
PRZYGOTUJ SCHNUPFNUDELN

POMYŚL O ODPORNOŚCI

CORAZ WIĘCEJ PRACY DLA OPIEKUNEK 
W BADEN-WÜRTTEMBERG?

ZROZUMIEĆ CHOROBĘ: AGNOZJA

23nr

IV kwartał 2019 | Poznań 

ISSN 2391-5597

Praca za granicą

www.arbeitlandia.eu



2

WYDAWCA: Carework Sp. z o.o. Sp. k, ul. Głogowska 84, 60-741 Poznań

SIEDZIBA REDAKCJI: ul. Emilii Sczanieckiej 1a/24, 60-215 Poznań, tel. 61 662 10 81

REDAKTOR NACZELNY: Dorota Lewandowska, tel. 602 818 040

DZIAŁ REKLAMY: Małgorzata Sołtys, tel. 32 336 90 60

DRUK:  Drukarnia MATRIX 

ZDJĘCIA: Adobe Stock

W opiece nad seniorami w Niemczech spotykamy 
się różnymi zjawiskami związanymi ze starością. 
Widzimy, jak nasi podopieczni nie potrafią się wypo-
wiedzieć, szukają słów, nie wiedzą co zrobić z przed-
miotami, jak się zachować. Zdarza się, że pewne ich 
zachowania odbieramy jako złośliwość skierowaną 
w naszą stronę, celowe działanie. Sami zaczynamy 
się złościć, irytować i podejmujemy niepotrzebne 
dyskusje. Oczekujemy, że osoba starsza będzie part-
nerem takim samym, jak osoba zdrowa, z którą moż-
na omówić sprawę, dogadać się, dokonać ustaleń,  
a potem się ich trzymać. Tymczasem już kilka chwil 
po uzgodnieniach, sytuacja się powtarza. Nauka  
to klucz do zrozumienia – także do wyjaśnienia 
zachowań osób starszych. Warto zapoznać się z za-
gadnieniami, które tłumaczą dlaczego niektóre dzia-
łania osób starszych powinniśmy postrzegać jako 
objawy choroby.

Agnozja – nie wiem, że nie wiem

Agnozja (niem. Agnosie) to efekt uszkodzenia  
niektórych obszarów mózgu. Może wystąpić u osób 
po wylewie lub cierpiących na choroby otępienne. 
Chory traci pewne oczywiste dla nas umiejętności 
percepcyjne i nie zdaje sobie z tego sprawy. 

Wyróżnia się obecnie kilka rodzajów agnozji.  
Najczęściej występujące to: wzrokowa, słuchowa  
i dotykowa.

Agnozja wzrokowa

Agnozja wzrokowa (prozopagnozja, niem. Prosopa-
gnosie, Gesichtsblindheit) to utrata umiejętności 
rozpoznawania przedmiotów i ludzi pomimo braku 

problemu z widzeniem. Podopieczny może nie roz-
poznawać dzieci, współmałżonków i innych zna-
nych mu osób. 

Widzę, ale nie rozpoznaję…

Jest to szczególnie przykre dla rodziny, ale rów-
nież dla nas opiekunek. Podopieczny traktuje nas 
stale z wielką nieufnością, pyta się kim jesteśmy,  
co robimy w jego domu. Najgorsze co możemy zrobić  
w takiej sytuacji to wdać się w długie tłumaczenia, 
że to przecież my, że mieszkamy razem już od dwóch 
miesięcy, a przed chwilą byliśmy razem na spacerze. 
Podopieczny z agnozją i tak nam nie uwierzy. Jego 
rzeczywistość jest inna i nie jest w stanie przetwo-
rzyć dużej ilości informacji. Zacznie się najprawdo-
podobniej denerwować, może nawet wezwać poli-
cję. Im krótsze, im prostsze odpowiedzi, tym łatwiej. 
Należy przedstawić się imieniem i powiedzieć, 
że dzisiaj będziemy pomagać w domu. Można obie-
cać, że opuścimy dom (ale np. pociąg mamy dopiero 
za kilka godzin, dlatego musimy poczekać) i usunąć 
się na jakiś czas z pola wiedzenia. Niestety zdarza 
się, że mniej doświadczone opiekunki biorą do siebie 
zachowania chorego, który odbiera je jako obce oso-
by i żąda, aby opuściły jego dom. Nierzadko reagują 
na takie słowa podopiecznego nerwowo – płaczą, 
wydzwaniają do rodziny osoby starszej, unoszą się 
emocjami (On/-a mnie nie chce, więc ja tu nie zosta-
nę!). 

