz sam nie rozpoczyna z nami dialogu na temat konieczności 
leczenia, warto proaktywnie zwrócić się z tym tematem. To przejaw odpowie-
dzialności za nasze zdrowie. Otyłość powoduje około 200 powikłań, zwięk-
sza ryzyko rozwoju takich chorób jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i wiele 
innych. W moim przypadku postawiono diagnozę Hashimoto z tendencją 
do niedoczynności oraz insulinooporność, hiperinsulinemię i hipoglikemię 
reaktywną.

Wciąż duża część społeczeństwa uważa, że dobra dieta czy suple-
menty wspomagające redukcję masy ciała rozwiążą problem z „nad-
programowymi kilogramami”. Natomiast otyłość jest chorobą, którą 
należy leczyć, a leczeniem powinien kierować doświadczony lekarz. 

Jak proces ten wygląda w Pani przypadku? 
Czy może liczyć Pani na wsparcie lekarza?

Oczywiście, cały czas jestem pod opieką lekarza. Nadprogramowe kilogramy 
są uciążliwe - to prawda. Jednak, aby się z nimi zmierzyć trzeba podejść do 
tematu kompleksowo i specjalistycznie. Kluczowa jest diagnoza, właściwe 
leczenie, dieta i aktywność fizyczna.

Czy temat otyłości jest dla Pani tematem tabu?
 Czy raczej mówienie o tym głośno dopinguje Panią w procesie tera-

peutycznym choroby?
Absolutnie nie jest to dla mnie temat tabu, powtarzam sobie, że jeżeli moja
historia kogoś zainspiruje do działania i walki o siebie, to trzeba się nią 
podzielić.

Niestety w przypadku otyłości bardzo często dochodzi do stygma-
tyzacji – osoby borykające się z tą chorobą są dyskryminowane, 

a nawet obwiniane za swoją chorobę. Czy doświadczyła Pani takich 
zachowań ze strony otoczenia? Jak ważne w podjęciu decyzji 

o leczeniu i samym leczeniu jest wsparcie otoczenia tego najbliż-
szego, ale i społeczna akceptacja?

Oczywiście, że zdarzały się niemiłe komentarze dotyczące tego, że przytyłam. 
Często osoby komentujące nawet nie zastanowiły się, że może być jakiś poważ-
ny powód tej sytuacji. Trudno wyobrazić sobie inną chorobę, która byłaby tak 
piętnowana i stygmatyzowana jak otyłość. Obarcza się chorych winą za rozwój 
otyłości, zarzuca się im lenistwo, słabą wolę, brak dbałości o zdrowie. W konse-
kwencji wyklucza się ich z życia społecznego, zawodowego odbierając nadzieję 
i siły do działania. Każdy pacjent z otyłością to inna historia, często pełna smutku 
i samotności. Nie wiemy, ile dana osoba robi, ile ma wyrzeczeń za sobą. 
Oceniamy tylko wygląd wyciągając pochopne wnioski. Czy zdajemy so-
bie sprawę, że każdy negatywny komentarz, każda ironia może zaważyć 
na zamknięciu się chorego w sobie i rezygnacji z leczenia. Brak społecz-
nej wiedzy na temat otyłości, jako choroby leży u podstaw stygmatyzacji 
chorych. Dlatego tak ważne i potrzebne są kampanie edukacyjne, które 
rzetelnie i od podstaw przedstawią temat otyłości. Ważny jest też głos eks-
pertów i pacjentów. Taką kampanią jest „Porozmawiajmy szczerze o otyło-
ści”, której celem jest edukacja i zmiana społecznego postrzegania otyłości.

Czy jest coś, co sprawia Pani największą trudność w całym procesie 
leczenia otyłości?

Największą trudnością jest to, że nie można odpuszczać. Jeśli zrzucimy jakąś 
ilość kg, to trzeba pamiętać, że nie jest to dane na zawsze i cały czas trzeba być 
czujnym. Nie da się tego zrobić bez zmiany stylu życia, bez wsparcia bliskich, 
bez stuprocentowego przekonania, że ma to sens i ROBIĘ TO DLA SIEBIE.

Jaką ma Pani radę dla innych chorych na otyłość?
Nie daj się chorobie – powtarzam zawsze, że lepszy jest znany wróg, bo 
wiesz, jak go pokonać. Otyłość się leczy i to bezpiecznie, porozmawiaj o tym 
z lekarzem. Pamiętaj też, że jest to proces i nic nie dzieje się od razu, jednak 
jeżeli zaczniesz już wygrałeś! Powodzenia!

