
www.expresspowiatu.pl5 listopada 2010 r.
czytelnicy@expresspowiatu.pl8 AKTUALNOŚCI

REKLAMA

EP005REKLAMA REKLAMA

Jerzy 
Budnik

Poseł 
na Sejm RP

REKLAMA

Jeśli pragniesz zachować 
zdrowie i urodę dla później 
starości warto zapoznać 
się z analizą pierwiastko-
wą włosów. Analiza pier-
wiastkowa włosów jest 
profesjonalną metodą oce-
ny stanu odżywiania orga-
nizmu, dzięki określeniu 
ilości i proporcji pierwiast-
ków. Pozwala ona na usta-
lenie indywidualnych za-
leceń dietetycznych oraz 
odpowiedniej suplemen-
tacji witaminowo – mi-
kroelementowej. Anali-
za pierwiastkowa włosów 
jest nowoczesną metodą 
diagnostyczną, pozwala 
na oznaczenie 24 biopier-
wiastków i 5 pierwiastków 
toksycznych.
Włosy posiadają stały 
skład chemiczny i w odróż-
nieniu od krwi umożliwia-
ją precyzyjne określenie 
stanu organizmu. Anali-
za pierwiastkowa włosów 
to nie tylko badanie ilości 
i proporcji pierwiastków 
w organizmie, ale przede 
wszystkim: wskazanie 
typu metabolicznego, 
określenie tendencji choro-
bowych, indywidualne za-
lecenia, chronoselektyw-
na suplementacja. Analiza 
szczególnie zalecana jest 
w profi laktyce zdrowia, w 
rehabilitacji, w długotrwa-
łym stresie, w problemach 
z nadwagą, w dużym wy-
siłku fi zycznym, w za-
truciu pierwiastkami tok-
sycznymi, w zaburzeniach: 
gastrologicznych, hormo-
nalnych, neurologicznych, 
dermatologicznych, ukła-
du kostno – stawowego, 
kardiologicznych. 
Aby cieszyć się dobrym 

zdrowiem należy stosować 
właściwą dietę, czyli spo-
żywać zdrową żywność i 
pić czystą wodę. Nieste-
ty naszą dietę kształtują 
koncerny spożywcze, co 
oznacza, iż suplementacja 
staję się niemal koniecz-
nością. Analizę wykonują 
jedynie wyspecjalizowa-
ne laboratoria. W Centrum 
Zdrowia i Urody w Redzie 
współpracujemy z labora-
torium BIOMOL – MED 
w Łodzi. Laboratorium to 
do oznaczania pierwiast-
ków wykorzystuje techni-
kę ICP. Pacjent otrzymuje 
opracowane specjalnie dla 
niego indywidualne za-
lecenia dotyczące suple-
mentacji witaminowo–mi-
neralnej, stosowania diety 
oraz przepisów na wybra-
ne dania. Pamiętajmy, że 
bez konsultacji z lekarzem, 
gdy decydujemy się sami 
na zażywanie preparatów 
z witaminami i mikro-
elementami możliwe jest 
przedawkowanie. Inny ze-
staw suplementów zaleca 
się osobom starszym, inny 
chorym na cukrzycę, jesz-
cze inny ludziom z choro-
bami wzroku. Szczególna 
ostrożność obowiązuje w 
przypadku zażywania su-
plementów diety, które w 
swoim składzie zawierają 
zioła. Medycyna ortomo-
lekularna – bo przyszłość 
profi laktyki to innowacyj-
ne możliwości dla zdro-
wia i urody, na które sami 
mamy wpływ wykonu-
jąc analizę pierwiastkową 
włosów.

mgr. Marianna Czarna
z Centrum Zdrowia 

i Urody w Redzie

Włos prawdę 
Ci powie...

W minionym tygodniu Sejm 
skierował 5 spośród 6 projektów 
ustaw dotyczących zapłodnienia 
in vitro do Komisji Zdrowia oraz 
Komisji Polityki Społecznej i 
Rodziny. Cztery z nich są autor-
stwa posłów Platformy Obywa-
telskiej (jeden posła J. Gowina, 
trzy posłanki M. Kidawy-Błoń-
skiej), a jeden posła B. Piechy z 
PiS. Wcześniej trafi ły tam dwa 
najbardziej liberalne projekty 
posłów SLD. Teraz wyłoniona 
przez wyżej wymienione komi-
sje podkomisja będzie musiała 
stworzyć z tych projektów jeden 
kompromisowy, co będzie  nie-
zwykle trudne, bo zdania w tej 
sprawie wśród posłów są mocno 
podzielone.
Głosowanie w Sejmie poprze-
dziła burzliwa debata publiczna, 
w której wypowiadali się  za-
równo zwolennicy stosowania 
metody in vitro jak i jej przeciw-

