
medycyna
Zima, popularna 

„chlapa” i częste zmiany 
pogody to dla niektórych 

z nas pora zwiększonej 
zachorowalności i niskiej 

odporności organizmu. 
Bóle mięśni, ciągnący 
się w nieskończoność 

katar czy kaszel, są 
znamionami zbliżającej 

się choroby. Jak więc 
radzić sobie z Ciepło i 

chłód – co bardziej lubią 
wirusy?

Prawdą jest, że wirusy w 
cieple lepiej się rozmnażają, 
ale to chłód sprzyja ich prze-
trwaniu. Wirusom łatwiej jest 
przeżyć, gdy w powietrzu pa-
nuje niska wilgotność, czyli 
w chłodniejsze miesiące. Nie 
oznacza to, że okna w naszych 
domach muszą być szczelnie 
pozamykane w obawie przed 
infekcją. Nic bardziej mylne-
go. W zamkniętych, niewie-
trzonych pomieszczeniach 
nie trudno o chorobę. Zamy-
kanie okien ułatwia wirusom 
rozprzestrzenianie się i do-
datkowo je przyspiesza.

Chorujemy  
dzięki wirusom
Przeziębienie znamy wszy-

scy. To lekki rodzaj choroby, 
który w większości przy-
padków nie wymaga od nas 
leżenia w łóżku i nie charak-
teryzuje się wysoką gorącz-
ką. Należy ono do chorób 
górnych dróg oddechowych, 
które wywoływać może aż 
200 różnych wirusów, które 
nieustannie mutują się, stąd 
też nigdy nie staniemy się na 
tyle odporni, aby takich prze-
ziębień uniknąć. Grypa nato-
miast w odróżnieniu od prze-
ziębienia jest chorobą, która 
trwa nieco dłużej i bardziej 
osłabia organizm. Jej prze-
bieg jest bardziej intensywny, 
a nieleczona prowadzić może 
do wielu powikłań i kompli-
kacji, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o serce. Jak możemy się za-
razić? To proste – drogą kro-
pelkową, czy inaczej mówiąc 
poprzez wdychanie wydzielin 
pojawiających się, gdy kicha-
my czy kaszlemy. Zarazić mo-
żemy się również poprzez do-
tykanie przedmiotów, które 
wcześniej były w posiadaniu 
osoby zarażonej. Jednak naj-
wyższe ryzyko zachorowania 
stwarza bezpośredni kontakt 
z chorym.

Jak poradzić  
sobie z wirusem
Zarówno przeziębienie, 

jak i grypa wywoływane są 
przez wirusy. Jak zatem mo-
żemy te dolegliwości rozpo-
znać? Otóż przeziębienie jest 
łagodniejszą formą infekcji, z 
którą poradzić możemy sobie 
najczęściej domowymi sposo-
bami. Doskonale sprawdza-
ją się tu gorące napoje, typu 
woda z wyciśniętą cytryną z 
niewielką ilością cukru, mle-
ko z miodem i masłem lub 
herbata z sokiem malinowym 
domowej roboty. Problem 
zaczyna się, gdy dopada nas 
grypa, która jest silniejsza od 
przeziębienia, bywa uparta i 
trudna do pokonania. Dole-

gliwości również są bardziej 
odczuwalne i uciążliwe. Przy 
grypie domowe sposoby 
mogą nie zdać egzaminu lub 
dać jedynie chwilowe efekty, 
a z powikłaniami jakie niesie 
ze sobą niewyleczona choro-
ba nie ma żartów. Dlatego, 
gdy czujemy zbliżającą się 
grypę, boli nas głowa, mamy 
dreszcze, wieczorem dopada 
nas gorączka i ból mięśni, 
lepiej nie zwlekać i na drugi 
dzień od razu udać się do le-
karza pierwszego kontaktu. 

Norowirusy
Poza zwykłym przeziębie-

niem i grypą, popularna jest 
jeszcze jedna niebezpieczna 
choroba, która obecnie za-
raża mieszkańców Anglii. 
To norowirus wywołuje 
popularną ostatnio grypę 
żołądkową. Łatwo go rozpo-
znać, ale również łatwo go 
pomylić ze znanymi nam ro-
tawirusami. Objawy choroby 
są bardzo do nich zbliżone: 
bóle mięśni, wymioty, silna 
(wodnista) biegunka. Noro-
wirusowi towarzyszyć może 
wysoka gorączka.

