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Ziołowe wsparcie 
wątroby 

Od Redakcji

P acjenci często pytają mnie: „Ojcze, czy w  Sanktua-
rium Matki Boskiej Rychwałdzkiej zdarzają się jesz-
cze cuda?”. Tak, zdarzają się cuda dotyczące uzdrowień 

fizycznych ale przede wszystkim uzdrowień duchowych. Praw-
dziwie cudownym uzdrowieniem jest, gdy ktoś, kto był daleko od 
Boga przez 20 czy 30 lat nagle do Niego wraca. Taką rolę do 
wypełnienia mają sanktuaria. Są one jakby kanałem łączącym 
Niebo z Ziemią. Oddziaływania sanktuariów można porównać do 
oddziaływania Świętych. Kontakt ze Świętym poraża w sensie 
pozytywnym. Mieliśmy tego wyraźne dowody w kontaktach za-
twardziałych ateistów z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Mało 
znany jest fakt, kiedy to pan prezydent Kwaśniewski na pytanie 
dziennikarzy, czy Ojciec Święty przyjedzie jeszcze na pielgrzym-
kę do Polski, powiedział: „Jeżeli byłbym obdarzony łaską wiary 
powiedziałbym: Jak Bóg da – a tak powiem: nie wiem”. Był to 
przełom 2004/2005 roku. Ten sam Pan Kwaśniewski po kilku 
miesiącach, o ile wierzyć mediom, wziął ślub kościelny ze swoją żoną, 
mając z nią przez kilkadziesiąt lat jedynie kontrakt cywilny.

Święci to ludzie przez których świecą promienie słońca i to nie 
tylko w witrażach. Te promienie „porażają” w sposób pozytywny. 
Uważam jednak, że największym cudem jest cud przebaczenia. 

Przebaczenie jest warunkiem zdrowia. Kiedy nie prze-
baczamy nosimy w sobie truciznę, która nas zabija 

fizycznie, psychicznie i duchowo.
Przebaczenie jest niezwykle trudne, a cza-

sami trzeba cudu aby ktoś przebaczył.
Jeżeli człowiek zwalczy w sobie wie-

loletnią, zapiekłą nienawiść dozna cudu 
uzdrowienia.

Błogosławieństwa Bożego  

oraz doznania cudu przebaczenia  

w Nowym 2007 Roku życzę  

wszystkim czytelnikom kwartalnika

Ojciec Grzegorz Sroka, Franciszkanin

Cud przebaczenia
Wątroba, największe laboratorium 

biochemiczne organizmu bardzo do-
brze poddaje się leczeniu ziołami.

Które z ziół są najskuteczniejsze?
Informacja, iż zioła są dobre na wątrobę 

to sformułowanie często słyszane, niestety 
nie jest prawdą powszechna opinia, że poło-
wa ziół pomaga w problemach wątrobowych. 
Większość ziół łagodzi zaburzenia trawie-
nia, ale nie jest to równoznaczne z bezpo-
średnim działaniem leczniczym na komórki 
wątrobowe.

Co zatem działa? Najlepiej udowodniony 
jest korzystny wpływ ostropestu plamistego 
(Sylybum marianum), a szczególnie Sylima-
ryny, która jest najważniejszym ciałem czyn-
nym tego surowca zielarskiego. Drugie zioło 
to karczoch (Cynara scolymus).

Działanie Sylimaryny jest wielokierunkowe:
1. Chroni ona komórki wątrobowe przed 

wnikaniem toksycznych substancji. Neu-
tralizuje wolne rodniki tlenowe i to �0-�0 
razy silniej niż znana z tego Vitamina E. 

2. Sylimaryna pobudza tkankę wątrobową 
do regeneracji poprzez stymulację syntezy 
niezbędnych do tego procesu białek.

3. Sylimaryna poprzez hamowanie wytwa-
rzania prostaglandyn łagodzi proces za-
palny.  Hamuje także proces włóknienia 
wątroby prowadzący do marskości tego 
narządu. Przy wszystkich dobroczynnych 
własnościach jest ona lekiem w pełni 
bezpiecznym.
Karczoch to zioło o działaniu wybitnie żół-

ciotwórczym, żółciopędnym i poprawiającym 
trawienie oraz o silnym działaniu przeciw-
miażdżycowym poprzez obniżanie pozio-
mu cholesterolu całkowitego i frakcji LDL, 
tzw. złego cholesterolu w surowicy krwi. 

