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PSYCHOLOG RADZI

MAGDALENA OCZKI
psychoterapeuta psychodynamiczny
z Zespo³u PsychoterapeutycznoSzkoleniowego „Terapeutica”
w Bydgoszczy

?

Jestem szczêśliw¹ ¿on¹,
mam¹ cudownych dzieci.
Nasze ¿ycie toczy³o siê
dotychczas spokojnie.
Oczywiście zdarza³y siê

LEKARZ RADZI
sprawê z ryzyka, jakie
niesie za sob¹ taka
zmiana. Bardzo proszê
o pomoc, o wskazówkê, co
zrobiæ.

chwile smutku i kryzysu,
ale zawsze radziliśmy
sobie z wszelkimi
przeciwnościami losu. Rok
temu zapisa³am siê
na jednym ze spo³ecznych
portali internetowych.
Ciekawa przygoda, bo
odnalaz³am wielu
szkolnych znajomych. Raz
nawet spotkaliśmy siê
po latach. Pewnego dnia
do grona znajomych
zaprosi³ mnie Andrzej moja wielka mi³ośæ,
jeszcze z czasów
podstawówki. Na pocz¹tku
wspominaliśmy,
opowiadaliśmy sobie

o rodzinach, o pracy. Ale
po miesi¹cu zauwa¿y³am,
¿e po prostu muszê z nim
rozmawiaæ, poniewa¿
za nim têskniê. Okaza³o
siê, ¿e Andrzej czuje to
samo. Ukrywam wszystko
przed mê¿em i dzieæmi,
ale jest coraz trudniej.
Zreszt¹ m¹¿ zauwa¿y³ ju¿,
¿e zachowujê siê nieswojo.
Nie wiem, co powinnam
zrobiæ. Z jednej strony
rodzina, ale z drugiej Andrzej, którego chyba
kocham. Bywaj¹ chwile, ¿e
jestem gotowa rzuciæ
wszystko, by tylko z nim
byæ. Ale zdajê sobie

Gdy do gabinetu przychodzi
osoba, która mówi, ¿e jest zakochana i uczucie to komplikuje jej ¿ycie, nie podejmujê
siê prowadzenia terapii. Przypomina mi siê powiedzenie, ¿e
na mi³ośæ nie ma lekarstwa.
Opisana relacja z mê¿czyzn¹ sprzed lat mo¿e mieæ wiele rozwi¹zañ. Mo¿na j¹ odrzuciæ, podj¹æ, b¹dź próbowaæ
zrozumieæ. Czasami zdarza

mocno buntuje siê przeciwko
maleñkim py³kom traw, drzew,
czy chwastów?
Alergia to odbiegaj¹ca
od normy nadmierna i nie
adekwatna do bodźca reakcja
uk³adu immunologicznego
na określony zwi¹zek (alergen), na który nasz organizm
uczuli³ siê. Oznacza to tyle, ¿e
organizm jest bardzo wra¿liwy
i silnie broni siê przed zwi¹zkami, np. py³kami traw, które
s¹ obojêtne dla wiêkszości ludzi, a nasze cia³o rozpoznaje je
jako obc¹, wrog¹ substancjê.
Z pomoc¹ alergikom spiesz¹
firmy farmaceutyczne, które
oferuj¹ szeroki asortyment leków i suplementów (wyciszaj¹

reakcjê alergiczn¹), a tak¿e dynamicznie rozwijaj¹ca siê
dziedzina medycyny zwana alergologi¹.
Niestety, na alergika czyha
jeszcze jeden ogromny problem - alergia krzy¿owa. Osoba
uczulona na py³ki roślinne
mo¿e tak¿e nie tolerowaæ warzyw, owoców czy świe¿ych
i suszonych zió³. W alergii krzy¿owej alergicy reaguj¹ nie tylko
na jeden alergen z danego
źród³a, ale tak¿e na ten sam
alergen lub alergen o bardzo
podobnym sk³adzie z innego
źród³a, np. u pacjenta uczulonego na py³ki ¿yta mo¿e pojawiæ siê szereg objawów (ból
brzucha, biegunka) po zjedze-