Łatwo o kłótnię

Szczególnym przypadkiem agnozji wzrokowej jest 
również tzw. Neglect Syndrome, czyli zespół zanie-
dbywania połowicznego (nieuwaga stronna). Do-

Zrozumieć chorobę: agnozja
Od Redakcji

Różne punkty widzenia

Empatia poznawcza to umiejętność oceny danej  
sytuacji z punktu wiedzenia innej osoby, wczucie się 
w jej rzeczywistość. Dla osób podejmujących pracę 
opiekunek i opiekunów osób starszych posiadanie 
tej umiejętności jest bardzo ważne. Ułatwia zrozu-
mienie chorego, jego bliskich, otoczenia. Pozwala 
zbudować w sobie tolerancję dla zachowań, których 
zwykle byśmy nie akceptowali.

Umiejętność odczuwania empatii pozwala również 
zrozumieć, że od osób starszych nie możemy ocze-
kiwać wzajemnego jej okazywania. Wiemy, że jest 
im trudno - są schorowane, mają zaburzenia w pra-
widłowym postrzeganiu relacji społecznych. Czę-
sto postępują tak a nie inaczej pod wpływem bólu,  
różnych ograniczeń zdrowotnych, chorób neurolo-
gicznych.

Inaczej jest w stosunkach opiekun – rodzina oso-
by starszej. Członkowie rodzin podopiecznych to 
osoby w naszym wieku a często młodsze. Wykonuje-
my usługi na rzecz ich bliskich za wynagrodzeniem,  
nie działamy w ramach organizacji charytatywnych. 
Świadczymy usługi w formie wymagającej zamiesz-
kania z ich bliskimi i zajęcia odpowiedniego miejsca 
w domu. Trudno jest w tej sytuacji określić grani-
cę, kiedy i w jakim stopniu jesteśmy pracownikiem 
a kiedy domownikiem.

Dzieci przychodzą do rodziców, do swojego rodzin-
nego domu. Tu się wychowały, mieszkały przez wie-
le lat. Bardzo często mają nadal swój pokój, swoje 
rzeczy z dzieciństwa i młodości, których nie zabra-
ły w momencie rozpoczęcia samodzielnego życia. 
Dom to dla nich miejsce, do którego chętnie wracają, 
które jest pełne najlepszych wspomnień z dzieciń-
stwa. Nawet jeśli mają po 50-60 lat, chcą czuć się jak 
u siebie. Wyjąć z kieszeni klucz i wejść. Mamo, tato, 
jestem!

Część opiekunek i opiekunów to prawo rodziny osób 
starszych do wejścia do domu widzi jednak inaczej. 
Wielu opiekunów chciałoby, żeby bliscy seniorów 
nie wpadali do domu tak po prostu, bez uprzedzenia. 
Nie życzy sobie, żeby używali własnych kluczy do 
domu rodzinnego, tylko pukali albo dzwonili przed 
wejściem. Powinni umówić się na wizytę.

Inni opiekunowie uważają, że naturalne jest, że dzie-
ci przychodzą do domu rodziców wtedy, kiedy chcą 
i mają własne klucze. Są zdania, że bliscy podopiecz-
nego nie muszą się anonsować, nawet jeśli w domu 
zamieszkała obca osoba.

Patrząc jeszcze z innej strony, dzieci, które się usa-
modzielniły niechętnie dają nieograniczony dostęp 
do swojego nowego domu rodzicom. Zostawiają 
u bliskich klucze na stałe, na wszelki wypadek lub 
kiedy wyjeżdżają i trzeba podlewać kwiaty albo po 
prostu zajrzeć od czasu do czasu, czy wszystko jest 
w porządku. Gdyby jednak rodzic nagle postanowił 
odwiedzić dziecko i wszedł do jego domu bez uprze-
dzenia, korzystając z powierzonych kluczy, raczej nie 
byłoby to mile widziane.

Z punktu widzenia części opiekunów osób starszych, 
którzy mieszkają w domu podopiecznych, każda oso-
ba, która przychodzi z zewnątrz to gość na jego tery-
torium. 