Brak społecznej wiedzy na temat otyłości, jako choroby leży u 
podstaw stygmatyzacji chorych. Dlatego tak ważne i potrzebne 

są kampanie edukacyjne, które rzetelnie i od podstaw przedstawią 
temat otyłości.

Agnieszka Liszkowska-Hała

Otyłość
nie powinna być tematem tabu

Otyłość się leczy i to bezpiecznie, 
porozmawiaj o tym z lekarzem

Głos pacjenta

Dowiedz się więcej

„Porozmawiajmy 
szczerze o otyłości” 
to kampania, która 
ma na celu uświadamiać, 
że otyłość to choroba, 
która wymaga kontaktu 
z lekarzem i leczenia.

Co czwarty 
Polak choruje 
na otyłość
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Sama jestem pacjentem, więc wiem jakie to ważne i jaki obszar 
naszych myśli należy pobudzić, aby podjąć decyzję o chęci zmiany. 

I to powinien być pierwszy krok, który wykonujemy, później już 
zdecydowani możemy udać się do lekarza pierwszego kontaktu po 

skierowanie do poradni chirurgicznej.

Materiały promocyjne przygotowane i pochodzące od Health Direction Media

Katarzyna Partyka
Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych CHLO

Jem, żeby żyć 
a nie żyję, żeby jeść

Głos pacjenta

Jaką wagę musiała Pani osiągnąć, aby uświadomić sobie, że to 
choroba, że czas podjąć odpowiednie kroki? Jak wyglądał ten 
proces?
Nie jestem pewna czy ważąc 136 kg byłam w pełni świadoma na ja-

kie zagrożenia wystawiałam swoje zdrowie. Dziś myślę, że na tamten czas, 
a było to ponad 8 lat temu, moja świadomość była nikła i tak naprawdę de-
cyzję o operacji i leczeniu podjęłam w najlepszym momencie, po rozmowie 
z lekarzem, który te operację zaproponował. Owszem miałam nadciśnienie 
i być może początek problemów z cukrzycą, jednak to bagatelizowałam. 
Rozmiar aż tak bardzo nie był problemem dla mnie, jednak lekarz uświa-
domił mnie, że to dopiero początek i warto zadbać o przyszłość już teraz. 

Czy decyzja o poddaniu się operacji zmniejszenia żołądka była łatwa? 
Czy wpływ na nią miała również rodzina, najbliżsi?

Decyzja też nie do końca była prosta, bo jak to operować się, skoro nic nie 
boli? Mając takie wątpliwości spotkałam na swojej drodze inną osobę, która 
już proces leczenia przeszła i wtedy dopiero postanowiłam, że jednak należy 
sobie pomoc w ten sposób. Oczywiście miałam w głowie pełno różnych 
obaw i wątpliwości, a których pozbywałam się zbierając informacje na temat 
tego, jak będzie ten proces wyglądał oraz co mnie czeka. Dziś prowadząc 
grupy wsparcia i rozmawiając z pacjentami na różnym etapie leczenia od 
podjęcia decyzji, przygotowania do operacji i ten czas już po, sama dosko-
nale takie osoby rozumiem i staram się być dla nich rozważnym mentorem. 
Jednak uważam, że decyzja powinna być nasza osobista i podjęta świadomie, 
bez wpływu i nacisków innych osób. Leczymy się dla siebie i powinniśmy być 
przede wszystkim w zgodzie ze sobą. Za efekty leczenia też jesteśmy odpo-
wiedzialni w największym stopniu my sami i to jak sumiennie się przygotu-
jemy oraz jak na stałe wprowadzimy właściwe nawyki żywieniowe i życiowe. 
Jeśli chodzi o wsparcie rodziny to oczywiście wszyscy mieli obawy, nie zna-
jąc tego co mnie czeka, ale dzielnie wspierali w decyzji i dalszym procesie.

Jak wygląda życie po operacji? Czy przyniosła ona zamierzony 
efekt?

U mnie efekt leczenia, czyli utrzymanie prawidłowej wagi jest bardzo zado-
walający. Nie zakładałam sobie nigdy, jaka powinna być ta założona waga 
i brałam rezultat jako ten, który mnie cieszy. Jak wygląda teraz życie? Nor-
malnie, tyle że definicja „normalnie” przed i po operacji się zmienia. Teraz 
żyję, jak powinien żyć każdy zdrowy człowiek, jem regularnie staram się być 
aktywna, zwracać uwagę na to co zjadam. Takie prozaiczne zajęcie jak picie 

