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Osobę, która przestała 
oddychać, uratować 
może resuscytacja " «11ii>« II • f ł u i | | i | r--

krążeniowo-oddechowo. 

Zeskanuj 
zdjęcie 
(instrukcja 
na str. 5). 
i posłuchaj 
piosenki 
zepołu 
Bee Gees 

Pierwsza pomoc 
99 Teoretycznie wiem, jak wykonać 
resuscytację. Ale w jakim tempie 
powinnam uciskać klatkę piersiową? 

Odpowiada 
IRENEUSZ 
URBANKE 

RATOWNIK, KIEROWNIK POGOTOWIA 

I HOT-LINE MEDICOVER, WWW.MEDICOVER.PL 

Zgodnie z najnowszymi 
wytycznymi American He-
art Association (przedsta
wiono je w marcu na konfe
rencji w Poznaniu), 
podczas wykonywania re
suscytacji, klatkę piersiową 
powinno się uciskać w tem
pie 100-120 ruchów na mi

nutę. Dla osób, które nie 
przechodzą regularnie 
szkoleń z zakresu ratow
nictwa, może to być jednak 
umiejętność trudna do 
opanowania. Dlatego pro
szę przypomnieć sobie 
słynny przebój Bee Gees 
„Stayin Alive". Jest on wy
konywany w tempie 102-
104, w zależności od wersji. 
To oznacza, że właśnie tak 
szybko należy uciskać klat
kę piersiową. Gdy dojdzie 
do wypadku, może być pani 
tak zestresowana, że zapo
mni pani o wszystkich cy
frach. Łatwiej jest przypo

mnieć sobie piosenkę. 
Można ją nawet nucić pod
czas uciskania klatki pier
siowej. Dodam jeszcze tyl
ko, że naciskać trzeba 
mocno, prosto w dół na głę
bokość co najmniej 5 cm. 
Po każdym uciśnięciu klat
ka piersiowa powinna wró
cić do normalnego położe
nia. Po 30 uciśnięciach 
wykonuje się dwa wdechy 
ratownicze i dalej kontynu
uje uciskanie klatki pier
siowej. 
Uwaga! Jeśli nie ma pani 
przy sobie maseczki do od
dychania lub nie jest pewna 
czy wykona oddechy ratow
nicze prawidłowo, można 
zastosować tylko uciskanie 
klatki piersiowej. Takie dzia
łanie też ratuje życie. • 

Zaburzenia 
cyklu 
99 Chorowałam na 
grypę i zaraz po niej 
miałam miesiączkę 
o tydzień za wcześnie. 
Czy to wina infekcji? 

jgy 
Odpowiada 

EWA WYKOWSKA-
-NIEDBAŁA 
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Trudno określić, czy in
fekcja miała wpływ na 
przyspieszenie krwawie
nia. To zależy, jakie wów
czas przyjmowała pani le
ki, jaki był przebieg 
choroby, czy stosuje pani 
stale terapię hormonalną. 
Zaburzenia cyklu mogą po
jawić się z bardzo różnych 
przyczyn. Może je wywołać 
np. silny stres, podróż 
i związana z nią zmiana 
klimatu. 

Pojedynczy przypadek 
skrócenia się lub wydłuże
nia okresu między mie
siączkami nie powinien 
jeszcze budzić niepokoju. 
Natomiast jeśli sytuacja się 
powtórzy, z pewnością war
to porozmawiać o tym z le
karzem. Zleci on przepro
wadzenie odpowiednich 
badań, przeanalizuje pani 
dokumentację, wykona ba
danie USG i dopiero wów
czas postawi diagnozę. • 
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Jedzenie, które 
sprzyja probiotykom 
II W jaki sposób powinnam 

przyjmować probiotyki, by działały 
najskuteczniej? Z jakimi potrawami je 
brać, czym popijać? 

Odpowiada 
D R  I N Ż .  
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Probiotyki najlepiej zaży
wać w trakcie j edzenia lub 
chwilę przed posiłkiem. Sub
stancje zawarte w produk
tach żywnościowych chronią 

bowiem dobre bakterie 
przed działaniem kwaśnych 
soków żołądkowych i spra
wiają, że w niezmienionej 
formie docierają one do jeli
ta. Dlatego nie powinno się 
przyjmować probiotyków 
na czczo, ponieważ ulegną 
zniszczeniu, zanim znajdą 
się w miejscu przeznacze
nia. Byłoby idealnie, gdyby 
przyjmowała pani suple
menty probiotyczne pod
czas jedzenia owsianki na 

mleku. Mleko zawiera biał
ko i tłuszcz, pomagające 
przeżyć dobrym bakteriom. 
Płatki owsiane mają nato
miast błonnik, który ma 
działanie prebiotyczne -
czyli pobudza wzrost i ak
tywność dobrych mikroor
ganizmów. Dzięki takiemu 
wsparciu zdrowa flora bak
teryjna może szybciej i le
piej rozwijać się i namnażać 
w przewodzie pokarmo
wym. Jeśli nie jada pani 
owsianki, proszę po prostu 
zadbać, by posiłek podczas 
którego będzie przyjmowa
ne będą probiotyki był boga
ty w błonnik. Najlepsze 
działanie prebiotyczne wy
kazują, np.: karczochy, szpa
ragi, cykoria, cebula, czo
snek, por, banan oraz 
ziemniaki. Można także za
miast zwykłego preparatu 
z probiotykami wziąć syn-
biotyk, czyli specyfik łączą

cy w swoim składzie dobre 
bakterie z prebiotykami 
(np. Multilac, Duo-Lactil, 
Probioset). 
Uwaga! Synbiotyków nie 
można przyjmować jedno
cześnie z antybiotykami. 
Trzeba zachować pomiędzy 
przyjęciem tych dwóch pre
paratów co najmniej dwugo
dzinną przerwę. 

Podczas kuracji probio
tykami ważne jest także, 
żeby nie wysypywać zawar
tości kapsułki. Jest ona za-
proj ektowana w ten sposób, 
że chroni organizmy probio
tyczne w drodze do jelit. 
Preparatów nie powinno się 
też popijać gorącymi napo
jami. Wysoka temperatura 
zabija dobre bakterie, spra
wi więc, że staną się bezwar
tościowe. Najlepiej jest 
przyjmować kapsułkę z pro-
biotykiem w całości, popija
jąc ją letnim napojem. • 
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