Z punktu wiedzenia dzieci osób starszych, koniecz-
ność zatrudnienia opiekuna, który zamieszka razem 
ich z rodzicem, nie zmienia ich praw i zasad pobytu 
w domu rodzinnym.

Kto ma rację?

Dorota Lewandowska
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tyczy to zwłaszcza osób po wylewach. Mózg nie re-
jestruje tego, co znajduje się po jednej stronie pola 
widzenia. Jakie to rodzi problemy opiekuńcze? Jeżeli 
postawimy talerz z obiadem przed podopiecznym, 
a surówka będzie po stronie talerza, której chory nie  
zauważa, może się zdenerwować, że jej nie dostał. 
Zje posiłek tylko z połowy talerza i będzie się złościł, 
że jest głodny. Jeżeli staniemy po stronie „niewidzia-
nej” i będziemy np. podawali szalik, o który popro-
sił podopieczny, nie będzie go widział. Nas również 
i konflikt gotowy – spełniamy przecież prośbę  cho-
rego, a on zarzuca nam, że nie reagujemy.

Z kolei jako złośliwość ze strony seniora może być od-
czytane to, że kiedy to my chcemy, aby podał nam 
jakiś przedmiot – na przykład długopis, który leży 
w zasięgu jego ręki, on patrzy na długopis, na nas, 
znowu na długopis, ale nie spełnia naszej prośby. 
Nie jest to robienie nam na złość – nawet jeżeli pod-
opieczny kieruje wzrok na długopis, to po prostu nie 
rozpoznaje go wzrokiem. Jeżeli w poddenerwowa-
niu weźmiemy długopis i podamy go osobie starszej 
mówiąc, że przecież leżał tuż przed nią, ale ona nie 
chciała nam pomóc, można wywołać kłótnię. Nie-
potrzebnie! Co ciekawe, agnozja może powodować, 
że chory nie rozpoznaje przedmiotów wzrokiem, ale 
potrafi je zidentyfikowac dotykiem. 

Agnozja dotykowa

Może też być odwrotnie – podopieczny widzi przed-
mioty, ale w momencie kiedy weźmie je do rąk, prze-
staje je rozpoznawać. To właśnie agnozja dotykowa 
– chorzy nie potrafią zidentyfikować rzeczy po ich 
kształcie, fakturze itp. To również może rodzić trudne 
sytuacje. Wracamy ze spaceru. Prosimy podopiecz-
nego o wyjęcie klucza od domu. On wkłada ręce 
do kieszeni, sprawdza i twierdzi, że go nie ma. Spraw-
dza jeszcze raz – to samo. Denerwujemy się, myślimy 
o cofnięciu się śladami spaceru i szukaniu zguby 
po drodze. W takiej sytuacji lepiej najpierw popro-

sić seniora o zgodę na sprawdzenie przez nas jego  
kieszeni. W większości przypadków klucz się znajdzie.

Agnozja słuchowa

Agnozja słuchowa powoduje, że osoby chore nie ro-
zumieją dźwięków, nie wiedzą skąd dochodzi głos, 
przestają rozpoznawać nawet ukochaną muzykę. 
Nie potrafią określić znaczenia dobrze znanych 
dźwięków – np. dzwonka do drzwi, szumu wiatru. 
Szczególnie trudna dla podopiecznych i ich otocze-
nia jest agnozja werbalno-słuchowa. Kiedy mówimy 
do chorego w jego ojczystym języku, jednak on nas 
nie rozumie, ponieważ słyszy różne dziwne dźwięki, 
które nie mają dla niego znaczenia.

Nie wiem, o Ci co chodzi!

Osoby starsze z agnozją często zaprzeczają istnieniu 
własnych ograniczeń. Twierdzą, że świetnie widzą, 
więc nie założą okularów, że fantastycznie słyszą, 
a więc nie muszą korzystać z aparatu słuchowego 
(a telewizor w pokoju wręcz „ryczy”). „Zapominają”, 
że cierpią na niedowład i próbują iść bez podpory. 
Zdarza się nawet, że nie rozpoznają własnych czę-
ści ciała – nie potrafią wskazać, gdzie mają rękę lub 
nogę. 