wystarczającej ilości wody też jest bardzo istotne. Teraz jem, żeby żyć a nie 
żyję, żeby jeść. Na pewno nie stosuję żadnych diet, zmieniłam jednak swoje 
nawyki na stałe. Często ludzie pytają np. co ze słodyczami? Owszem są i ow-
szem mogę, jednak ze wszystkim góruje rozsądek. Jeden cukierek smakuje 
tak samo, a nawet lepiej niż cała torba. Jestem 8 lat po operacji, zrzuciłam 
70 kg i uważam, że nabyłam te umiejętności nieszkodzenia sobie samej.
       Sześć lat temu stworzyłam Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycz-
nych CHLO. Zajmuję się prowadzeniem grup wsparcia, organizujemy 
spotkania edukacyjne z lekarzami i specjalistami. Widzę pacjentów na 
każdym etapie leczenia, słucham ich historii, staram się podpowiadać 
i motywować. Z naszej działalności może korzystać każdy i to za darmo. 
Wystarczy nas odszukać w mediach społecznościowych. Obecnie prowa-
dzimy spotkania online jednak mam nadzieję, że wrócimy do spotkań w 
realu i będziemy się mogli wymieniać doświadczeniami twarzą w twarz.
        Sama jestem pacjentem, więc wiem jakie to ważne i jaki obszar na-
szych myśli należy pobudzić, aby podjąć decyzję o chęci zmiany. I to 
powinien być pierwszy krok, który wykonujemy, później już zdecydo-
wani możemy udać się do lekarza pierwszego kontaktu po skierowanie 
do poradni chirurgicznej, szukamy właściwego ośrodka bariatrycznego 
i zaczynamy przygotowania. Nie szukajmy też ośrodka z krótkimi termi-
nami operacji, ponieważ sam etap przygotowań też potrzebuje czasu.

Zdarza się, że chory po przebytej operacji bariatrycznej potrzebuje 
dodatkowego wsparcia, aby utrzymać wagę. Jakie znaczenie ma 
wówczas pomoc dietetyka, zastosowanie farmakoterapii, rozmo-

wa z psychologiem?
Sama operacja to tylko narzędzie - taka wędka, a to ile ryb nałapiemy zależy 
od nas. W całym procesie ogromne znaczenie ma, że uczymy się jak się do 
operacji przygotować, jak funkcjonować w pierwsze dni po niej oraz jak o 
siebie dbać, aby efekt był jak najlepszy. I że zmiany w swoim życiu wpro-
wadzamy sukcesywnie na stałe. Tutaj ogromne znaczenie ma współpraca 
z doświadczonym dietetykiem bariatrcznym, który pokazuje nam, jak się 
właściwie odżywiać a nie tylko odchudzać. Nie rzadko potrzebu-
jemy też motywacji ze strony psychologa czy grupy wsparcia. 
Najlepiej, kiedy mamy możliwość korzystać ze wszystkich 
tych narzędzi i pomocy. Jednak jak mówiłam - wszystko 
w naszych rękach i odpowiedzialności za efekty nie mo-
żemy przerzucic na kogoś innego, obwiniając za swoje 
niepowodzenia.



Jak powinna wyglądać ścieżka diagnostyczna pacjenta pomimo 
pandemii? Jak możemy ją dostosować do zaistniałych warun-
ków w systemie ochrony zdrowia?
Dziś nie mamy już najmniejszych wątpliwości, że cholesterol jest bez-

pośrednią przyczyną incydentów sercowo - naczyniowych, w tym udarów 
mózgu, jak i zawałów serca, które są bezpośrednim zagrożeniem dla zdro-
wia i życia nas wszystkich. Wysoki poziom cholesterolu przyczynia się także 
do rozwoju chorób przewlekłych, które trapią coraz większą część naszego 
społeczeństwa. Kiedy stwierdzamy u pacjenta wysoki poziom cholestero-
lu, trudno jest nam wskazać jakie konsekwencje dla jego zdrowia będzie 
on niósł za sobą w przyszłości. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy jak 
najszybciej podjęli leczenie i dążyli do osiągnięcia celu terapeutycznego.

W obecnym czasie, w dobie pandemii COVID-19, rozpoznawanie wszel-
kich chorób przewlekłych, bywa utrudnione. Część pacjentów z obawy 
o kontakt z personelem medycznym rezygnuje z zaplanowanych wizyt, 
część przerywa dotychczasowe leczenie. Badania przeprowadzone na gru-
pie polskich seniorów, oceniające ich dostęp do służby zdrowia w czasie 
pandemii wskazują, że nawet 2/3 badanych, zgłaszało problemy w do-
stępie do opieki zdrowotnej. Bardzo ważne jest, aby lekarze POZ, ale też 
kardiolodzy czy diabetolodzy, którzy najczęściej diagnozują zaburzenia li-
pidowe, nie zapominali zlecać badania swoim pacjentom. Przypominam, 
że w ciągu ostatniego roku, wielu naszych pacjentów zmieniło swój tryb 
życia. Przez pracę zdalną i lockdown ruszamy się coraz mniej, częściej się-
gamy po niezdrowe przekąski, jemy więcej. Te wszystkie czynniki sprzyjają 
powstawaniu zaburzeń lipidowych, w postaci podwyższonego poziomu 
cholesterolu czy trójglicerydów. Bardzo ważne jest także, aby sami pacjenci, 
jeśli wiedzą, że ich tryb życia się zmienił, ich dieta nie jest już tak zbilansowana 
jak przed pandemią, prosili lekarza o skierowanie na badanie lipidogramu.