Gdy dopadnie nas noro-
wirus reagować powinniśmy 
tak samo, jak w przypadku 
grypy żołądkowej (jelitowej). 
To krótka, trwająca do 3 dni 
choroba, jednak pozostawić 

po sobie może wycieńczony 
organizm, dlatego pamiętać 
należy, aby podczas jej trwa-
nia zadbać o częste uzupeł-
nianie płynów oraz elektro-
litów wypłukiwanych przez 
chorobę. Aby nie zarazić 
innych, przebywających w 
naszym otoczeniu osób, nie 
powinno dotykać się żywno-
ści. Norowirusy potrafią być 
groźniejsze niż rotawirusy, 
bardziej inwazyjne i trudne 
do wyleczenia. Przenoszą 
się przez kontakt bezpośred-
ni oraz przedmioty będące 
w zasięgu osoby zakażonej. 
Jest on wirusem bardzo za-
kaźnym. Stwierdzono, że już 
10 jego cząstek wystarczy, 
aby spowodować zakażenie. 
Wirusy te często powodują 
powstawanie dużych zatruć 
pokarmowych, ze względu 
na łatwe rozprzestrzenianie 
się. Środowiska, w których 
występują najczęściej, to 
pomieszczenia skupiają-
ce dużą ilość ludzi, jak np. 
szkoła, przedszkola czy szpi-
tale. Jednak systematyczna 
dezynfekcja rąk, na których 
brudnej powierzchni wystę-
puje mnóstwo bakterii oraz 
przestrzeganie higieny oso-
bistej powinna uchronić nas 
od ryzyka zarażenia norowi-
rusem. Poza dbaniem o hi-
gienę osobistą pozostaje jesz-

cze stosowanie odpowiedniej 
higieny przygotowywania 
posiłków, gdzie wszystkie 
owoce i warzywa powinny 
zostać starannie umyte, na-
wet gdy obierane będą ze 
skórki. Blaty kuchenne, de-
seczki do krojenia i naczynia, 
które używamy powinny być 
również utrzymywane w od-
powiedniej czystości.

Ważne jest, aby pamiętać 
o tym, że antybiotyki nie są 
wskazanym lekarstwem na 
zarażenie wirusowe. Warto 
więc poradzić się specjalisty 
zanim sięgniemy po jakie-
kolwiek lekarstwo, żeby nie 
osłabić silnymi środkami i 
tak już wycieńczonego orga-
nizmu. Specjaliści My Medyk 
leczą swoich pacjentów we-
dle wysokich polskich stan-
dardów i doskonale wiedzą 

kiedy sięgnąć po odpowied-
nie lekarstwa.

Dr Jolanta Kuklińska to 
specjalista chorób wewnętrz-
nych i medycyny rodzinnej. 
Jej doświadczenie to ponad 20 
lat pracy na oddziałach szpital-
nych i praktyki ambulatoryjnej. 
Dr Kuklińska swoim stażem 
objęła stanowisko asystenta 
oraz starszego asystenta, jak 

i ordynatora. Z chęci ciągłego 
doskonalenia swojego zawodu 
bierze udział w wielu szkole-
niach i kongresach (między 
innymi XI Kongres Medycyny 
Rodzinnej czy X Konferencja 
Szkoleniowa Towarzystwa 
Internistów Polskich). Zakres 
świadczonych przez dr Jolantę 
Kuklińską usług medycznych 
w My Medyk obejmuje choro-
by wewnętrzne oraz medycynę 
ogólną.

Swoją wywołaną wirusa-
mi grypę proponujemy od-
dać również w ręce lekarza 
rodzinnego, którym jest dr 
Tomasz Grela. Posiada on 
specjalizację I stopnia w dzie-
dzinie chorób wewnętrznych 
oraz II stopnia w zakresie me-
dycyny rodzinnej. Pacjentów 
w Wielkiej Brytanii przyjmuje 
od 2006 roku, a konsultacje 
prowadzi zarówno w języku 
polskim, jak i angielskim. r

Dr Tomasz Grela  
przeprowadza również: 
* badania EKG 
* Badania USG jamy brzusz-
nej i tarczycy 
* badania lekarskie  
kierowców (UK) 
* badania spirometrycz-
ne astmatyków, POCHP, 
palaczy 
* szczepienia  wraz  
z poradnictwem profilak-
tycznym 
* badania konieczne przed 
iniekcją oraz podanie  
zastrzyku. 

Wirusy
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tel. 0208 997 9191
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 „Antybiotyki nie są wskazanym 
lekarstwem na zarażenie 
wirusowe. Warto więc poradzić 
się specjalisty zanim sięgniemy 
po lekarstwo, aby nie osłabić 
i tak już wycieńczonego 
organizmu.

 „Norowirusy potrafią być 
groźniejsze niż rotawirusy, 
bardziej inwazyjne i trudne 
do wyleczenia. Przenoszą 
się przez kontakt bezpośredni 
oraz przedmioty będące w 
zasięgu osoby zakażonej.
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Dr Tomasz Grela ukończył Wydział Lekarski Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 
1997 roku. Specjalizację I stopnia w dziedzinie 
chorób wewnętrznych uzyskał w 2000 roku, a 
następnie w roku 2003 uzyskał specjalizację II 
stopnia w dziedzinie medycyny rodzinnej. Zajmuje 
się leczeniem zarówno dzieci jak i dorosłych.
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Dr Jolanta Kuklińska ukończyła Akademię 
Medyczną w Białymstoku. Specjalizację z 
chorób wewnętrznych zdobyła w roku 1988, 
a kolejną z medycyny rodzinnej w 2000 roku. 
W sumie odbyła ponad 20-letni staż pracy w 
lecznictwie zamkniętym (oddział szpitalny) i 
otwartym (praktyka ambulatoryjna) na stanowisku 
asystenta, starszego asystenta i ordynatora. 


