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Powiedz „STOP” grypie - zaszczep się
Każdego roku w okresie od października do kwietnia wzrasta ryzyko zachorowania na grypę. Choroba 
często kończy się poważnymi powikłaniami z których najgroźniejsze to: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia 
sercowego czy zapalenie ucha środkowego. O grypie i szczepieniach ochronnych przeciwko niej rozma-
wiamy z dr n. med. Grzegorzem Bajko - Dyrektorem ds. Lecznictwa Prywatnej Lecznicy Certus.

 Pytanie, które zadaje sobie dużo ludzi: czy grypa jest niebez-
pieczna dla naszego zdrowia i życia?
- Tak, grypa ze względu na masowość zachorowań, zmienność wirusów, 
ryzyko powikłań stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia i nawet 
życia. Rocznie na grypę zapada od 300mln do 1,5mld ludzi, umiera z tego 
powodu od 0,5mln do 1mln chorych. Najgroźniejsze powikłania to zapale-
nie płuc, mięśnia sercowego i osierdzia. Inne częste bakteryjne powikłania 
grypy, zwłaszcza u dzieci, to zapalenie oskrzeli i ucha środkowego.
 Czym grypa różni się od zwykłego przeziębienia?
- Różni się nagłym początkiem, wysoką gorączką, bólami mięśni i głowy, 
rozbiciem, poczuciem ciężkiej choroby, czasami bólami brzucha i biegun-
ką, kaszlem, bólem gardła. Choroba rozwija się 18-72 godzin od ekspozycji 
i trwa ok. 7 dni, o ile nie pojawią się powikłania.
 Czy istnieją sposoby, aby zabezpieczyć się przed grypą? 
- Najskuteczniejszą metodą zapobiegania grypie są szczepienia, które 
ze względu na zmienność wirusów należy powtarzać każdego roku z wy-
korzystaniem aktualnej szczepionki. Tegoroczna szczepionka jest w pew-
nym sensie wyjątkowa w porównaniu do lat ubiegłych. Zawiera ona 
w swoim składzie oprócz antygenów wirusa typu „B”, czyli tego sezonowe-
go, również wirusa typu „A” nazywanego „A/California H1N1”. Jest on po-
dobny do wirusa tzw. „świńskiej grypy”, który spowodował niedawną pan-
demię grypy. Poza tym niezwykle istotne jest przestrzeganie podstawo-
wych zasad higieny: dokładne mycie rąk przed każdym posiłkiem lub kon-
taktem z żywnością. W czasie epidemii czy pandemii grypy powinniśmy 
unikać spożywania posiłków w miejscach publicznych, pocałunków i poda-

Zapraszamy do punktów szcze-
pień na terenie Poznania:
- Prywatna Lecznica CERTUS, 
ul. Grunwaldzka 156 - czynna całą 
dobę
- Centrum Medyczne nr 1 - CER-
TUS, ul. Dąbrowskiego 262/280 - 
czynne od poniedziałku do piątku 
w godzinach 07.00 - 18.00 oraz 
w sobotę w godzinach 09.00 - 13.00
- Centrum medyczne nr 2 - CER-
TUS, ul. Wagrowska 6- czynne 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach  07.00 - 20.00, w sobotę w go-
dzinach  08.00 - 15.00 oraz w nie-
dzielę w godzinach 08.00 - 14.00 
- Centrum Medyczne nr 3 - CER-
TUS, ul. Poznańska 15, Swarzędz - 
czynne  od poniedziałku do piątku 
w godzinach 08.00 - 18.00 oraz 
w sobotę w godzinach 08.00 - 15.00
Cena szczepionki łącznie z kwalifi-
kacją oraz podaniem dla osoby do-
rosłej wynosi 36zł (szczepionka In-
fluvac 2010 lub Fluarix 2010).
 Nie ma konieczności wcze-
śniejszego umawiania terminu 
szczepienia.