Chcąc zoptymalizować ścieżkę pacjentów wymagających diagnostyki w 
kierunku zaburzeń lipidowych oraz innych schorzeń przewlekłych, na czas 
pandemii wprowadzono wiele rozwiązań, które mają ułatwić pacjento-
wi kontakt z lekarzem. Są to teleporady i elektroniczne skierowania oraz 
e-recepty. Pacjent zatem nie jest pozostawiony sam sobie, może on otrzy-
mać skierowanie na badanie podczas teleporady, podczas kolejnej wizy-
ty zdalnej z pacjentem omawiane są wyniki badania i ustalana jest ścież-
ka leczenia. Przypominam również, że laboratoria, które przed pandemią 
wykonywały badania krwi, obecnie także funkcjonują bez zakłóceń, zatem 
pacjent jest w stanie bez dodatkowych utrudnień, wykonać badanie krwi.

Jakie badania należy wykonać, aby sprawdzić poziom cholesterolu 
we krwi?

Dostęp do badania poziomu cholesterolu jest powszechny. Wystarczy od-
wiedzić gabinet lekarza POZ i poprosić o skierowanie na to badanie, może 
nam je wystawić także każdy inny lekarz. Badanie to można wykonać także w 
ramach prywatnej opieki zdrowotnej, wówczas kosztuje ono około kilkunastu 
złotych. Zachęcam wszystkich Polaków, aby raz w roku wykonywali pełen 
profil lipidowy, także tych, którzy nie są pod opieką żadnego specjalisty, 
nie chorują na nic przewlekle i rzadko są gośćmi w gabinecie lekarskim. 

Zatem kontrola profilu lipidowego to bardzo ważny element profi-
laktyki zdrowotnej. Jak często powinno się wykonywać lipidogram?
To wszystko zależy o jakiej grupie pacjentów mówimy. Mamy ścisłe wytyczne, 
które wskazują nam u jakich pacjentów, jak często należy wykonywać lipido-
gram. Jest to uzależnione od wielu czynników, m.in.: wieku, wywiadu rodzin-
nego, chorób współistniejących. Jeśli chodzi o osoby „zdrowe”, tak jak już wcze-
śniej wspomniałem, uważam że takie badanie należy wykonywać raz w roku. 

A czy istnieją symptomy, które powinny nas zaniepokoić i skłonić 
do diagnostyki zaburzeń lipidowych?i kto z niej może skorzystać?

Najgorsze jest to, że wysoki poziom cholesterolu, podobnie jak nadci-
śnienie tętnicze, jest cichym zabójcą. W przypadku bardzo wysokich 
wartości ciśnienia, pacjent zaczyna odczuwać pewne dolegliwości, 
które mogą skłonić go do wizyty u specjalisty, a w przypadku zaburzeń 
lipidowych, nawet kiedy wartość cholesterolu LDL wynosi 1 000 mg/
dl, te objawy mogą się nie pojawiać. Mogą one występować w dłuż-
szej perspektywie czasu, kiedy rozwój miażdżycy będzie narastał, ale 
wówczas za późno już będzie na stosowanie działań profilaktycznych.