Lepsze i gorsze chwile

W postępowaniu z podopiecznymi z zaburzeniami 
neurologicznymi trzeba pamiętać, że objawy nie-
korzystnie wpływające na relację opiekunka – pod-
opieczny, mogą pojawiać się tylko chwilami. Przez 
większość wspólnie spędzanego czasu podopieczny 
będzie się zachowywał i wykonywał czynności pra-
widłowo. Największą trudnością jest zatem rozpo-
znanie właśnie tego momentu, w którym zaczyna 
przemawiać choroba a nie intencje seniora.

Coraz więcej pracy dla opiekunek  
w Baden-Württemberg?

Najwięcej ofert pracy w opiece w Niemczech w 2019 
roku można znaleźć właśnie w Badenii-Wirtember-
gii. Opiekunki i opiekunowie osób starszych z pół-
nocnej i północno-wschodniej Polski narzekają, po-
nieważ mają naprawdę daleki dojazd do tego rejonu.

Dlaczego jest tyle ofert na południu Niemiec? Są ku 
temu poważne powody, ale najpierw przypomnijmy 
sobie trochę informacji o tym landzie.

Baden-Württemberg

Jest to land położony na południu Niemiec, 
którego stolicą jest Stuttgart. Zamieszkuje go prawie 
11 mln ludzi, co daje mu trzecie miejsce pod względem 
zaludnienia w Niemczech, po Bawarii i Nadrenii Pół-
nocnej-Westfalii. Oprócz Stuttgartu, inne znane mia-
sta tego rejonu to: Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, 
Heidelberg, Heilbronn, Pforzheim, Ulm (nie mylić  
z Neu Ulm, który jest już terytorialnie przyporządko-
wany do Bawarii). Badenia to nie tylko wielkie mia-

sta, ale również piękne tereny takie jak: Szwarcwald, 
Jezioro Bodeńskie, słynne uzdrowiska (np. Baden 
Baden). To także znane centra naukowe, jak choćby 
działający od XV wieku Uniwersytet w Tübingen, 
gdzie między innymi kształcił się i pracował Alois 
Alzheimer. Ten land to silny ośrodek gospodarczy 
państwa niemieckiego. Tu mają siedziby i dają pracę 
m.in. takie znane koncerny jak: Daimler AG (właści-
ciel m.in. marki samochodów Mercedes), inny po-
tentat samochodowy – Porsche i firma Bosch, która 

specjalizuje się w produkcji części do samochodów, 
ale w codziennej świadomości bardziej kojarzy się 
z dobrej jakości sprzętem gospodarstwa domowego. 
To także tereny znane z uprawy winorośli i tym sa-
mym z produkcji znakomitych win.

Ulubiony land osób starszych

Jeżeli jest to duży land, to logiczne jest, że zamieszku-
je tu dużo osób - również starszych, potrzebujących 
pomocy. Według portalu statista.com, w 1999 roku 
na każde 10 000 mieszkańców, przypadały 201,43 
osoby wymagające pomocy (Pflegebedürftige 
w rozumieniu XI SGB – Sozialgestzbuch). W 2015 
roku ten wskaźnik wzrósł już do liczby 301,8. Nie ma 
na razie aktualnych statystyk, ale już po ostatnich 
danych widać, że społeczeństwo Badenii-Wirtem-
bergii starzeje coraz bardziej, tak jak całe społeczeń-
stwo niemieckie.

Nie tylko wielkość landu decyduje o tym, że jest 
tu duża liczba osób starszych. Wydaje się, że przede 
wszystkim mają na to wpływ walory krajobrazo-
we, bo Baden-Württemberg to wymarzone miejsce 
na spędzenie starości, także dla osób pochodzących 
z innych landów. Czyste powietrze, urokliwe, górzy-
ste tereny i odpowiednia dawka zdobyczy cywiliza-
cji to niewątpliwe atuty Baden-Württemberg. Czy 
można wymarzyć sobie piękniejsze miejsce na stare 
lata, niż nad brzegiem Bodensee?