Jeżeli chodzi o miąższ wątroby to karczoch 
działa na niego w sposób ochronny. Działa-
nie to potwierdzone zostało zarówno w ba-
daniach laboratoryjnych jak i w odczuciach 
samych pacjentów.

Zarówno Sylimaryna jak i karczoch znaj-
dują się w preparacie Hepatobon.

W uszkodzeniu wątroby stosuje się też inne 
zioła, ale żadne nie mają tak udowodnionego 

- wspomaga 
wątrobę i trzustkę
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Czy to choroba 

Alzheimera?Ziołowe wsparcie 
wątroby 

www.fpd.ig.pl

- wzmocnienie odporności  
organizmu

- regeneruje wątrobę

Często zadajemy sobie pytanie czy 
pogorszenie pamięci u bliskich nam 
osób starszych jest związane tylko 

z wiekiem i naturalnymi procesami wynika-
jącymi ze starzenia czy też chorują one na 
brzmiącą jak wyrok chorobę Alzheimera.

W początkowej fazie oba procesy wyglą-
dają dość podobnie. Różnice dostrzegamy 
później. Jak rozróżnić zaburzenia pamięci 
związane z wiekiem i chorobę Alzheimera?

Wczesne rozpoznanie choroby Alzheimera 
jest bardzo ważne, gdyż im wcześniej wdroży 
się leki tym bardziej przedłużymy choremu 
okres samodzielności i przeżycia. Choroba 
Alzheimera jest trudna w leczeniu, ale są 
już preparaty, które działają opóźniająco 
na przebieg tego schorzenia. Potwierdzone 
działania terapeutyczne mają leki syntetycz-
ne pochodne donepezilu.

- niedokrwienie mózgu
- kłopoty z pamięcią
- szumy uszne
- zawroty głowy

Choroba Alzheimera

Niepamiętanie dotyczy części wydarzeń 
z bezpośredniej przeszłości.

Wydarzenia przeszłe przypominają się 
często po czasie.

Chory wspiera się w niepamięci notatka-
mi z których korzysta z łatwością.

Chory dość łatwo wykonuje polecenia 
ustne lub pisemne.

Zachowana zostaje zdolność dbania 
o siebie co do higieny, jedzenia i chory 
jest stosunkowo samodzielny.

Chory nie pamięta całości ostatni przeży-
tych wydarzeń.

Zapomniane raz wydarzenia raczej nie 
przypominają się później.

Chory ma kłopot z korzystaniem z zapi-
sków i ta niezdolność się pogłębia.

Chory ma coraz większą niezdolność wy-
konywania poleceń.

Chory staje się niesamodzielny i zatraca 
zdolność dbania o siebie.

Pogorszenie pamięci zwią-
zane z wiekiem

- wspomaga odporność 
układu krążenia

- pamięć
- niedokrwienie mózgu

Jeżeli chodzi o zioła pojawiły się doniesie-
nia naukowe o dobrym działaniu w chorobie 
Alzheimera Miłorzębu Japońskiego (Gingko 
biloba)

W Centrum Ziołolecznictwa przy zaburze-
niach pamięci lub innych cechach „niewydol-
ności” w funkcjonowaniu mózgu zalecamy: 
Memobon (ekstrakt z Miłorzębu, Żeń-szeń 
Magnez) oraz Apibon (ekstrakt z pyłku pszcze-
lego i propolisu) lub Bonimel pyłkowo-propoli-
sowy. Pyłek pszczeli i propolis w połączeniu 
z miodem były podawane grupie chorych 
z zaburzeniami funkcji mózgu po zakrzepach 
tętnicy mózgowej. Zaobserwowano u nich 
poprawę funkcjonowania w stosunku do gru-
py chorych leczonych standardowo czyli bez 
pyłku i propolisu.

działania jak wspomniane powyżej.
Poza ziołami korzystny wpływ na wą-

trobę ma także pyłek pszczeli, który działa 
pomocniczo w toksycznym uszkodzeniu wą-
troby. Działa on odbudowująco na mikro-
strukturę wątroby.  Dobroczynne działanie 
pyłku znajduje odzwierciedlenie w obniża-
niu zawyżonych AspAT i ALAT fosfatazy 
zasadowej a nawet poziom bilirubiny w su-
rowicy krwi. Lecznicze działanie pyłku było 
wielokrotnie potwierdzane w badaniach 
farmakologicznych.