Na czym polega leczenie dyslipidemii?
Pierwszym krokiem w doborze terapii, jest ocena ryzyka sercowo-naczynio-
wego. U chorych, u których ryzyko sercowo-naczyniowe jest umiarkowane, 
wysokie, bardzo wysokie lub ekstremalnie wysokie, istnieje wskazanie do 
farmakologicznego leczenia dyslipidemii. W przypadku ryzyka niskiego, w 
pierwszej kolejności staramy się zaproponować pacjentowi zmianę stylu 
życia. Zachęcamy do wprowadzenia zdrowej, zbilansowanej diety, zrezy-
gnowania z używek, podjęcia aktywności fizycznej. Niestety, do zaleceń 
tych stosuje się zaledwie 20 proc. pacjentów, pozostali – bardzo często są 
to osoby zdrowe i bardzo czynne zawodowo - nie są w stanie zaakcepto-
wać nowego stylu życia. Wówczas lekarze nie mają wyjścia, mogą u pa-
cjenta zastosować produkty naturalne, o udowodnionej skuteczności w 
obniżaniu poziomu cholesterolu, są to np. suplementy diety oparte o czer-
wony fermentowany ryż, zawierające monakolinę K, skuteczna jest także 
barberyna czy bergamota. Stanowią one także dobrą opcję terapeutycz-
ną dla pacjentów z tzw. statynofobią czy też u osób z nietolerancją statyn.
U pozostałych chorych najczęściej stosowaną formą terapii są statyny. 
Od wielu lat są one złotym standardem w obniżaniu poziomu cholesterolu 
LDL, jak również innych frakcji lipidowych. Statyny działają plejotropowo, 
wykazują działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwzakrzepo-
we, przeciwpłytkowe i wiele innych. Jeśli leczenie statynami okazuje się 
nieskuteczne, do terapii dołączamy kolejne leki i stosujemy terapię sko-
jarzoną. Istnieje także pewna grupa pacjentów, u których, ze względu na 
wzrost stężenia triglicerydów, terapia oparta na statynach, może nie być 
skuteczna, są to najczęściej chorzy zmagający się z otyłością, z dyslipide-
mią aterogenną, cukrzycą typu II, z wysokim poziomem trójglicerydów i 
wysokim poziomem cholesterolu non-HDL, u takich pacjentów bardzo 
skuteczną opcją terapeutyczną od lat okazuje się stosowanie fibratów; 
znajdują tutaj także zastosowanie wielonienasycone kwasy omega-3.

W ostatnim czasie pacjenci często myśleli, że ich choroba „poczeka 
na koniec pandemii”. Odwoływali wizyty u specjalistów, przerywali 
leczenie. Jak ważna w przypadku hipercholesterolemii jest ciągłość 

leczenia?
Ciągłość terapii w przypadku tego schorzenia jest niezwykle istotna. Pacjen-
tom, a często także samym lekarzom wydaje się, że kiedy pacjent osiąga cel 
terapeutyczny, leczenie może zostać przerwane. Nasze doświadczenia i wy-
niki wielu badań pokazują jednak, że takie postępowanie jest nieprawidłowe, 
a pozostawienie pacjenta bez odpowiedniej terapii nawet na kilka miesięcy, 
powoduje ponowny wzrost poziomu cholesterolu i innych parametrów lipi-
dowych. To może docelowo skutkować tym, że istniejąca blaszka miażdżyco-
wa zrobi się niestabilna, co może doprowadzić do zawału, udaru czy też zgonu.
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Dlaczego warto 
wykonać lipidogram?

Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
Prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, sekretarz 

generalny Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS), 
Przewodniczący Międzynarodowego Panelu Ekspertów 

Lipidowych (ILEP)

Podwyższony poziom cholesterolu dotyczy nawet 19 mln Polaków, tylko 30-40 proc. z nich podejmuje leczenie. 
Wyniki badania NATPOL 2011 pokazały, że większość osób z podwyższonym poziomem cholesterolu, nie ma 

świadomości swojej choroby. 

Bardzo ważne jest, aby sami pacjenci 
prosili lekarza o skierowanie na badanie 

lipidogram
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Wiele osób zapewne nie słyszało o hipokaliemii. Na czym 
ona polega?
Hipokaliemia, czyli niedobór potasu, to zaburzenie elektroli-
towe, w przebiegu którego dochodzi do obniżenia stężenia 

potasu poniżej 3,5 mmol/l w surowicy krwi. Może być łagodna, ale i ciężka. 
My lekarze najbardziej nie lubimy hipokaliemii ze stężeniem potasu poniżej 
2,5 mmol/l, ponieważ z każdym kolejnym spadkiem stężenia tego elektrolitu 
rośnie ryzyko dla pacjenta, w tym również zgonu.
 

Jak częste są niedobory potasu?
Hipokaliemia jest dość powszechna. Towarzyszy wielu chorobom przewle-
kłym, np. nadciśnieniu tętniczemu, zaburzeniom rytmu serca, cukrzycy, nie-
wydolności nerek. 