Opieka we własnym domu wygrywa

W Baden-Württemberg od września 2019 roku 
weszły w życie uchwalone już w 2009 roku i gorą-
co dyskutowane przepisy o warunkach mieszkanio-
wych w domach opieki. Regulacje dotyczą nowych 
inwestycji, ale również obiektów już istniejących 
(w szczególnych przypadkach można wnioskować 
o okres przejściowy do 2034 r.). W domach opieki 
wprowadzono obowiązek zapewnienia jednooso-
bowych pokojów dla pensjonariuszy. Proces prawny 
zmierzający do zapewnienia godnych warunków 
i prywatności osobom starszym trwa od 10 lat. 
Większość domów opieki zdążyło się przygotować 
i przystosować już odpowiednio obiekty. Oczywiście, 
jeżeli ktoś ma takie życzenie, może zamieszkać w po-
koju dwuosobowym (np. małżeństwo, przyjaciółki). 
Przepisy te mają po prostu wyeliminować sytuacje, 
kiedy osoby u schyłku życia były zmuszone zamiesz-
kać z całkiem obcymi osobami. Według danych Mini-
sterstwa Spraw Społecznych Badenii-Württembergii 
zmiany te nie mają znacznego wpływu na koszty 
utrzymania w domach opieki, ponieważ wzrost cen 
nie przekroczył jak do tej pory 10-15%. Tak myśli mi-
nisterstwo, ale mieszkańcy landu patrzą na to jed-
nak trochę inaczej – stąd wynika większe zaintere-
sowanie opieką we własnym domu, a nie w nawet  
najpiękniejszym jednoosobowym pokoju w „Heimie”.
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Nasza tarcza

O odporność dbać trzeba cały rok, a nie tylko sezono-
wo. Nie zawsze pamiętamy o tym, że nasz styl życia 
i nawyki mają na nią wpływ. Stres, niedobór snu, nie-
odpowiednia dieta, brak ruchu na pewno nie wpływa-
ją korzystanie na nasz układ immunologiczny, a więc 
zwiększają ryzyko zachorowania. Oporność to nasza 
tarcza obronna. To dzięki niej organizm broni się przed 
niekorzystnymi wpływami z zewnątrz, a przecież złych 
czynników, z którymi trzeba walczyć, jest całkiem spo-
ro: wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki. Dlatego, żeby 
być odpornym trzeba o siebie po prostu dbać i starać 
się prowadzić regularny tryb życia. Najlepiej zacząć już 
dzisiaj, by z czasem wypracować odpowiednie nawyki 
prozdrowotne. 

Po pierwsze: dieta 

To właśnie odżywienie ma ogromne znaczenie 
dla funkcjonowania naszego organizmu, dla nasze-
go zdrowia i samopoczucia. Co i jak jemy ma również 
wpływ na odporność. Trzeba wiedzieć, że dieta ma być 
przede wszystkim zbilansowana i bogata w składniki 
odżywcze. Na szczęście wśród produktów spożyw-
czych nie brakuje super żywności, która ma wyjątko-
wy wpływ na wzmocnienie naszego organizmu. Po to, 
aby był przygotowany na zmienne warunki i wsparcie 
systemu immunologicznego, którego zadaniem jest 
niedopuszczenie do rozwoju różnych chorób. Jakie po-
winny być produkty, które na stałe mają gościć w na-
szym jadłospisie? Przede wszystkim pełne bioaktyw-
nych związków, substancji odżywczych oraz najlepiej 
– nieprzetworzone. 

Tłumaczyć, że owoce i warzywa są zdrowe nikomu 
nie trzeba. Wszyscy przecież wiedzą, że to skarbnica 
witamin, mikro- i makroelementów, antyoksydantów 
i błonnika. Właśnie dlatego powinny być obecne w na-
szej diecie, również poza sezonem – w postaci soków 
i mrożonek. Sięgając po owoce i warzywa warto wy-
bierać te bogate w witaminę C: czarne porzeczki, natkę 
pietruszki, czerwoną paprykę, szpinak, brukselkę, kala-
fior, truskawki, kiwi, cytryny i pomarańcze. Co ciekawe, 
dobry wpływ na odporność mają również kiszonki, 
a to dlatego, że wspomagają mikroflorę jelit. Kiszone 
ogórki, kapusta, buraki to zatem domowe probiotyki.

Choć ziemniaki, makaron lub biały ryż są oczywistym 
wyborem na obiad, przynajmniej od czasu do czasu 
warto sięgnąć po kasze, które są wartościowe i lekko-
strawne. Oczyszczają organizm z toksyn i wzmacnia-
ją jelita, o których mówi się, że sterują odpornością. 
Wybór kasz jest szeroki. Za najzdrowszą kaszę uznawa-
na jest kasza gryczana, ale jej intensywny smak nieste-
ty nie wszystkim odpowiada. Bardziej neutralna pod 
tym względem, a również bogata w składniki odżyw-
cze, jest kasza jaglana, którą można przyrządzać nawet 
na słodko. 