Także propolis wykazuje działanie ochron-
ne na wątrobę w przypadku narażenia jej na 
działanie substancji toksycznych, alkoholu, 
czy metali ciężkich. Znalazło to odzwiercied-
lenie w obiektywnych badaniach, które wyka-
zały m.in. obniżenie AspAt  i ALAT.

Ekstrakt propolisu 
i pyłku wchodzi w skład 
preparatu Apibon, któ-
ry wraz z Hepatobonem 
zalecany jest w ziołowym 
wsparciu wątroby.

Jeżeli chodzi o zioła  
pojawiły się doniesienia  

naukowe o dobrym działaniu  
w chorobie Alzheimera Miłorzębu  

Japońskiego (Gingko biloba)



„Łuszczyca – czy to 
wyrok dożywocia?

�

Depresja  
czy tylko chandra?

- nerwica
- bezsenność

- nastroje depresyjne
- uczucie niepokoju

Zaburzenia nastroju, najczęś-
ciej o charakterze depresyj-
nym są bardzo często rozpo-

znawane w gabinetach lekarskich. 
Często jednak objawy depresji tłu-
maczy się niestrawnością, migreną 
czy też innymi schorzeniami. Są to 
maski, pod którymi kryje się de-
presja. Niepokojące jest zwłaszcza 
gdy sam chory twierdzi, że ma tylko 
problemy „narządowe”.

Każdy z nas może mieć chandrę 
– jest to krótkie obniżenie nastroju, 
które trwa mniej niż � tygodnie i nie 
dezorganizuje życia. Gdy dolegliwo-
ści trwają dłużej należy zgłosić się 
do lekarza psychiatry. Przed wizytą 
warto rozwiązać test opracowany 
przez Amerykańskie Towarzystwo 
Psychiatryczne. Jeżeli na � z �0 pytań 
odpowiedź będzie twierdząca należy 
udać się do psychiatry.

1. Jestem zniechęcony, przygnębio-
ny i smutny.

2. Nic nie cieszy mnie tak jak 
dawniej.

3. Myślę, że innym byłoby lepiej, 
gdybym nie żył.

4. Myślę, że nie jestem ani użytecz-
ny, ani potrzebny.

5. Zauważyłem, że chudnę.

6. Nie śpię dobrze w nocy.

7. Jestem niespokojny, nie mogę 
sobie znaleźć miejsca.

8. Nie mam takiej jasności umysłu 
jak dawniej.

9. Męczę się bez powodu.

10. Przyszłość wydaje mi się 
beznadziejna.

Z preparatów ziołowych w depre-
sji pomocny jest ekstrakt z dziuraw-
ca, np. preparat Depribon – zaleca 

się stosować go � x dziennie po � kapsułce. 
Czasami można dołączyć do niego Nerwobon 
przy dominowaniu objawów lękowych.

- zmiany alergiczne
- trądzik

- trądzik
- alergia
- łuszczyca

„Ma Pan łuszczycę” – Dla wielu chorych brzmi 
to jak wyrok. Czy to prawda, że tej choroby nie 
można wyleczyć?

Jest to zarówno prawda jak i nieprawda.
Jak to rozumieć?

Nie uważamy, że łuszczyca jest chorobą 
tylko skóry. Według naszej koncepcji łusz-
czyca jest „skórną manifestacją” zaburzeń 
ogólnoustrojowych wynikłych w największym 
stopniu ze sposobu reagowania człowieka na 
czynniki patologiczne.
Czy może Pani to wyjaśnić bardziej przystępnie 
dla czytelników?

Jesteśmy otoczeni przez różne substancje 
mniej lub bardziej toksyczne, które wnikają do 
naszego organizmu z pożywienia i atmosfery. 
Związki te wywołują u ludzi wrażliwych różne 
objawy. Czasami są to zaburzenia pod posta-
cią objawów skórnych (egzema alergiczna, 
łuszczyca), czyli zaburzenia stosunkowo „bez-
pieczne”. A czasami mogą one wyindukować 
nowotwór – przedstawiam oczywiście dwie 
skrajności.
Czyli jeżeli organizm wyindukował objaw łusz-
czycy to chory powinien się cieszyć?

