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Z
ima to okres, w którym ryzyko 
zachorowań na przeziębie-
nie, anginę, grypę czy różnego 
rodzaju zapalenia diametral-
nie wzrasta. Wiadomo, że lepiej 

zapobiegać, niż leczyć. Dlatego też poniżej 
podaję proste metody, które pomogą w pro-
filaktyce i walce z wirusami.

Co należy robić, aby się nie 
zarazić
Wirusy powodujące przeziębienie i grypę 
rozprzestrzeniają się drogą kropelkową, naj-
częściej poprzez kaszel lub kichanie osoby 
chorej. Bagatelizowanie pierwszych obja-
wów infekcji wirusowych jest groźne nie 
tylko dla nas samych, ale i dla osób wokół 
nas. Przychodząc do pracy z pierwszymi 
objawami przeziębienia i grypy lub przy-
prowadzając chore dziecko do przedszkola 
czy żłobka, narażamy innych na chorobę. 
Dlatego warto znać sposoby na uniknięcie 
rozprzestrzeniania się infekcji.

Źródłem takich infekcji jest inna chora 
osoba, która kicha, kaszle, dotyka nas, całuje. 
Kropelki śluzu osiadają również na przed-
miotach. Oznacza to, że korzystając z rze-
czy osoby chorej, możemy przenieść wirusa 
w okolice naszych ust czy nosa i szybko się 
zarazić. Wirus poza ciałem człowieka jest 
aktywny nawet do 12 godzin. W okresach 
większej zapadalności na grypę, unikajmy 
zakupów w zatłoczonych marketach. Jeśli 
nie musimy, nie korzystajmy z komunika-
cji publicznej.

Dieta
Jesteśmy tym, co jemy. Prawda stara jak 
świat w okresie zimowym wraca ze zdwo-
joną siłą. Zrównoważona dieta bogata 
w witaminy i minerały to podstawa, na któ-
rej jest budowana odporność na zimę. 
Szczególnie w czasie wzmożonej zachoro-
walności ważne jest, by dostarczać organi-
zmowi niezbędnych składników. Wybie-
rajmy produkty nieprzetworzone. Pamię-
tajmy o zrównoważonych proporcjach 
makroskładników: białka, tłuszczów (naj-
lepiej pochodzenia roślinnego) oraz węglo-
wodanów – wszystkie one są niezbędne 
do właściwego funkcjonowania naszego 
organizmu.

aktywność fizyCzna 
i wypoCzynek
Regeneracja to bardzo istotny element 
w naszym życiu. Nawet jeśli w dzisiej-
szym zabieganym świecie pomniejszamy 

jej znaczenie, to jest ona jednym z głów-
nych czynników wpływających na jakość 
naszego życia. Sen to proces ładowania aku-
mulatorów. Kiedy nasze ciało informuje 
nas o słabnących bateriach, spada także 
odporność na patogeny. Zima to idealny 
moment na to, by wzorem natury po pro-
stu wyluzować. Podarujmy naszemu ciału 
dodatkowe 30-60 minut snu, znajdźmy 
czas na relaks. Jest to inwestycja w zdro-
wie, a nasza odporność wzrośnie. Aktyw-
ność fizyczna wzmacnia organizm i rów-
nież przyczynia się do relaksu: basen, joga, 
fitness, bieganie, a może po prostu spacer 
lub wieczorna gimnastyka? Wybierzmy to, 
co najbardziej nam odpowiada, w czym czu-
jemy się dobrze. Pamiętajmy, by dobierać 
intensywność i długość treningu do swo-
jej kondycji i stanu zdrowia.

witaminy i zioła
Witaminy są paliwem naszego systemu 
immunologicznego. Szczególnie istotną 
rolę pełni tu witamina C, która wzmac-
nia odporność. Naukowcy już udowodnili, 
że witaminę C z diety organizm przyswaja 
lepiej. Warto więc spróbować dostarczyć jej 
swemu organizmowi dzięki owocom. Cho-
ciaż w okresie zimowym te owoce dostępne 
są tylko w postaci mrożonek, herbatek owo-
cowych czy soków, jednakże mimo to zawr-
tość w nich witaminy C jest ciągle wyższa 
niż na przykład w świeżych cytrusach. Mro-
żone owoce naturalnie wzmocnią serce 
oraz odporność naszego organizmu. Do naj-
bardziej pożytecznych zalicza się zamro-
żone owoce czarnej porzeczki, owoce dzi-
kiej róży, jagody a nawet wiśnie, ponieważ 

są one znakomitym źródłem witaminy C. 
Poza tym witaminę C znajdziemy w wielu 
innych produktach, takich jak natka pie-
truszki, papryka, kiszona kapusta, czarny 
bez i pomidory. Osobom poszukującym bar-
dziej bezpośrednich rozwiązań proponuję 
profilaktyczne suplementowanie witaminy 
w postaci pastylek, napojów, czy kropel.