wania rąk przy powitaniu, tarcia oczu - zwłaszcza po kontakcie z zanie-
czyszczonymi powierzchniami jak poręcze, klamki, uchwyty. W razie cho-
roby należy używać jednorazowych chusteczek, unikać kaszlu w zwiniętą 
dłoń, myć jak najczęściej ręce, aby nie roznosić choroby.
 Kto powinien się szczepić i kiedy powinniśmy się poddać 
szczepieniu?
- Zaszczepić się powinny osoby z grup wysokiego ryzyka powikłań grypy, 
do których należą osoby podeszłym wieku, chorzy z przewlekłymi choroba-
mi nerek, układu oddechowego i krążenia, chorzy na cukrzycę, po prze-
szczepach, zakażeni wirusem HIV. Jeżeli chodzi o zdrowe osoby to szcze-
pić powinniśmy kobiety w ciąży, dzieci, personel medyczny oraz opieku-
nów w żłobkach, przedszkolach i domach opieki społecznej. Poza tym 
każdy zdrowy człowiek, który chce uniknąć grypy i jej powikłań powinien się 
zaszczepić. Najlepszym czasem dla szczepienia jest wrzesień i paździer-
nik, ale szczepienia można kontynuować przez kolejne miesiące aż 
do sezonu epidemicznego, który pojawia się najczęściej od stycznia 
do marca. 
 Czy takie szczepienie jest bezpieczne dla naszego zdrowia?
- Szczepionki przeciw grypie należą do najbezpieczniejszych w odniesieniu 
do zagrożenia powikłaniami poszczepiennymi. Mogą pojawić się jednak 
bóle mięśniowe lub w miejscu podania szczepionki, uczucie rozbicia lub 
gorączka. Objawy te nie oznaczają wystąpienia grypy po szczepieniu, gdyż 
nie jest to możliwe. Bardzo rzadko mogą pojawić się poważne powikłania 
poszczepienne, takie jak zapalenie mięśnia sercowego, ale ich ryzyko jest 
znacznie większe po zachorowaniu na grypę.
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UWOLNI CIĘ NIE TYLKO OD ALERGII!UWOLNI CIĘ NIE TYLKO OD ALERGII!

przed terapią po terapii

Pacjent (2 miesiące) od urodzenia silna alergia 
na białko mleka krowiego (egzema na całym 
ciele, biegunki, bóle brzucha) poddany terapii 
odczulającej aparatem Bicom 2000. Po ośmiu 
tygodniach ustąpiły wszystkie objawy alergiczne. 

Szanowni Państwo!
 Terapia aparaturą Bicom ® Optima to obecnie 
jedna z najskuteczniejszych i całkowicie bezbolesnych 
metod zwalczania między innymi takich schorzeń jak; 
alergie, nałogi, odchudzanie, schorzenia przewle-
kłe, terapie przeciwbólowe.
 Bicom ® Optima został uzanany za numer 
1 wśród urządzeń do biorezonansu na Świecie.
 Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że okres je-
sienno-zimowy, a co za tym idzie początek sezonu 
grzewczego jest bardzo uciążliwym okresem dla alergi-
ków. Jest to spowodowane nasileniem występowania 
grzybów pleśniowych (np. cladosporium, alterna-
ria) oraz wzmożonego działania alergizującego rozto-
czy kurzu. Suchy kaszel, zapchany nos, swędzenie 
i łzawienie oczu, nie muszą oznaczać przeziębienia 
lub grypy, często to po prostu alergia. Astma oskrze-
lowa, katar sienny lub AZS (atopowe zapalenie skóry) 
dramatycznie komplikują życie.
Ponad 15 lat doświadczeń! Ponad 750 alergenów!
 Testy są bezpieczne, bezbolesne i bezinwazyj-
ne. To obecnie jedyna metoda testowania alergii rów-
nież u dzieci poniżej 3 roku życia. Odczulanie to niein-
wazyjny bezbolesny kikunastominutowy zabieg. 