I tak i nie. Nie, gdyż łuszczyca jest bar-
dzo nieprzyjemnym doznaniem dla samego 
chorego i dla jego otoczenia. Tak, bo jest to 

objaw tylko na poziomie skóry, 
co świadczy, że odporność na 
czynniki chorobowe jest sto-
sunkowo dobra.

Co zatem zaleca Pani chore-
mu, który przyszedł leczyć 
się na łuszczycę?

Rozmowa  
z lek. med. Renatą Błechą

Mamy dość skuteczną terapię na to 
zaburzenie. 

Standardowo stosujemy Boniderm czyli 
Pomadę O. Grzegorza. Jest to preparat po-
wstały blisko �0 lat temu, ma on formę mydła 
w płynie. Zalecamy chorym zmywanie zmian 
skórnych �-� x dziennie. 
Czyli nie brudzące maści z dziegciem?

Nie. Terapia Bonidermem jest wyjątkowo 
czysta.
Od kiedy stosuje się w Centrum Ziołolecznictwa 
O. Grzegorza Boniderm w terapii łuszczycy?

Od około �� lat.
Czyli nie od początku jego powstania?

Nie, gdyż był to preparat początkowo prze-
znaczony do leczenia trądziku, alergii skórnych 
i łupieżu. Na początku lat 90-tych poddano go 
testom w Klinice Dermatologii. Używający go 
lekarze zaczęli stosować go również do lecze-
nia łuszczycy, grzybicy, rybiej łuski i łojotoko-
wego zapalenia skóry, obserwując poprawę 
u chorych z tymi schorzeniami.

Wtedy zaczęliśmy zalecać Boniderm cho-
rym na łuszczycę, uzyskując znaczną popra-
wę i tak trwa to do tej pory. 
Czy leczenie łuszczycy polega tylko na używaniu 
Bonidermu?

Nie. Najczęściej dodajemy � preparaty 
doustne: krople odtruwające Nefrobonisol, 
które stymulują pracę nerek oraz Gastrobo-
nisol (krople klasztorne), które pobudzają 
pracę wątroby. Oba te preparaty znakomi-
cie „odtruwają” organizm chorego. Czasami 
również dołączamy Apibon (ekstrakt z pyłku 
pszczelego i propolisu) – zwiększa on odpor-
ność organizmu i także działa „odtruwająco”. 
W niektórych przypadkach dodajemy Dermo-
bon w kapsułkach, który zawiera ekstrakty ze 
skrzypu, pokrzywy, krzem i witaminy z grupy 

B. Są to substancje niezbędne do prawid-
łowego funkcjonowania skóry i włosów.

Najczęściej wystarcza jednak skoja-
rzona terapia: Boniderm + Nefrobonisol 
�,� ml rano i Gastrobonisol �,� ml przed 
obiadem i kolacją.

Dziękuję za rozmowę.
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Hydra  
o wielu głowach

Hydra  
o wielu głowach

Mitycznej hydrze po obcięciu � głowy 
odrastała nowa.

Analogia do Hydry nasuwa się, 
gdy patrzy się na wspomniany już na łamach 
„Ziół dla Zdrowia” metaboliczny zespół X. 
Ma on wiele „głów” – otyłość (najczęściej 
brzuszna), nietolerancja glukozy (która pro-
wadzi do cukrzycy), zwiększona krzepliwość 
krwi, podwyższony poziom lipidów (trójglice-
rydy cholesterol), nadciśnienie.

Jak uderzyć w Hydrę aby ją zniszczyć?
Uderzenie lekami obniżającymi ciśnienie 

tętnicze krwi, obniżającymi poziom lipidów, 
obniżającymi poziom kwasu moczowego, 
obniżającymi poziom cukru w surowicy krwi, 
obniżającymi krzepliwość krwi – jest obcina-
niem kolejnych głów. Niestety hydry nie da się 
zniszczyć poprzez obcinanie jej głów. Należy 
obciąć głowę najważniejszą, której nie widać 
gołym okiem. Ta głowa ukrywa się w źle funk-
cjonującym śródbłonku naczyń krwionośnych.