Mówi się o badaniach, które dowodzą, że hipokaliemia jest częsta 
u chorych leczonych z powodu COVID-19. Jaki jest związek między 

niedoborem potasu a zakażeniem SARS-CoV-2? 
Hipokaliemia jest częsta u chorych leczonych z powodu COVID-19 i wiąże 
się z gorszym przebiegiem choroby. Koronawirus, jak udowodniły badania, 
wpływa na mechanizmy regulujące w organizmie ciśnienie krwi i wydala-
nie wody, przez co również przyczynia się do utraty potasu, a tym samym 
zwiększa hipokaliemię. Ciężka hipokaliemia, poniżej 3 mmol/l, może wy-
wołać arytmię komorową i dysfunkcję mięśni oddechowych, zaś obie te 
sytuacje zagrażają życiu chorych będących w ciężkim stanie w wyniku za-
każenia SARS-CoV-2. Stężenie potasu u tych pacjentów powinno być czę-
sto monitorowane i utrzymywane na poziomie 4 i 5,5 mmol/l. Na poten-
cjalnie śmiertelne zaburzenia rytmu serca szczególnie są narażone osoby 
chorujące na COVID-19 ze współistniejącymi chorobami układu krążenia.
        Przewlekła hipokaliemia pojawia się także, gdy infekcja COVID-19 ma ła-
godny przebieg i może utrzymywać się nawet do kilkunastu miesięcy. Dlate-
go tak ważne są regularne badania poziomu potasu w surowicy krwi, także u 
ozdrowieńców, a w razie wykrycia niedoboru wdrożenie odpowiedniej terapii.

Czy powinniśmy standardowo sprawdzać stężenie potasu?
Badania określające stężenie potasu we krwi należy wykonywać za-
wsze w przypadku określonych objawów, np. gdy odczuwamy zaburze-
nia pracy serca lub osłabienie. Trzeba wówczas poprosić lekarza o skie-
rowanie na oznaczenie elektrolitów, w tym przede wszystkim potasu.
       Dobrze, by robiły to również osoby, które regularnie uprawiają sport, 
czyli są narażone na odwodnienie. Odwodnienie zagraża nam także w prze-
biegu chorób, którym towarzyszą wymioty i biegunki powodujące znaczną 
utratę wody. Częste skurcze mięśniowe powinny skłonić nas do zwrócenia 
uwagi na stężenie potasu. Regularne badania poziomu potasu powinny być 
stałym elementem terapii, gdy chorujemy na choroby układu krążenia. W 
przebiegu hipokaliemii u osób z tej grupy ryzyka może dojść do migotania 
przedsionków, które znacząco zwiększa ryzyko udaru mózgu i zawału serca.

Jakie powinno być optymalne stężenie potasu?
Powinno być w ramach przyjętych norm dla danego laboratorium wy-
konującego badanie. Najczęściej te normy wynoszą od 3,5 do 5,1 mmo-
l/l. Są jednak szczególne grupy osób, u których stężenie potasu po-
winno się mieścić w ściśle określonych granicach, przykładowo dla 
chorych z migotaniem przedsionków najkorzystniejsze jest stężenie po-
tasu ok. 4,5 mmol/l. To samo dotyczy chorych z niewydolnością serca.

Dlaczego prawidłowe stężenie potasu jest tak ważne dla naszego 
zdrowia?

Prawidłowe stężenie potasu jest ważne z wielu powodów. Szybko rozwijająca 
się hipokaliemia może mieć dramatyczny przebieg i objawiać się bardzo 
poważnymi chorobami. Dla mnie, kardiologa, najważniejsze są związane z 
nią groźne zaburzenia rytmu serca, przede wszystkim komorowe. Dla cho-
rego bardzo ważne będzie osłabienie siły mięśni szkieletowych, a z innych 
dolegliwości – zaparcia, w skrajnych przypadkach prowadzące do niedroż-
ności porażennej jelit, zatrzymanie moczu wskutek osłabienia mięśni pę-
cherza moczowego czy też zaburzenia neurologiczne, takie jak parestezje 
(niewłaściwe odczuwanie bodźców), nadpobudliwość nerwowa, apatia.

A dlaczego niedobór potasu jest tak istotny w kontekście chorób 
kardiologicznych? Wspomniała pani o zaburzeniach rytmu serca. 

Czy są jeszcze inne powody?
Prawidłowe stężenie potasu chroni przed rozwojem chorób układu sercowo-
-naczyniowego. Hipokaliemia sprzyja wystąpieniu migotania przedsionków, 
a z kolei migotanie przedsionków jest przyczyną 20-30 proc. udarów niedo-
krwiennych (ok. 15 tys. rocznie w Polsce). Oznacza to, że w ciągu godziny dwie 
osoby doznają udaru. Niestety nawet 60 proc. z nich może umrzeć w ciągu roku
Monitorowanie i uzupełnianie niedoboru potasu powinno być ruty-
nowym postępowaniem u chorych z napadowym migotaniem przed-
sionków. Niskie stężenie potasu jest niezależnym czynnikiem ryzy-
ka wystąpienia groźnego dla życia częstoskurczu komorowego. Im 
niższy poziom potasu, tym wyższe ryzyko częstoskurczu komorowego.