nicy. Bardzo stanowczy głos w 
tej sprawie zabrali także polscy 
biskupi, przypominając, ze Ko-
ściół jest przeciw tej metodzie. 
Najdalej posunął się abp H. Ho-
ser, który w Episkopacie kieru-
je Zespołem ds. Bioetycznych. 
Zagroził on tym parlamentarzy-
stom, którzy poprą zapłodnie-
nie in vitro nałożeniem na nich 
ekskomuniki. Jego słowa potem 
złagodzono, przypominając, 
że ekskomunikować może tyl-
ko Papież, a ten przypadek pod 
tak drastyczną karę nie podlega. 
Od razu spieszę z informacją, że 
głosowałem za skierowaniem 
wszystkich 6 projektów do ko-
misji sejmowych, także odrzu-
conego projektu pos. T. Wargoc-
kiej z PiS, chociaż nie zgadzam 
się na jakąkolwiek penalizację 
zakazu stosowania in vitro. Po 
prostu uważam, że  w pracach 
podkomisji  powinny ścierać 
się wszystkie punkty widzenia, 
również te radykalne. W spra-
wach wiary i moralności kieru-
ję się niezmiennie nauczaniem 
Kościoła. Takie mam nie od 
dziś zasady. W konsekwencji 
opowiadam się za  bezwzględ-
ną ochroną życia od urodzenia 
aż do naturalnej śmierci, a mo-

mentem urodzenia jest dla mnie 
moment połączenia komórki 
jajowej z plemnikiem. W spra-
wie metody in vitro, która dla 
tysięcy młodych małżeństw 
jest jedyną szansą na posiadanie 
własnego potomstwa, mam jed-
nak dylemat. Myślę, że uda mi 
się go rozwiązać dzięki mądrej 
podpowiedzi  kard. K. Nycza, 
który łagodząc słowa niektó-
rych polskich biskupów kilka 
dni temu powiedział - „Jeżeli 
polityk, którego postawa wo-
bec obrony życia jest klarow-
na zrobił wszystko, co mógł, 
dla ochrony życia, a w danym 
momencie nie uda się więcej 
osiągnąć, może głosować nad 
ustawą niedoskonałą, ale posu-
wająca sprawę do przodu”. To 
stanowisko współbrzmi ze sta-
nowiskiem Papieża Jana Pawła 
II w stosunku do problematyki 
aborcji zawartym w Encykli-
ce „Evangelium Vitae” – „Jeśli 
nie byłoby możliwe odrzucenie 
ustawy o przerywaniu ciąży, 
parlamentarzysta, którego oso-
bisty absolutny sprzeciw wobec 
przerywania ciąży byłby jasny, 
postąpiłby słusznie udzielając 
swego poparcia propozycjom, 
których celem jest ograniczenie 

szkodliwości takiej ustawy”. Ja-
sno z tego wynika, że parlamen-
tarzysta uważający siebie za 
katolika ma obowiązek działać 
na rzecz ograniczenia szkodli-
wości  rozwiązań niezgodnych 
z nauczaniem Kościoła. Tak też 
będę postępował. Nie mam aż 
tyle miejsca w swoim felieto-
nie, by opisać wszystkie aspekty 
problemu, który tu poruszam (fi -
lozofi czne, etyczne, biomedycz-
ne, prawne i społeczne).  W na-
szym kraju nie jest on w ogóle 
prawnie uregulowany, co spra-
wia, że  obowiązuje tu „wolna 
amerykanka”, a jej efektem jest 
ok. 60 tys. zamrożonych za-
rodków, z którymi nie bardzo 
wiadomo co zrobić. Trzeba to 
wreszcie unormować. Nie ukry-
wam, że najbliższy jest mi pro-
jekt posła Gowina. Uważam, że 
wokół niego można budować 
rozsądny kompromis, dla które-
go znajdzie się w Sejmie więk-
szość. O tym projekcie i tym, co 
go różni od pozostałych, napiszę 
za tydzień.

Jerzy Budnik
Poseł na Sejm RP

Archiwalne felietony posła 
można przeczytać na stronie 

www.budnik.pl

Na urząd prezydenta Wejhe-
rowa z ramienia lewicy będzie 
kandydować Krzysztof Soko-
łowski, określany jako konse-
kwentny i skuteczny członek 
komisji ds. bezpieczeństwa przy 
wojewodzie pomorskim. 
- Sam odnosi sukcesy zawo-
dowe, co świadczy o tym, że 
sukces dla miasta również bę-
dzie w stanie osiągnąć – powie-
działa Ewa Serocka, senator RP. 
Program wyborczy SLD "Po 
pierwsze człowiek" został po-

dzielony na 8 rozdziałów: sferę 
społeczno-socjalną i obywatel-
ską, bezpieczeństwo, edukację, 
sport i rekreację, zdrowie, infra-
strukturę i środowisko, kulturę, 
wizerunek miasta i promocję 
oraz ekonomię i rozwój. - Naj-
ważniejszy jest rozwój miasta, 
aby ludziom żyło się dobrze i 
bezpiecznie – powiedział kan-
dydat. - Z pewnością przyszło-
roczny budżet będzie wyzwa-
niem dla rady - dodał. 

(tm) 

In  vitro  w  komisjach

Jest i kandydat lewicy 

- Najważniejszy jest rozwój – mówi kandydat 
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