Mimo nakładów miliardów dolarów i za-
przęgnięcie najtęższych głów wymyślono za-
ledwie kilka leków, które przedłużają życie 
chorym cierpiącym na „hydrę”. Im głębiej 
sięga się do przyczyn i mechanizmów powsta-
wania wyżej wymienionych chorób dochodzi 
się do przekonania, że pień ich powstawania 
jest wspólny. Tak jakby patrzeć na wierzchołki 
góry lodowej. Wydaje się, że patrzymy na kilka 
gór, a dopiero bliższe spojrzenie ukazuje, że 
to jedna góra z wieloma wierzchołkami. Ale 
niestety, gdy ktoś tak blisko podpłynie do góry 
lodowej dno jego statku zostaje już rozprute, a 
jego wiedza służy tylko obserwatorom tej tra-
gedii. Cóż zatem oprócz leków syntetycznych 
można uczynić.

Zmiana stylu życia:
1. Nic tak dobrze nie robi jak wysiłek fizyczny 

(„ruch jest w stanie zastąpić wiele leków, 
natomiast żaden lek nie zastąpi ruchu” 
– prof. Dega). Wysiłek fizyczny obniża ciś-
nienie tętnicze krwi, obniża poziom gluko-
zy w surowicy krwi, obniża również wagę,

2. Zdrowe czyli naturalne żywienie – nie chcę 
się szerzej o tym rozpisywać bo nie star-
czyłoby miejsca w tej publikacji. Wspomnę 
jedynie o kilku produktach bezspornie ko-

rzystnych: ryby morskie (zawierające kwa-
sy Omega �), czosnek, błonnik.

3. Zioła, witaminy, minerały jak też dieta, 
mają szerokie spektrum działania.
Jednak  ostrze tych działań wycelowane 

jest w nieśmiertelną głowę Hydry, w śród-
błonek naczyń krwionośnych. Tam znaj-
duje się główne pole bitwy z Hydrą. Wiel-
kim orężem jakim dysponuje choroba są 
wolne rodniki, związki niezwykle aktywne 
i bardzo szkodliwe dla naszego organizmu 
(wolne rodniki tlenowe powodują takie 
oddziaływanie na lipidy, iż te szybciej wy-
twarzają zmiany miażdżycowe w naczyniach 
krwionośnych).

Naszym orężem w walce z Hydrą są zmia-
tacze wolnych rodników. Z ziół to miłorząb 
japoński, ostropest plamisty (lub wydzielo-
na z niego Sylimaryna) – ma on działanie 
antyoksydacyjne około �0 razy silniejsze niż 
powszechnie znany antyoksydant jakim jest 
Vitamina E, która także jest polecana.

Korzystny wpływ na funkcjonowanie 
układu sercowo-naczyniowego mają ponad-
to Vitaminy z grupy B oraz Vit. C, magnez 
i Coenzym Q�0.

Z ziół polecany jest ze wszystkich miar 
karczoch i kwiatostan głogu.

W Centrum Ziołolecznictwa O. Grzegorza 
z preparatów ziołowych stosujemy najczęś-
ciej Cardiobon (ekstrakt z miłorzębu, głogu 
oraz magnez) - przy dominujących objawach 
niewydolności krążenia, nadciśnienia lub 
choroby wieńcowej. Gdy chory ma wysoką 
wartość lipidów podajemy Lipobon (ekstrakt 
z miłorzębu i karczocha), Apibon (ekstrakt 
z pyłku pszczelego i propolisu) oraz mieszan-
kę ziołową Cardiobonisan.

- choroba wieńcowa
- nadciśnienie
- niedokrwienie mózgu
- niewydolność krążenia

- obniża cholesterol
- poprawia ukrwienie

Zmiana stylu życia:

 Ruch i wysiłek fizyczny  
w każdej postaci

 Zdrowe czyli naturalne 
żywienie 

 Zioła, witaminy i minerały.

nadciśnienie • otyłość cukrzyca • miażdżyca
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Grypa – szczepić się  
czy nie szczepić?

��

Nerki czy kręgosłup?

- grypa, gorączka
- przeziębienie
- bóle głowy

Grypa jest ostrą chorobą wirusową 
szerzącą się drogą kropelkową. 
Objawy grypy są powszechnie znane. 

Rozpoznanie „grypy” jest często niesłuszne. 
Częściej niż na grypę chorzy zapadają na 
infekcje grypopodobne – również o etologii 
wirusowej. Prostym rozwiązaniem wydaje się 
być zaszczepienie na to schorzenie i zrzuce-
nie sobie kłopotu z głowy.

