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ieuchronność niestety. Nieuchronność przed zimą. Ledwie początek października, a już
w Tatrach zaczął padać śnieg. Jan
Krzysztof z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – słyszę jak
ostrzega w piątkowy poranek
przed wychodzeniem w wyższe
partie gór. Jest ślisko, skały oblodzone i zimno; kilka stopni poniżej
zera. I dodaje – nadszedł właśnie, jak zawsze, czas na
śnieg. To w górach. A na nizinach, więc u nas? U nas noce
też zimne, ale serca gorące. I to jak! W ostatnich dniach,
mam wrażenie, że przydałoby się Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe dla Kibiców Siatkówki z siedzibą w Łodzi. Może w Atlas Arenie gdzieś jeszcze jakiś pokoik niezagospodarowany. To, co przez minione dni zafundowały nam nasze reprezentacyjne siatkarki w drugiej już fazie grupowej
Mistrzostw Europy, przeszło wszelkie oczekiwania. Na boisku twarda, ambitna walka, na wypełnionych po brzegi
trybunach horror. I to w biało-czerwonej konfekcji. Zauważyłem pięknie dopracowane modele dziecięce, w komplecie z uroczym małym cylinderkiem na główkę. W szerokiej ofercie rzutkich i jakże przewidujących handlowców jest też kolor pomarańczowy.

PODWÓJNA
KRÓTKA
Z wdzięczności do Holendrów, detalicznie znaczy się do
Holenderek, które w mistrzostwach – muszę użyć tego
zwrotu – idą jak burza. Polki odczuły to w eliminacjach, ale
los sprawił, że oto dziś o 17.00 znów staną na naszej drodze.
Komentatorzy i specjaliści twierdzą, że teraz, gdy daliśmy
radę Belgii, Rosji i Bułgarii, to i Holenderkom mamy coś
do udowodnienia. A to już półfinał. Gramy o medale.
Piszę jak raz o sporcie, bo nie sposób nie zauważyć wagi
i rangi zjawiska, jakie w ostatnich tygodniach przytrafiło
się Łodzi. Dwie, jedna po drugiej, europejskie imprezy, choć
i tak za mało widoczne w mieście, to zawsze spora promocyjna szansa. Wielu nam zazdrości. Taki Wrocław na przykład sprytnie wciska się w reklamy okalające boisko siatkarek. Nasz Urząd nie gorszy. Użył nawet grubszych i większych, przez to wyraźniejszych, liter. Osobiście dołożyłbym
jeszcze jakieś chwytliwe hasełko, ale z podpowiedziami
– wiadomo – jest jak z piekłem i brukowaniem. Telewizyjni
sprawozdawcy mają na to patent. – Ach, dlaczego Milena
(nasza rozgrywająca Milena Sadurek) nie skończyła tego
ataku?! Oj, przydałaby się tu podwójna krótka! – słyszę właśnie z telewizora jedną z takich dorad. To jednak tylko emocje i swego rodzaju koloryt relacji. Nawet klasycy gatunku
z Bohdanem Tomaszewskim i Janem Ciszewskim nie byli
przecie wolni od uniesień. W zupełnie innym wymiarze padło i na mnie. Wybaczcie, napisałem list. Spod serca. Do
jednej z naszych zawodniczek. Na razie mam go, jak to mówią, w brulionie. Ale choć list prywatny, początek jest oczywisty, że z wypiekami na twarzy zacytuję:
„Kochana Pani Jagieło!
W pierwszych słowach donoszę, że u mnie się wszystko zmieniło. Przez Panią właśnie. Jest pani dziewczyną skromną i dzielną, uśmiechniętą i twardą, odważna, ale i pokorną, gdy trzeba. I jeszcze to imię – Aleksandra. Jagieło – prawie, bo fonetycznie, jak król zwycięski, a Aleksandra to wręcz tak, jak siostra króla
Władysława, w naszej historii znana jako żona księcia
płockiego Ziemowita. Jednak dla mnie – proszę pozwolić – jest Pani po prostu Olą...”
I tyle – bym powiedział – nadaje się do prasy. Reszta jest
milczeniem. Jutro wieczorem, gdy emocje opadną, list wykaligrafuję, włożę do koperty i nawet z adresem nie będzie
kłopotu. Dojdzie! Listonosze, co wiem skądinąd, też rozkochali się w naszych siatkarkach... •