Z reguły wystarczy jedna wizyta aby odczulić się 
na daną substancję. W sezonie jesienno-zimo-
wym polecamy doskonałą terapię odporno-
ściową, która uchroni nas oraz pomoże znacznie 
łagodnie przejść infekcje.
 Terapia antynikotynowa pozwalająca defi-
nitywnie pozbawić pacjenta uczucia głodu nikoty-
nowego już po pierwszej terapii, nawet wieloletni 
palacze nie mieli problemów z rzuceniem brzyd-
kiego przyzwyczajenia. 

Zapraszamy www.monadith.com.pl
 Sukces naszej firmy przedstawiono 
w TVN, BBC, BBC FOUR, The Sunday Telegraph.

Certyfikaty TÜV, ISO 9001
UWAGA!

 Tylko gabinety posiadające certyfikaty 
przeszkolenia personelu oraz przeglą-
du aparatury, wystawiane przez Mona-
dith-Biomed s.c. zapewniają skutecz-
ność oraz bezpieczeństwo terapii. 
BIOMED 
ul.Podchorążych 18 tel. 061 867 97 70
MONADITH-CENTRUM 
al.Marcinkowskiego 1 tel. 061 852 01 50
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Co mogą zioła w diecie Dukana?
 Dieta proteinowa Dukana jest obecnie bardzo modną metodą 
odchudzania się. Jest to czteroetapowa dieta, w której w pierw-
szym etapie nie spożywa się w ogóle warzyw i owoców, a w dru-
gim niewiele. Problemem tej diety jest zatem niejedzenie warzyw 
i owoców, co sprawia, że nie dostarczamy do organizmu błonnika, 
a to skutkuje miedzy innymi zaparciami. 
 Błonnik, którego brak w tej diecie można uzupełnić stosując 
Regulobon. Dr Dukan proponuje co prawda stosowanie otrębów 
pszennych w niewielkiej ilości, zaznacza jednak, iż są one częścio-
wo trawione, a wiec dostarczają organizmowi niepotrzebnych wę-
glowodanów. A wyeliminowanie węglowodanów i niejedzenie 
tłuszczów wg diety Dr Dukana jest jej najistotniejszym elementem. 
 Dlatego też lepiej będzie zastosować jako dodatek do diety 
proteinowej Regulobon, który zawiera wyodrębniony z otrębów 
błonnik, który ma  dużo mniej węglowodanów niż same otręby, 
a przy tym skuteczniej zapobiega zaparciom.  Regulobon występu-
je w postaci proszku, który w dawce 1-2 łyżeczki rozpuszcza się 
przed spożyciem w wodzie, jogurcie lub soku.

 W diecie Dukana eliminacja tłuszczu jest praktycznie nie-
możliwa jeżeli jemy nabiał i mięso. Aby zatem zmniejszyć przy-
swajanie tłuszczów obecnych w nabiale i mięsie proponujemy 
stosowanie Chitobonu (2-3 kapsułki jednorazowo przed posił-
kiem ) + 1 szklanka wody. Chitobon wychwyci tłuszcze z poży-
wienia i nie pozwoli im się wchłonąć. 
 W diecie proteinowej Dukana istnieje potrzeba picia dużej 
ilości wody, aby wypłukać z organizmu metabolity trawienia 
białek, tzw. ciała ketonowe. Można to zrobić  poprzez picie 
wody, ale dużo skuteczniejsze będzie picie odtruwających na-
parów ziołowych, które szybciej wyeliminują toksyczne sub-
stancje z organizmu. Najlepsze efekty uzyska się poprzez stoso-
wanie naparu z Nefrobonisanu lub poprzez picie wody z roz-
puszczonymi kroplami Nefrobonisol. Dzięki temu nasz orga-
nizm szybko i skutecznie pozbędzie się produktów z trawienia 
białek.

Lek. med. Krzysztof Błecha