Szczepionki przeciw grypie powszechnie 
dostępne i powszechnie stosowane budzą 
jednak kontrowersje. Szczepionka jest le-
kiem i jej oddziaływanie na organizm ludzki 
nie jest do końca przewidywalne. Może dojść 
m.in. do nietypowego przebiegu infekcji gry-
powej oraz różnych powikłań. Szczepionka 
ma oczywiście miejsce w terapii: szczególnie 
u ludzi, którzy ze względu na ogólny zły stan 
zdrowia, wiek lub zażywane leki mogą zacho-
rować na powikłania grypy. Szczepienia nie 

mogą jednak mieć charakteru powszechnego 
jak to czasami ma miejsce, kiedy to właściciel 
firmy zakupuje szczepionki dla całego zakła-
du pracy i wszystkich obligatoryjnie szczepi. 
Szczepionka przeciwko grypie zalecana jest 
wyselekcjonowanej grupie ludzi. 

Czy szczepionka zabezpiecza przed zacho-
rowaniem? Nie zawsze. Pamiętajmy, że duża 
część infekcji górnych dróg oddechowych to 
infekcje inne niż wirus grypy.

Co zatem należy robić? Zwiększać odpor-
ność organizmu poprzez zwiększanie spoży-
wania takich produktów żywieniowych, jak: 
cebula, czosnek, miód, Vit. C. Profilaktyczne 
używanie herbat ziołowych np.: Pulmoboni-
san lub olejków eterycznych. Ważne jest rów-
nież wysypianie się i unikanie stresów.

W momencie pierwszych zwiastunów 
infekcji powinno się zwiększyć dawki ziół 
z profilaktycznej na leczniczą, np.: stosowa-
nie Pulmobonisanu � x dziennie po � saszetki 
i krople Pectobonisol � x dziennie po � ml. 

U osób często zapadających na infekcje 
zalecamy profilaktycznie: Apibon � x dzien-
nie przez � tygodnie, sugerujemy przeprowa-
dzenie takiej profilaktycznej terapii �-� razy 

w ciągu okresu od jesieni do wiosny. Ko-
rzystny jest też syrop Immunobon (� 

dni terapii potem przerwa � tygo-
dnie i ponownie � dni terapii).

- zapalenie gardła  
i oskrzeli

- astma oskrzelowa

Często do naszego Centrum Ziołoleczni-
ctwa zgłaszają się chorzy, którzy cierpią na 
bóle okolicy lędźwiowej. Około połowa z nich 
informuje nas, aby zapisać im jakieś zioła na 
nerki, gdyż czują ból w okolicach nerek.

Większość z tych chorych nie ma żadnej 
choroby nerek czy dróg moczowych, natomiast 
przyczyną dolegliwości są zaburzenia kręgo-
słupa lub mięśni przykręgosłupowych okoli-

cy lędźwiowej. Uświada-
miamy im to, co wywołu-
je najczęściej zdziwienie 
i niedowierzanie. 

Przypuszczamy, że 
jeżeli ci chorzy trafiają 
do apteki lub sklepu zie-
larskiego i proszą o „coś 
na nerki” to nikt ich 
nie zapyta o przyczynę 
tej prośby, a chory bę-
dzie stosował błędne 
leczenie.

Czy można odróż-
nić bóle nerek od bólu 
z narządu ruchu? Moż-
na. Najlepiej aby zrobił 
to lekarz, ale można 

też kierować się ogólnymi cechami tych 
dolegliwości.

Wszystkie podane poniżej cechy mogą być 
w jednostkowych wypadkach inne. Najbardziej 
obiektywne jest badanie ogólne moczu – moż-
na je wykonać w każdym laboratorium ana-
litycznym. Pamiętać należy, aby badać mocz 
rano i pobrać go do sterylnego naczynia, które 
są dostępne w aptekach czy laboratoriach.

Leczenie bólu kręgosłupa jest krańcowo 
inne niż leczenie infekcji nerek.

Przy chorobach nerek, z ziół zalecamy napar 
z Nefrobonisanu lub krople odtruwające.

