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Tym cza sem wy star czy ło za sto so wać
wła ści we ży wie nie oraz wy ko nać se -
rię prą dów se lek tyw nych, aby moż na
by ło u nie go po wstrzy mać pro ces
mar twi cy w pra wej no dze i przy -
wrócić mu chęć do dal sze go ży cia.
Gdy by nie Kraus SY STEM, z pew no -
ścią po wa ka cjach Pan Grze gorz nie
miał by już jed nej no gi, a ko szmar od -
na le zie nia się w tak trud nej sy tu a cji
ży cio wej był by nie do opi sa nia. Na
szczę ście za miast te go, po ja wi ła się
nie sa mo wi ta ra dość, w której wia ra
w praw dę i do bro wzię ła górę nad
czar nym sce na riu szem eg zy sten cji
w cią głym lę ku, wsty dzie i stra chu
przed po stę pu ją cą cho ro bą.
Nie każ dy jed nak miał szczę ście ze -
tknąć się z sy ste mem le cze nia w Ar -
ka dii „Kraus” w Biel sku-Bia łej. Fak ty
są ta kie, że choć Po la cy mniej sło dzą,
to co raz czę ściej je dzą i pi ją pro duk ty,
które za wie ra ją du żo cu kru. Jak czy ta -
my na stro nie pa cjent.gov.pl:
„w 2017r. zje dli śmy o 6,1 kg cu kru
wię cej niż w 2008r. Ja ko spo łe czeń -

stwo szyb ko też przy bie ra my na wa -
dze, oty ły jest już co czwar ty Po lak.
To wszy st ko pro wa dzi do roz re gu lo -
wa nia orga ni zmu, a na stęp nie cu krzy -
cy. W 2018 r. w Pol sce by ło 2,9 mln
do ro słych cho rych na cu krzy cę, czy li
co je de na sty
do ro sły. Mówi -
my tu taj o oso -
bach zdia gno -
z o  w a  n y c h .
T y m  c z a  s e m
część osób ma
stan przed cu -
krzy co wy (czy -
li w ba da niu
krwi na czczo
po ziom glu ko -
zy 100-125
mg/dl) lub nie wie, że ma cu krzy cę.
W 2018 ro ku wśród cho rych na cu -
krzy cę by ło 1,3 mln do ro słych męż -
czyzn i 1,6 mln do ro słych ko biet.
W la tach 2013–2018 za cho ro wal ność
na cu krzy cę (obli czo na na pod sta wie
da nych o zre a li zo wa nych świad cze -

niach) wzro sła wśród osób do ro słych
o 13,7%. Tem po wzro stu wska zu je na
to, że tyl ko w po ło wie był to efekt
zmian de mo gra ficz nych. Naj wię cej
osób cho rych na 1000 mie szkań ców
jest w wo je wódz twach ślą skim (103)

i łódz kim (101,4), a naj mniej w pod la -
skim (78,5) i pod kar pac kim (79,5).
Cu krzy ca dro go ko sztu je Po la ków.
W 2018 r. na le ki sto so wa ne w le cze -
niu cu krzy cy oraz pa ski do ozna cza -
nia glu ko zy we krwi wy da li śmy 1,45
mld zł z sy ste mu ubez pie czeń, a pa -

Po 23 latach doświadczeń działalności Arkadii „Kraus” nasuwa mi się

taka konkluzja. Gdyby nie wczorajsza wizyta naszego pacjenta Pana

Grzegorza, który pokazał nam swoją cudownie uzdrowioną nogę, 

pewnie nie pisałbym dzisiaj o cukrzycy. 

W walce 

z cukrzyc¹  
postaw na „Dietê Optymaln¹” 

i „Pr¹dy Selektywne”

W walce 

z cukrzyc¹  
postaw na „Dietê Optymaln¹” 

i „Pr¹dy Selektywne”