niu musli z ziaren innych zbó¿.
Kiedy jesteśmy uczuleni
na py³ki traw, powinniśmy wykreśliæ ze swojego jad³ospisu
orzeszki ziemne, rośliny
str¹czkowe czy sojê. Jeśli wykryto u nas alergiê na py³ki
krzewów i drzew wcześnie
kwitn¹cych, unikajmy pomidorów, orzechów i any¿u.
Wszystkie osoby uczulone
na py³ki roślinne powinny zrezygnowaæ z dodatku do potraw świe¿ych i suszonych zió³,
szczególnie rumianku! Zaszkodziæ mo¿e tak¿e kubek herbaty
zio³owej.
Jeśli nasz organizm uczuli³
siê na chwasty i ambrozjê, nie
jedzmy selera, marchewki,

ALICJA Z TORUNIA

siê, ¿e wzmacnia ona aktualn¹
relacjê ma³¿eñsk¹. Kiedy prze¿ywamy tak¹ „rewolucjê” naszych dotychczasowych uczuæ,
oczekiwañ i pragnieñ, stajemy
siê bardziej krytyczni wobec
partnera. Zaczynamy widzieæ
zwi¹zek z innego poziomu,
trochê z dystansu.
Czujemy czêsto t³umion¹
z³ośæ, której nie wyra¿aliśmy,
b¹dź w ogóle nie czuliśmy.
Po takiej „burzy”, czyli skontaktowaniu siê z w³asnymi
uczuciami, prze¿yciu ich, zaakceptowaniu, ju¿ wiemy. Mo¿emy w zgodzie ze sob¹ anga¿owaæ siê dalej.
OPRAC. (MP)

DZIETA ¯YCIA

ANNA KACZANOWSKA
specjalista dietetyk

Rady dla alergików
Za³zawione oczy, podra¿niona skóra, swêdz¹ca wysypka, czy uporczywy katar to objawy znane ka¿demu alergikowi. Czym jest alergia,
dlaczego nasz organizm tak
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ogórka i dyni, a z owoców unikajmy jedzenia bananów, melonów, orzechów i nasion s³onecznika.
Gdy psikamy, z nosa leje siê
katar, a za oknami rośnie
brzoza, olcha, czy leszczyna prawdopodobnie jesteśmy
uczuleni na ich py³ki. W tej
sytuacji znacznie ograniczmy
spo¿ywanie
ziemniaków,
marchewki, jab³ek, kiwi, śliwek i wiśni.
Bardzo czêsto pojawia siê
tak¿e alergia na kurz domowy,
a dok³adniej na zawarte w nim
roztocza. Aby nie doprowadziæ
do zaostrzenia objawów alergii, lepiej nie spo¿ywaæ krewetek i skorupiaków.

MAREK WAWRZEÑCZYK
dr nauk medycznych,
pediatra i endokrynolog

?

4-letnia córka, kilka razy
po powrocie z naszego
ogrodu, mia³a na r¹czkach.
czerwonawe, drobne krostki
- jakby j¹ poparzy³y
pokrzywy, chocia¿ pokrzyw
tam nie ma. Potem krostki
znikaj¹. Ma te¿ wodnisty
katar. Czy s¹ powody
do wizyty u lekarza?

n Radzê pójśæ z dzieckiem
do pediatry, który opiekuje siê
córeczk¹, by wstêpnie oceni³,
czy potrzebna bêdzie konsultacja alergologiczna. Bo bardzo prawdopodobne, ¿e wodnisty katar i zmiany skórne s¹
objawem uczulenia na przyk³ad na py³ki roślin.
Porady s¹ bezp³atne. Pytania dotycz¹ce wy³¹cznie stanu zdrowia dzieci mo¿na kierowaæ pod adresem: „Gazeta
Pomorska”, ul. Zamoyskiego
2, 85-063 Bydgoszcz, z dopiskiem: „Lekarz radzi”. Czekamy te¿ na telefony w najbli¿szy poniedzia³ek, w godz. 9-10
(tel. 52 326 31 32) lub maile:
lucyna.talaska@pomorska.pl.
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