Przy przyczynie kręgosłupowej najlepsze 
efekty daje terapia manual-
na, którą w pierwszym rzę-
dzie stosujemy w Centrum 
Ziołolecznictwa. Z prepa-
ratów ziołowych polecamy: 
Balsam Kręgowy lub na-
lewkę przeciwreumatyczną 
– zewnętrznie oraz Artro-
bon doustnie � x dziennie 
po � kapsułki

W razie jakichkolwiek 
wątpliwości należy udać 
się do lekarza.

Nerki                                   Kręgosłup

Lokalizacja bólu

Charakter

Przyczyny dolegliwości

Towarzyszące  
dolegliwości

Badania dodatkowe

Ból okolicy lędźwiowej raczej w górnej 
części, promieniujący czasem do okolicy 
pachwinowej.

Raczej ostry, nasilający się przy na-
wet delikatnym wstrząsaniu okolicy lę-
dźwiowej, np.: delikatnym! uderzeniem 
pięścią.

Brak ewidentnej przyczyny sprawczej, 
czasami przemarznięcie.

Cechy stanu zapalnego, gorączka, pie-
czenie przy oddawaniu moczu, częste 
oddawanie moczu.

Cechy infekcji lub kamicy nerkowej w 
badaniu ogólnym moczu, przyspieszo-
ne OB, zwiększona ilość leukocytów w 
surowicy krwi.

Ból częściej w okolicy lędźwiowo-krzy-
żowej (niżej niż nerkowy), miejscowy lub 
promieniujący do nóg albo pośladków.

Raczej tępy, nasilający się przy skłonach 
z towarzyszącym bólem uciskowym krę-
gosłupa lub okolic przykręgosłupowych 
bądź też z bolesnością fałdu skórnego 
w tych okolicach.

Najczęściej po wysiłku, urazie, „zawianiu” 
lub dużym stresie.

Najczęściej brak cech stanu zapalnego, 
czasami bóle nóg lub pośladków.

Brak cech infekcji dróg moczowych w ba-
daniu ogólnym moczu. Brak odchyleń od 
normy w badaniach dodatkowych.

- bóle i zwyrodnienia 
kręgosłupa i stawów

- nerwobóle
- bóle kręgosłupa



��

Zapalenie pęcherza 
moczowego

��

Bóle głowy– rozmowa  
z lek. med. Krzysztofem Błechą

Rozmowa  
z Ojcem Grzegorzem Sroką 

- zapalenie dróg moczowych
- kamica nerkowa
- dna moczanowa

Co jest przyczyną bólu głowy?
Ból głowy może być spowodowany bardzo 

rozlicznymi czynnikami, np. silnym hałasem, 
wibracjami, zapaleniem zatok przynosowych, 
nieżytem nosa, urazem głowy, zaburzeniami 
w obrębie kręgosłupa, mięśni przykręgosłu-
powych oraz stawów miednicy. 

Czy każdy ból głowy to migrena?
Nie, często mamy do czynienia z napięcio-

wymi bólami głowy.
Migrena jest szczególnym rodzajem bólu 

głowy, występuje nagle, napadowo, u osób 
w zasadzie zupełnie zdrowych. Napadom tym 
towarzyszą zaburzenia wzrokowe, żołądko-
wo-jelitowe i inne. Choroba występuje u osób 
obojga płci, częściej jednak u kobiet. Bóle 
pojawiają się w różnym wieku, zazwyczaj po 
dwudziestym roku życia, chociaż najczęściej 
występuje u osób starszych. Migrena bywa 
często dziedziczna. Napady migreny powta-
rzają się na ogół przez całe życie. 

Jak leczyć migrenę?
Chory mając migrenę często wie „po 

czym” pojawiają się bóle, są to np. banany, 
czekolada, zmiana pogody, bądź inne czynni-
ki atmosferyczne.

Leczenie migreny obejmuje postępowanie 
w czasie napadu i zapobieganie mu. W lekkich 
przypadkach bólu głowy ulgę mogą przynieść 
powszechnie stosowane środki przeciwbólo-
we. Niestety chorzy często przedawkowują 
środki przeciwbólowe, co jest przyczyną za-
truć, czasami z ciężkim przebiegiem.

A jeżeli chodzi o zioła, co Pan poleca?
Najlepsze efekty obserwujemy po kroplach 

klasztornych O. Grzegorza Gastroboniso-

lu. Stosowanie: �,�–� ml minimalnie rozcień-
czony co �0-�� minut. Po �-� dawkach ból 
często ustaje.