Rozmawiamy
z dr nauk med.
Urszulą Sztuką-Polińską,
dyrektorem
Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Łodzi.
d W wielu łódzkich firmach
masowo szczepi się pracowników przeciwko grypie.
Tymczasem podobno ludziom młodym i zdrowym
nie powinno się podawać takich preparatów...
– Osoby przed 45. rokiem życia mogą sobie odpuścić
szczepienia. Zapewne jeśli
ktoś jest młody i nie choruje,
to lekarz odradzi mu taką
formę profilaktyki.
Zaleca się jednak podawanie
tego preparatu dzieciom, bo
nie mają jeszcze w pełni wykształconego układu immunologicznego, a także osobom po 65. roku życia, których odporność jest już słabsza, oraz pacjentom cierpiącym na choroby przewlekłe,
głównie cukrzycę i schorzenia układu krążenia. Zaszczepić powinny się również ci, którzy codziennie
mają kontakt z dużą liczbą
osób, czyli pracownicy handlu, służby zdrowia i służb
miejskich.
d Czy ktoś nas może zmusić
do szczepienia?
– Te szczepienia nie są obowiązkowe, a jedynie zalecane. W krajach starej Unii Europejskiej, gdzie świadomość społeczna jest większa,
nie ma zresztą w ogóle szczepień obowiązkowych. Jednak
większość obywateli i tak
idzie się szczepić w imię własnego i innych dobrego interesu. Dopiero bowiem, gdy
podda się temu od 70 do 80
procent społeczeństwa, profilaktyka przekłada się na
zbiorową odporność. Tymczasem w Łodzi w sezonie
szczepi się tylko około 3 procent populacji.
d Kiedy powinniśmy się zaszczepić przeciw grypie?
– Początek jesieni to najlepszy okres. Jesteśmy wypoczęci po urlopie, a nasz układ
immunologiczny jest ustabilizowany i prawidłowo reaguje. Już siódmego dnia po
podaniu szczepionki nasz
układ odpornościowy zaczyna odpowiadać na to, na co
się zaszczepiliśmy, a po 14
dniach nabywamy odporności.
d Może nie warto się szczepić, skoro często się zdarza,
że ktoś przyjął preparat,
a i tak zachorował...
– Pacjent przyjmuje tylko
jedną dawkę szczepionki
przeciw grypie i zawsze jest
jakaś grupa, u której nie wytworzy się odporność. Ale do

Czy szczepić
się przeciw
grypie?
zachorowania może dojść
również z powodu zakażenia
jednym z blisko 200 wirusów
grypopodobnych.
Poza tym zawsze po szczepieniach występują niepożądane odczyny. Im silniejszy
układ odpornościowy, tym
większe mogą być skutki
uboczne: od bolesności ręki,
ogólnego rozbicia, po
śmierć. Medycyna zna takie
sytuacje. Podczas ostatniej
epidemii ospy w latach 60.,
gdy preparat podawano
wszystkim obywatelom,
8 lub 9 zmarło na skutek podania szczepionki.
d Nigdy nie mamy pewności,
że szczepionka jest trafiona.
Wykorzystuje się w niej
przecież wirus wyizolowany
w poprzednim sezonie...
– Szczepionkę przygotowuje
się w oparciu o prognozy,
przypuszczając, że wirusy będą się rozprzestrzeniały w takim, a nie innym składzie.
Myślę, że ostrożność wobec
szczepionek przeciw grypie
wynika z faktu, że ten preparat co roku jest nowy. Tworzy
się go z fragmentów wirusów, które zakażały w poprzednim sezonie. A do nowości część obywateli podchodzi ostrożnie. Nie bez
znaczenia jest również działalność ruchów antyszczepiennych, których działacze
traktują szczepienia jak zamach na wolność obywateli
i twierdzą, że na profilaktyce
zyskuje jedynie lobby farmaceutyczne.
d Czy nie lepiej więc wzmocnić odporność, zamiast
przyjmować dawkę nieobojętnego dla zdrowia leku?
– Nie, bo są to działania równoległe. Oczywiście nawet
szczepiąc się powinniśmy
dbać o układ odpornościowy
i odpowiednio się odżywiać.
Popularna niegdyś kiszona
kapusta i czosnek skutecznie zastępują preparaty chemiczne na wzmocnienie. Poza tym jesienią i zimą ubierajmy się właściwie, najlepiej
na cebulkę, chrońmy głowę
i stopy przez przemoczeniem
i przemarznięciem. Troszczmy się o swój organizm i dobrze wysypiajmy.
d Jak możemy zapobiegać
zakażeniom?
– Wirus grypy przenosi się

