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,Za tydzień 
napiszemy 
o gruźlicy, 
która ciągle 
jest groźną 
chorobą 
zakaźną.

Weekend z rodziną
zdrowie, porady, relaks

Zagrożenia 

Rujnuje zdrowie,
psychikę i życie 

Alkoholizm rujnuje ludziom zdrowie,
psychikę, burzy relacje społeczne,
niszczy życie rodzinne, zawodowe,
nierzadko pcha do przestępstwa. 
Jedyną szansą na pozbycie się 
problemów związanych z chorobą 
alkoholową jest zaprzestanie picia. 

Zdrowie 

Zabiegi na urazy

Wróciliście z nart z urazami kolana
czy barku? Nie lekceważcie tego. 
Niedoleczone urazy mogą 
w przyszłości powodować chroniczny
ból i problemy ze stawami. 

Kuchnia

Cztery sposoby 
na jaja 

Na wielkanocnym stole królują jaja.
Zwykle gotowane, z majonezem i
chrzanem. Ale można je podać także
w innej formie. Na przykład jako farsz
do naleśników i do pieczeni rzymskiej
albo do drożdżowych bułeczek. 
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Choć nie wszyscy chra-
piący cierpią z powodu bez-
dechu, chrapanie jest pierw-
szym objawem OBPS.
Bezdech powstaje w wyniku
wdechowego zapadania się
części miękkich gardła, cze -
mu sprzyja nadmiar tkanki
tłuszczowej wokół szyi. 

OBPS jest schorzeniem
coraz powszechniejszym i
bardzo zdradliwym – łatwo
je przeoczyć, bo objawia się
podczas snu. Część bezde-
chów kończy się co prawda
przebudzeniem (chory budzi
się z uczuciem duszności i
niepokoju), jednak w po-
czątkowej fazie mogą być
trudne do wychwycenia.
Mimo to każdy bezdech koń-
czy się tzw. mikroprzebudze-
niem, co sprawia, że chorzy
śpią snem płytkim i nie przy-
noszącym odpoczynku. Waż-
nym wyznacznikiem jest
także brak marzeń sennych,
ponieważ ludzie dotknięci
bezdechem rzadko wchodzą
w fazę snu REM. 

Najgorsze, że każda przer -
wa w oddychaniu powoduje
niedotlenienie tkanek. W
konsekwencji dochodzi do
wzrostu ciśnienia tętniczego
i przyspieszenia czynności
serca. Poza tym zaburzenia
oddychania podczas snu
mogą być przyczyną lub na-
silać objawy już istniejących
chorób, takich jak nadci-
śnienie tętnicze czy płucne,
choroba niedokrwienna i za-
burzenia rytmu serca, a także
nietolerancja glukozy oraz
cukrzyca. Co więcej, chorzy z
OBPS mogą stanowić poważ -
ne zagrożenie dla innych. Na
przykładzie niechlubnego re-
kordzisty, któremu zdarzały
się aż 104 bezdechy na go-

dzinę, łatwo zauważyć, że
sen w takim przypadku jest
zupełnie nieefektywny. To z
kolei przekłada się na gorszą
kondycję oraz poważne pro-
blemy z koncentracją. Sza-
cuje się, że blisko 1/3 pa-
cjentów przynajmniej raz w
życiu zasnęła za kierownicą,
a co drugi codziennie odczu -
wa senność w czasie prowa-
dzenia auta. Badania kierow -
ców ciężarówek przeprowa-
dzone w USA wykazały, że ci
z bezdechem zasypiają za

kierownicą dziewięć razy
częściej niż pozostali użyt-
kownicy dróg. 

OBPS to także poważny
problem rodzinny i małżeń-
ski, ponieważ połowa osób
cierpiących z powodu bez-
dechu ma zaburzenia libido.
Panowie uskarżają się na za-
burzenia erekcji, a panie
mają obniżony popęd seksu-
alny. 

Jakie sygnały powinny
wzbudzić nasz niepokój? – O
OBPS należy podejrzewać

osoby z nadwagą bądź oty-
łością, bardzo głośno chra-
piące w czasie snu, u których
osoby z rodziny zauważyły
przerwy w oddychaniu. Cho -
ry w czasie bezdechu niejed-
nokrotnie sinieje, wyraźnie
się męczy, próbując nabrać
powietrza do płuc, co udaje
się zrobić dopiero po prze-
budzeniu kończącym bez-
dech. Chorzy z OBPS skarżą
się na zmęczenie w ciągu
dnia, kłopoty z koncentracją,
a przede wszystkim trudną

do opanowania senność. Po-
trafią wbrew swojej woli za-
snąć praktycznie w każdych
warunkach – wyjaśnia dr n.
med. Krzysztof Byśkiniewicz,
specjalista chorób płuc z po-
radni diagnostyki i leczenia
bezdechu w Centrum Me-
dycznym ENEL-MED, ma-
jącym ośrodki w całej Polsce,
m.in. w Gdańsku. d 

ROZMOWA Z LEKARZEM, 
ADRESY PORADNI
na stronie 14. 

Nie chrap, śpij i śnij 
ZDROWIE Niegroźne z pozoru i będące przyczyną żartów chrapanie może oznaczać poważną 
chorobę – bezdech podczas snu. Szacuje się, że cierpi na nią nawet milion Polaków.
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Koszaliński Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc – przygotowywanie pacjentki do badania polisomnograficznego. Fot. Radek Koleśnik
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