Ale jest to przecież lek działający na układ 
trawienia.

Tak, to prawda. Jest to działanie dość nie-
spodziewane. Dowiedziałem się o tych włas-
nościach Gastrobonisolu od pacjentów, którzy 
przypadkowo odkryli jego dodatkowe włas-
ności. Zweryfikowałem to w bardzo licznych 
przypadkach bólu głowy – to naprawdę działa.

Jakie jest standardowe postępowanie z chorymi 
cierpiącymi na bóle głowy w Centrum Ziołolecz-
nictwa O. Grzegorza?

Najczęściej stosujemy u tych chorych me-
tody terapii manualnej. Działanie tej metody 
w leczeniu bólów głowy jest nie do przece-
nienia. Efekty są bardzo szybkie i niezwykle 
spektakularne. Czasami po pierwszym zabie-
gu pacjent ma problem dosłownie „z głowy”. 
Najczęściej jednak potrzebne są �-� wizyty, 
plus dodatkowo wykonywanie terapii domo-
wej oraz odpowiednie ćwiczenia.

Czy są to jakieś skomplikowane ćwiczenia?
Nie, bardzo proste najczęściej wykonywa-

ne są przez samego pacjenta w autoterapii 
lub przez współmałżonka.

Czyli zgodnie z zasadą O. Grzegorza, że najlep-
szym lekarstwem dla żony jest mąż a dla męża 
żona.

Myślę, że jest to bardzo trafna uwaga.

- bóle głowy
- niestrawność
- bóle brzucha
- kamica żółciowa

- zapalenie dróg moczowych
- kamica nerkowa
- dna moczanowa

Zapalenie pęcherza moczowego to prawdziwie 
zimowe schorzenie. Czy Ojciec zgodzi się z tym 
stwierdzeniem?

Jest w nim dużo prawdy, gdyż zimno to 
coś czego chory pęcherz moczowy absolutnie 
nie znosi. Często jest to schorzenie, na które 
cierpią niewiasty, narażone na zimno.

Dlaczego kobiety częściej chorują na to 
schorzenie?

Wynika to między innymi z uwarunkowań 
anatomicznych – cewka moczowa Pań jest 
po prostu krótsza, poza tym niewiasty cza-
sami ubierają się zbyt lekko i to jest główną 
przyczyną wielu problemów z pęcherzem 
moczowym.

Jak rozpoznać, że cierpi się na zapalenie pęche-
rza moczowego?

Objawami są: ból w podbrzuszu, częste 
i utrudnione oddawanie moczu, dreszcze 
i gorączka. Mocz jest wtedy mętny, zawie-
ra dużo bakterii oraz czerwonych i białych 
krwinek.

Jakie leczenie stosuje Ojciec w zapaleniu pęche-
rza moczowego?

Najczęściej zalecamy zioła „nerkowe” 
– Nefrobonisan � x dziennie, �-� saszetki 
w fazie ostrej i � x dziennie przez około � ty-
dzień po ustąpieniu dolegliwości.

W wypadkach nawracających infekcji 
dołączamy Apibon � x dziennie � kapsułkę. 

Zamiast wspominanych ziół można zażywać 
również krople odtruwające Nefrobonisol, 
ale ja preferuję napar z ziół suchych.

A co z zaleceniami praktycznymi?
Unikać w diecie kwaśnych owoców, kiszo-

nej kapusty, ogórków, octu i cukru, gdyż wy-
chładzają organizm. Należy unikać alkoholu; 
pić ciepłe mleko i spożywać ciepłe beztłusz-
czowe pokarmy. Zawsze się odpowiednio 
ubierać (do temperatury); można na noc 
robić ciepłe okłady na podbrzuszu. Nie za-
trzymywać moczu; nie dźwigać ciężkich rze-
czy – w stanie ostrym. Można stosować na-
siadówki, gotując � garści kwiatu koniczyny  
w � l wody.

Ojciec Grzegorz i lek. med. Krzysztof Błecha 
– specjalista rehabilitacji medycznej, interni-
sta, przyjmują w Centrum Fitoterapii Ojca 
Grzegorza w Rychwałdzie, w każdą sobotę.

Więcej informacji pod numerem  
tel. 033 861 86 21