Co jest ważne w leczeniu hipokaliemii? Na co lekarze i pacjenci 
powinni zwracać uwagę?

Moim zdaniem najważniejsze są dwie rzeczy. Pierwsza to świadomość, że 
nieleczona hipokaliemia może być niebezpieczna, w skrajnych przypadkach 
może nawet prowadzić do śmierci. Druga to wybór odpowiedniego prepa-
ratu zawierającego potas. Nie możemy się dać złapać w pułapkę - mamy 
poczucie, że suplementujemy potas, a tak naprawdę go nie suplementu-
jemy, ponieważ cześć preparatów dostępnych na rynku nie dostarcza od-
powiedniej ilości tego elektrolitu. Najlepiej, by suplementacja odbywała się 
pod kontrolą lekarza. Na własną rękę nie należy tego robić. Lekarz dokład-
nie obliczy, jaka ilość potasu jest nam potrzebna do uzupełnienia niedobo-
rów. Wskaże też najodpowiedniejszy preparat. To ważne, bo jedna kwestia 
to podaż potasu, a druga to odpowiednie jego wnikanie do organizmu.
        Rekomendowane są preparaty, które dobrze się wchłaniają, bo wte-
dy mamy pewność, że jeśli przyjmiemy zaleconą przez lekarza daw-
kę, to zostanie ona w całości wchłonięta,a nie wydalona drogą po-
karmową. Taką dostępność zapewniają preparaty w postaci kapsułek 
o przedłużonym uwalnianiu jonów potasu zawierające tzw. mikropeletki. 
Mikropeletki to niewielkich rozmiarów cząstki zawierające lek, zamknięte w 
kapsułce. Zapewniają one stopniowe uwalnianie składnika czynnego w trakcie 
przechodzenia kapsułki przez przewód pokarmowy. Mikropeletki są korzystne 
również z tego powodu, że rozpuszczają się w płynie, pożywieniu. Dzięki temu 
kapsułki łatwo jest przyjmować osobom, które mają trudności w przełykaniu. 
Właściwości mikropeletek pozwalają również zredukować ryzyko działań nie-
pożądanych ze strony układu pokarmowego, czyli np. podrażnienia żołądka.

Zatem lepiej nie polegać na suplementach diety zawierających 
potas?

Zdecydowanie warto zdać się na decyzję lekarza i stosować preparat prze-
pisany na receptę. Trzeba pamiętać o tym, że suplement diety to nie jest lek, 
nie podlega restrykcyjnym normom i kontroli jakości oraz bezpieczeństwa.

chroni sercePotas
Dr hab. n. med. Justyna Domienik-Karłowicz
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Centrum Diagnostyki 
i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej Warszawskiego 
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Hipokaliemia, czyli niedobór potasu, może mieć dramatyczny przebieg 
i objawiać się bardzo poważnymi chorobami. Warto zadbać o prawidłowe 

stężenie potasu, zwłaszcza teraz, w dobie pandemii. W trosce o swoje serce.



Następnie przyszedł trudniejszy moment, 
gdyż zacząłem zdawać sobie sprawę z tego 
co się wydarzyło. Przez jeden dzień miałem 
problemy z mową – wiedziałem co chcę 
powiedzieć, ale nie mogłem tego wyarty-
kułować. Znakomicie czytałem, miałem wy-
dolność percepcji tekstu, ale wyrazić tego 
nie potrafiłem. Natomiast zaskakujące było 
to, że rozmowa przez telefon, nawet w języ-
ku obcym, szła mi idealnie. Mój rozmówca 
nawet nie poznawał, że kilka dni wcześniej 
przeszedłem udar. Lekarze byli zadowoleni 
widząc jak radzę sobie chociażby z ćwicze-
niami z logopedą, w związku z czym prze-
widywali, że okres rehabilitacji będzie krótki. 

Jest Pan nie tylko wielkim artystą, ale po 
prostu wyjątkowym człowiekiem. Cała 
Polska trzymała za Pana kciuki, życzyła 

szybkiego powrotu do zdrowia – czy 
takie gesty mają znaczenie w dochodze-

niu do zdrowia, dobrej kondycji psy-
chicznej?

Już parę razy w życiu dopadały mnie choro-
bowe incydenty, zresztą bardzo groźne. Mu-
szę przyznać, że to, że cała Polska trzyma za 
mnie kciuki zawsze stanowi dla mnie duży 
ładunek energii. To, że tylu ludzi jest dla mnie, 
przesyła mi życzenia – jest to dla mnie widow-
nia, która mnie mobilizuje. Zawsze podobnie 

miałem w teatrze – moment mobilizacji tuż 
przed wyjściem. Także w chorobie również nie 
mogę zawieźć osób, które życzą mi dobrze.