Sama witamina C może nie wystar-
czyć, dlatego też warto dodać czystek, który 
również bardzo wzmacnia odporność. 
Działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapal-
nie, przeciwwirusowo i przeciwgrzybicz-
nie. Hamuje wydzielanie histaminy i jest 
bogatym źródłem polifenoli, dzięki czemu 
naturalnie wzmacnia system immunolo-
giczny. Regularne picie naparu z czystka 
to doskonała forma prewencji.

Pomocne w utrzymaniu wysokiego 
poziomu odporności podczas najzimniej-
szych miesięcy w roku będzie także spo-
żywanie dużej ilości naparów ziołowych. 
W pierwszej kolejności możemy skorzy-
stać z właściwości czarnego bzu, lipy, aro-
nii, dzikiej róży, maliny, czarnej porzeczki, 
pigwy czy żurawiny. Picie naparów dostar-
czy organizmowi potrzebnych witamin 
i właściwego poziomu nawodnienia.

Napoje w okresie podniesionego 
ryzyka infekcji warto wzmocnić dwoma 
składnikami, które w dłuższej perspekty-
wie podniosą odporność. Są to naturalny 
miód i imbir. Rozpuszczany w schłodzonej 
wodzie miód to skarbnica wartości odżyw-
czych i łatwo przyswajalnych węglowoda-
nów. Działa przeciwzapalnie, chroni gar-
dło i wzmacnia odporność. Natomiast imbir 
posiada właściwości bakteriobójcze i prze-

ciwzapalne. Imbir ma również właściwości 
odkażające. Silne działanie rozgrzewające 
imbiru może być wykorzystane przy wyzię-
bieniu organizmu. Napar z imbiru poleca 
się pić w przypadku bólu gardła. Imbir sto-
sowany jest też jako roślina wzmacniająca 
odporność i regulująca trawienie.

Jakość powietrza w Domu
Warto dodać, że liczy się także nawilże-
nie powietrza w pomieszczeniach, w któ-
rych przebywamy. Zbyt suche powietrze, 
szczególnie w okresie grzewczym, może 
uszkadzać śluzówkę gardła, na co szcze-
gólnie narażone są dzieci. Powietrze można 
nawilżyć w bardzo prosty sposób, na przy-
kład wywieszając mokry ręcznik lub nawil-
żacz na kaloryferze. Pamiętajmy również 
o tym, że pomieszczenia, w których przeby-
wamy, powinny być regularnie wietrzone, 
nawet gdy za oknem jest zimno.

używki
Negatywnie na poziom odporności dzia-
łają różnego rodzaju używki: wyroby tyto-
niowe, alkohol, a nawet mocna kawa i her-
bata. Mogą naruszać błonę śluzową gardła, 
co ułatwia pole manewru bakteriom i wiru-
som. Podobne właściwości mają również 
zanieczyszczenia atmosferyczne, szcze-
gólnie te w okresie grzewczym. Choć jest 
to oczywiste, to każda okazja jest dobra, 
by przypomnieć, że dym tytoniowy jest 
szkodliwy dla płuc, krtani i skóry nie tylko 
palacza, a alkohol uszkadza komórki, nisz-
czy wątrobę i jest źródłem pustych kalorii.

wzmożona higiena
Częste mycie rąk to absolutna podstawa 
w profilaktyce grypy i przeziębienia. Prze-
bywając w miejscach publicznych, doty-
kamy najróżniejszych rzeczy, podajemy 
dłoń na przywitanie. Warto pamiętać, 
by unikać dotykania okolic twarzy, gdyż 
w ten sposób zarazki mogą szybciej przedo-
stać się do dróg oddechowych. Noszenie 
maseczki higienicznej podczas choroby nie 
jest jeszcze tak popularne, ale udowodniono, 
że korzystając z maseczki w domu, można 
zmniejszyć ryzyko zarażenia domowni-
ków nawet o 50 proc. Należy także pamię-
tać o częstym wymienianiu maseczek 
na nowe. Dobrze jest odizolować chorego 
od reszty domowników, np. umieszczając 
go w innym pokoju. Grypą i przeziębieniem 
najłatwiej zarażają się małe dzieci i osoby 
starsze, więc to właśnie na nich warto sku-
pić szczególną uwagę.

Jak chronić się 
przed wirusami
Niższe temperatury czy podwyższony poziom stężenia wilgotności powietrza to idealne warunki dla 
bakterii i wirusów, które czyhają na lukę w naszym systemie immunologicznym.
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