drogą kropelkową. Jeśli chodzi o zapobieganie grypie, to
od początku występowania
wielkich epidemii, czyli od
1918 roku, środki zapobiegawcze są takie same. Już
wtedy stosowano maski na
twarz, kwarantannę, zakaz
organizowania imprez zbiorowych. Już wtedy do dezynfekcji stosowano chlor. I dziś
w okresach wzmożonych zachorowań unikajmy kin i teatrów. Szczególnie zadbajmy
o higienę: kichając i kaszląc
zasłaniajmy twarz chusteczką jednorazową, często myjmy ręce – za każdym razem
przez kilkadziesiąt sekund
i używajmy jednorazowych
chusteczek nasączonych alkoholem do ich dezynfekcji.
Wirusy są odporne i niekiedy, np. na poręczach w autobusie czy tramwaju, mogą
przeżyć kilka godzin. Rozprzestrzenianiu się wirusów
sprzyja również panująca
wśród młodzieży moda picia
z jednej szklanki czy dzielenia się pączkiem na zasadzie
„daj gryza”. Może więc lepiej
te zwyczaje zarzucić.
d W wielu publikacjach podkreślano ostatnio, że jednym
ze składników szczepionek
przeciw grypie jest thimerosal zawierający toksyczną
rtęć. Powoduje ona wady
rozwojowe u dzieci, a u dorosłych chorobę Alzheimera...
– Ten fakt był już dementowany nie tyko na łamach popularnej prasy, ale i w mie-

sięcznikach medycznych.
Szczepionki są bardzo wysoko oczyszczane. Poza tym
każda partia leków przed
wprowadzeniem jej na nasz
rynek jest kontrolowana
przez Instytut Leków w Warszawie.
d Czy powinniśmy obawiać
się grypy w nadchodzącym
sezonie?
– Zawsze należy trochę się jej
obawiać, ale bez jakiegoś
szczególnego lęku i nakręcania się. Miejmy świadomość,
że jeszcze kilka miesięcy temu doświadczeni naukowcy
straszyli nas epidemią świńskiej grypy, która miała nadejść pod koniec wakacji i na
szczęście te prognozy się nie
sprawdziły.
Od kilku lat nie ma masowych zachorowań na grypę
sezonową. W poprzednim sezonie grypowym (od 1 października 2008 do 30 kwietnia 2009 roku) w województwie łódzkim na grypę i infekcje grypopodobne zachorowało 37 tys. osób (więcej
dorosłych niż dzieci). Z naszych danych wynika, że zaszczepiło się przeciw grypie
około 78 tys. osób, co stanowi 3 proc. populacji. Musimy
jednak pamiętać, że co jakiś
czas przychodzi epidemia
grypy sezonowej, która ma
ciężki przebieg i zbiera
śmiertelne żniwo.
d Dziękujemy za rozmowę.
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