W roku 2018 prawie co trzeci 
pacjent, któremu udzielono 
pomocy z powodu choroby 

niedokrwiennej serca lub udaru, 
miał cukrzycę.
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cjen ci do dat ko wo z wła snych po rt fe li
do pła ci li 442 mln zł. Da je to śre dnio
507 zł na pa cjen ta z NFZ oraz 155 zł
od każ de go pa cjen ta z je go po rt fe la.
Z po wo du cu krzy cy w 2018 ro ku
w szpi ta lach le czo no 279 tys. osób
(cu krzy ca by ła głów nym po wo dem po -
by tu w szpi ta lu).
Cu krzy ca po że ra na sze zdro wie. Oso -
ba, której zgon moż na po wią zać z kon -
se kwen cja mi spo ży cia na po jów sło -
dzo nych cu krem, ży je prze cięt nie
o 15 lat krócej niż oso ba w jej wie ku
bez tej cho ro by. Cu krzy ca po wo du je
sze reg po wi kłań, cięż kich cho rób, ni -
szczy ciel skich dla na sze go orga ni -
zmu. Są to m.in.:
• re ti no pa tia cu krzy co wa (uszko dze -

nie na czyń krwio no śnych znaj du -
ją cych się w siat ków ce oka) – wraz
z nią ro śnie ry zy ko ja skry i za ćmy

• nie wy dol ność ne rek

• cho ro ba nie do krwien na ser ca
• udar mózgu
• neu ro pa tia, czy li uszko dze nie ner -

wów
W ro ku 2018 pra wie co trze ci pa cjent,
które mu udzie lo no po mo cy z po wo du
cho ro by nie do krwien nej ser ca lub
uda ru, miał cu krzy cę.
Czę sto wy stę pu ją cym prze wle kłym
po wi kła niem cu krzy cy jest uszko dze -
nie ner wów. 46% osób, którym
w 2018 r. udzie lo no świad czeń z po -
wo du uszko dze nia kil ku ner wów ob -
wo do wych, to pa cjen ci z cu krzy cą.
Uszko dze nie ner wów naj czę ściej do -
ty czy koń czyn. Pa cjent od czu wa
m.in. mro wie nie, drę twie nie, za ni ki
czu cia. Z po wo du złe go ukrwie nia sto -
pa sta je się bar dzo su cha, czę sto pę ka
do krwi. Po ja wia ją się owrzo dze nia.
Ska le cze nia bar dzo źle się go ją. Pa -
cjent, który na sku tek uszko dze nia
ner wów ma kiep skie czu cie w sto -
pach, mo że nie za u wa żyć ura zu,
a czę sto sam go po wo du je. To pro wa -
dzi do po waż nych in fek cji, nie go ją -
cych się ran, a w kon se kwen cji mo że
skoń czyć się am pu ta cją. W Pol sce
w 2017 śre dnio co 2 go dzi ny le ka rze
prze pro wa dza li am pu ta cję sto py lub
czę ści no gi z po wo du po wi kłań zwią -
za nych z cu krzy cą. Pol ska jest na nie -
chlub nym dzie sią tym miej scu na 31
kra jów eu ro pej skich, je śli cho dzi
o licz bę am pu ta cji nóg u do ro słych
cu krzy ków. W la tach 2014–2018 licz -