Jak wspomina Pan opiekę personelu 
medycznego?

Jestem zachwycony. Personel szpitala Uni-
wersytetu w Krakowie opiekował się mną 
wspaniale. Nawet teraz, kiedy minęło już tyle 
czasu dzwonią i pytają, jak się czuję. Napraw-
dę to było nadzwyczajne – jestem im za to 
bardzo wdzięczny. Cały czas jestem pod ich 
kontrolą. Muszę przyznać też, że jestem do-
brym pacjentem, gdyż jestem przyzwycza-
jony do reżimu. To co lekarze zalecą to wy-
konuję. I ten reżim wykonawczy sprawdza 
się w przypadku moich wszystkich chorób.

Nie bez powodu w przypadku udaru 
mózgu mówi się o „złotej godzinie”, Pan 

pomoc otrzymał natychmiast?
To prawda, ta pierwsza godzina jest decydu-
jąca. Niestety zdradliwe jest to, że na przykład 
przy zawale natychmiast wyczuwasz ból, a 
udar się czai.

Jak się Pan obecne czuje?
Jestem już w ostatnim etapie rekonwale-
scencji. Zawód, który wykonuje daje mi 
możliwość sprawdzenia tego, jaki wpływ 

miał udar na mój organizm, tylko niestety po-
przez pandemię moje możliwości zawodowe 
są ograniczone. Myślę, że cały mój wypadek 
był dosyć łagodny, gdyż nie wpłynął w du-
żym stopniu ani na mowę, ani na sprawność. 

Wygląda Pan świetnie, praktycznie brak 
oznak przebytego udaru. Czy to kwestia 

rehabilitacji?
Tak szczerze mówiąc, to niespecjalnie odby-
wałem rehabilitację. Pamiętam pierwszego 
dnia, jak nie mogłem pozbierać się z mową, 
to strasznie chciałem swoje role sobie po-
wtórzyć. Do dzisiaj mam niewielki problem z 
mnemotechniką. Przez lata miałem system, że 
po dłuższych przerwach w graniu, powtarza-
łem tekst dzień wcześniej. I teraz takie ćwicze-
nie, by mi się przydało. Niestety teatry jeszcze 
nie do końca funkcjonują, więc nie mogę sie-
bie sprawdzić. 

Czy w momencie zdarzenia, była z Pa-
nem rodzina, która mogła natychmiast 

zareagować?
Wspominając ten dzień, muszę przyznać, że 

miałem ogromne szczęście. To był wieczór 
wyborczy - mój syn i synowa najęli się w 
Komisjach Wyborczych, a moja żona przyje-
chała w ostatniej chwili. W momencie zda-
rzenia nie straciłem całkowicie przytomno-
ści, pamiętam, że jeszcze sam po schodach 
zszedłem. Wszystko potoczyło się bardzo 
szybko – tego wieczoru byliśmy na wsi pod 
Krakowem i w przeciągu 15 min. zostałem 
przewieziony do szpitala w Nowym Targu.

Czy zdawał Pan sobie sprawę, iż jest to 
właśnie udar mózgu?

Ja się po prostu źle czułem, byłem jakby w 
pół letargu. I chciałbym zaznaczyć, że moż-
na zauważyć objawy udaru, ale niestety lek-
ceważy się je. Absolutnie nie wolno tego 
robić! Natomiast, zapewne u każdego mogą 
one objawiać się inaczej - niektórzy mają 
problemy z mową, jeszcze inni ze wzrokiem. 
W moim przypadku objawiło się to tym, że nie 
mogłem nic powiedzieć. Na szczęście miałem 
przy sobie rodzinę, która mogła zareagować.

Jak wspomina Pan to co się wydarzyło 
później, te pierwsze dni po udarze?

To był jakiś sen – muszę przyznać, że to było cał-
kiem przyjemne (śmiech). Cały czas myślałem, 
że idę do sauny, a byłem wieziony na operację. 

Jerzy Stuhr w nocy z 12 na 13 lipca 2020r. trafił do jednego 
z krakowskich szpitali. Stan jego zdrowia był bardzo poważny. Szybka 
interwencja uratowała aktora i sprawiła, że praktycznie nie ma żadnych 

skutków przebytego udaru.
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Miałem szczęście, 
że tak szybko zareagowano

Chciałbym 
zaznaczyć, że można 

zauważyć objawy 
udaru, ale niestety 
lekceważy się je. 

Absolutnie nie wolno 
tego robić!