ba am pu ta cji z po wo du cu krzy cy
wzro sła o po nad jed ną pią tą, a ko szty
am pu ta cji o 44%. W 2018 r. na am pu -
ta cje nóg z po wo du cu krzy cy wy da li -
śmy 78,2 mln zł. Są to ko szty pu blicz -
nej służ by zdro wia, a więc wszy scy
się na nie skła da my. Po za tym są tak -
że ko szty, które po no si sam pa cjent.
Mo że stra cić pra cę, po trze bo wać po -
mo cy w ży ciu co dzien nym, a tak że —
po nie waż skut kiem za bie gu jest nie -
peł no spraw ność — pro tez, wóz ka in -
wa lidz kie go itp. Czę sto wy stę pu ją cym
prze wle kłym po wi kła niem cu krzy cy
jest uszko dze nie ner wów. 46% osób,
którym w 2018 r. udzie lo no świad -
czeń z po wo du uszko dze nia kil ku ner -
wów ob wo do wych, to by li cu krzy cy.
Uszko dze nie naj czę ściej do ty czy koń -
czyn, pa cjent od czu wa m.in. mro wie -
nia, drę twie nie, za ni ki czu cia. Z po -
wo du złe go ukrwie nia sto pa sta je się
bar dzo su cha, czę sto pę ka do krwi.
Po ja wia ją się owrzo dze nia. Ska le cze -
nia bar dzo źle się go ją. Pa cjent, który
na do da tek ma uszko dzo ne ner wy,
a więc kiep skie czu cie w sto pach, mo -
że nie za u wa żyć ura zu, czę sto sam go
po wo du je, źle sta wia jąc sto py. To pro -
wa dzi do po waż nych in fek cji nie go ją -
cych się ran, a w kon se kwen cji mo że
skoń czyć się am pu ta cją.
Czy za tem wy le czo na die tą żółt ko wą
i prą da mi se lek tyw ny mi no ga Pa na
Grze go rza mo że być pod sta wą do
wskrze sze nia opty mal ne go ru chu an -
ty cu krzy co we go w Pol sce? Uwa żam,
że tak. Po wyż sze da ne po ka zu ją, że
mo że my po móc oso bom, którym gro -
żą am pu ta cje koń czyn. Aby śmy by li
jed nak je szcze bar dziej sku tecz ny mi
w swo jej pra cy niż je ste śmy dzi siaj,
po trze bo wa li by śmy pań stwo we go
wspar cia fi nan so wa nia. Nie mo że być
dzi siaj tak, że Pań stwo pła ci le ka rzom
za am pu ta cję cho rych nóg pa cjen tów,
a tych, którzy je ra tu ją od am pu ta cji,
nie wspie ra fi nan so wo. Aby to osią -
gnąć po trzeb ny jest Ruch An ty cu krzy -
co wy.
Ja ko Ar ka dia „Kraus” – Kraus SY -
STEM, spe cja li zu je my się w le cze niu
tak że cu krzy cy. Po sia da my wy pra co -
wa ny sy stem le cze nia, który sku tecz -
nie za po bie ga jej po głę bia niu się.
Dzię ki do świad cze niu ja kie zdo by li -
śmy w ostat nich 23 la tach, nadal
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uczy my Pań stwa spraw dzo nej wie -
dzy, którą sa mi zna my i sto su je my.
Trze ba ja sno po wie dzieć, że w sku -
tecz nym wy le cze niu cu krzy cy po moc -
na sta je się za wsze Die ta Opty mal na
oraz prą dy se lek tyw ne. Bez nich nie -
świa do my przy czy ny cho ro by pa cjent
bę dzie na ra ża ny na oka le cze nia am -
pu ta cją swo ich koń czyn lub też szyb -
ciej bę dzie umie rał przed swo im na tu -
ral nym, bio lo gicz nym cza sem. Tak
by ło w przy pad ku mo je go dziad ka.
Zmarł on w 1991 ro ku na cu krzy ce
tyl ko dla te go, że w tam tym cza sie nie
po sia da li śmy je szcze wie dzy, podob -
nie jak dziś wie le mi lio nów cho rych
pa cjen tów w Pol sce jej nie ma. Dla te -
go tę sy tu a cję pra gnie my zmie niać.
Cu krzy ca jest pod stęp ną cho ro bą,
która po tra fi za mie niać zdro we go
czło wie ka w nie wol ni ka cho re go sy -
ste mu me dycz ne go. Uza leż nia go od
in su li ny po wo du jąc tym sa mym nie -
od wra cal ne zmia ny za rów no w orga -
ni zmie, jak i spo so bie je go my śle nia.
Współ cze sny sy stem me dycz ny pa so -
ży tu je na nie wie dzy pa cjen tów,
zwięk sza jąc ich licz bę, za miast ją
zmniej szać. Czy jest to zdro we zja wi -
sko?
Mo jej bab ci uda ło się wy le czyć z cu -
krzy cy. Kie dy w 1997 ro ku mój oj ciec

po bie rał na u ki u dra Kwa śniew skie go
w Cie cho cin ku, w cią gu pół ro ku mo -
ja bab cia, a je go ma ma, od sta wi ła cał -
ko wi cie in su li nę. Kie dy wy pro sto wał
się jej tak że krę go słup i za czę ła na no -
wo pra co wać w ogród ku za pro po no -
wa ła mi, wte dy 21 let nie mu stu den to -
wi ge o lo gii, abym za czął się tak odży -
wiać. Od te go cza su za czę ła się mo ja
przy go da z Ż.O. i prą da mi se lek tyw -
ny mi, która trwa do dzi siaj.
Próba zro zu mie nia po wsta wa nia cho -
rób wśród lu dzi, spek ta ku lar ne pro ste
me to dy szyb kie go po wro tu do zdro -
wia, wspar te świa dec twa mi pa cjen -
tów mo je go oj ca, za o wo co wa ły dal szą
edu ka cją. Ukoń czo ne szko ły ma sa żu,
chi ro prak ty ki oraz die te ty ki, a tak że
do świad cze nie w pra cy z pa cjen ta mi,
do pro wa dzi ły mnie do do strze że nia
wro ga, pa so ży tu ją ce go w sy ste mie ży -
cia spo łecz ne go, tak że w me dy cy nie.
W swo jej książ ce na zwa łem go pa so -
ży tem ro dza ju ludz kie go i opra co wa -
łem na rzę dzia, aby śmy mo gli się go
po zbyć. Dla te go pa trząc na 1,4 mld
zło tych wy da wa nych rocz nie z wa -
szych pie nię dzy na le cze nie cu krzy cy
w Pol sce, pra gnę po wie dzieć, że 1 %
tej kwo ty wy star czył by, aby wy na gro -
dzić opty mal ny per so nel me dycz ny
w Pol sce, który zre du ko wał by licz bę

cho rych o po ło wę. Jest więc o co wal -
czyć, a Ar ka dia Kraus – Kraus SY -
STEM jest tym miej scem, które po tra -
fi te go do ko nać. Mam nadzie ję, że je -
że li cho ru jesz na cu krzy ce, bę dziesz
wie dział co ro bić, aby szyb ko wrócić
do zdro wia. Za pra szam do ko rzy sta nia
z na szych usług. 

Piotr Kraus
www.ar ka dia kraus.com

Bielsko-Bia³a, ul. Lelewela 11
tel. 33 488 35 28

www.arkadiakraus.com, www.dietazoltkowa.pl
www.kraus-system.pl, www.optymalizm.pl

www.optyclub.pl
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❑ konsultacje lekarskie
❑ dieta optymalna
❑ pr¹dy selektywne
❑ leczenie schorzeñ krêgos³upa
❑ masa¿e relaksuj¹ce
❑ Intensywny 5-dniowy turnus 

wczasowo-leczniczy 
❑ Arkadia ONLINE - porady dietetyczne

przez internet
❑ coaching, porady optymalisty

Kupuj taniej przez: www.optyclub.pl 

Arkadia „Kraus”
Bielsko-Bia³a

Po zo sta je tak że kwe stia po sia da nia
ar ty ku łów pierw szej po mo cy na
ugry zie nia owa dów, tu tak że wspo -
mo gą nas na tu ral ne olej ki ete rycz -
ne. Naj le piej sto so wać je w po sta ci
chłod nych kom pre sów na kła da -
nych na miej sce uką sze nia. Je śli
wy bie ra my się w ple ner do brze za -
o pa trzyć się w cho ciaż je den z ni żej
wy mie nio nych olej ków:
● la wen do wy
● z drze wa her ba cia ne go
● ge ra nio wy
● me li so wy 
● ba zy lio wy 
● cy try no wy

Oczy wi ście przy ko rzy sta niu z ziół
i olej ków trze ba pa mię tać o za cho -

wa niu środ ków ostroż no ści, zwła -
szcza w przy pad ku olej ków z cy tru -
sów trze ba pa mię tać aby nie uży -
wać ich w sło necz ne dni, gdyż mo -
gą dzia łać fo to u czu la ją co. Co naj -
waż niej sze trze ba uży wać na tu ral -
nych olej ków ete rycz nych, olej ki
syn te tycz ne nie bę dą mia ły po rów -
ny wal ne go dzia ła nia. Za wsze trze ba
spraw dzić czy ro śli ny, których uży -
je my nie wcho dzą w in te rak cję ze
środ ka mi far ma ko lo gicz ny mi, je śli
ta ko we przyj mu je my, ar ty kuł nie
za stę pu je po ra dy. 

Mag da le na Mild ner
Zie lar ka Fi to te ra peu ta

R
EK

LA
M

A

AR KAD I A

k r a u s

Zrób to sam - domowe repelenty na komary i kleszcze

cd. ze str. 40