Dobra, stała dieta, czyli tak naprawdę styl odżywania 
się musi obejmować oczywiście inne dobre produk-
ty, które mają dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. 
Wyeliminować trzeba za to produkty wysoko przetwo-
rzone, „gotowce”, produkty instant, niezdrowe prze-
kąski, żywność typu fast food. Nie bez znaczenia jest 
również regularność posiłków.

Pomyśl o odporności

Zmienna pogoda, ochłodzenie, krótsze dni, mniej dostępnych świeżych owoców i warzyw. 
Idzie jesień, idzie zima, a z nimi infekcje. Jak zadbać o swoją odporność? Jak nie dać się przeziębieniu?  
Jak zwalczać jego pierwsze objawy?

Produkty do zadań specjalnych

Warto wspomnieć jeszcze o wyjątkowych składnikach, 
które zastosowane nawet doraźne mogą pomóc w wal-
ce z przeziębieniem. Czosnek to zaskakująco skuteczna 
broń przeciwko infekcjom. Świeży, zmiażdżony lub 
pokrojony komponuje się z wieloma daniami. Czasa-
mi warto zjeść go więcej, nawet na kromce chleba, bo 
jak się okazuje czosnek jest naturalnym antybiotykiem 
i zwiększa właściwości obronne organizmu. Wartym 
uwagi podczas przeziębienia produktem jest również 
imbir, który ma działanie przeciwzapalnie. Imbir ma 
również właściwości rozgrzewające, więc pomoże, gdy 
jest nam zimno. Miód to kolejny produkt przeciwzapal-
ny, który skraca czas trwania infekcji górnych dróg od-
dechowych. Trudno wyobrazić sobie smaczniejszy spe-
cyfik. Na gorączkę i kaszel szczególnie pomocny będzie 
miód lipowy. Można dodać go do herbaty, pamiętając 
tylko, by nie była gorąca, bo łatwo pozbawić go cudow-
nych właściwości. 

W ramach domowej kuracji można też wypłukać gar-
dło wodą z solą lub zrobić inhalacje z ziół. Kiedy poja-
wiają się pierwsze objawy przeziębiania, warto zadbać 
o odpoczynek, odpowiednie nawodnienie i nawilżanie 
powietrza. Przeziębienie ma z reguły łagodny przebieg 
i nie trwa dłużej niż 10 dni, a jego nasilone objawy 7. 
Domowe metody nie wyleczą poważnej grypy, ale na 
pewno będą dużym wsparciem dla organizmu w wal-
ce z mniej poważnymi infekcjami. 

Po drugie: sen

Okazuje się, że przemęczony organizm jest osłabiony,  
a więc zdecydowanie podatniejszy na infekcje. Dlate-
go, w miarę możliwości trzeba starać się wprowadzić 
zbliżone godziny odpoczynku. Zapotrzebowanie na 
sen jest różne i zależy od wielu czynników, a podsta-
wowe z nich to wiek i aktywność. Trudno określić, ile 
dokładnie powinniśmy spać. Optymalna długość snu 
to zatem kwestia indywidualna i do samodzielnej 
oceny na podstawie obserwacji. Niestety nie zawsze 
będziemy w stanie zsynchronizować nasze obowiązki 
i potrzebę snu, ale wprowadzenie regularności kosz-
tem na przykład obejrzenia kolejnego odcinka serialu 
albo przeglądania mediów społecznościowych do póź-
na mimo zmęczenia, na pewno wyjdzie nam na dobre. 
Jednak ważniejsza od długości jest jakość snu. Warto 
pamiętać o tym, by w sypialni nie było za ciepło ani 
duszono - powinno wietrzyć się ją niezależnie od po-
gody, choćby przez kilka minut. Trzeba dbać również 
o czystą, świeżą pościel oraz, co bardzo ważne – unikać 
przejadania się wieczorem.

Po trzecie: aktywność

Ruch to zdrowie, ale nie chodzi tu wcale o nadmier-
ny wysiłek fizyczny. Tak naprawdę nie trzeba ostrych 
treningów, żeby przysłużyć się odporności. Warto 
uprawiać sport o umiarkowanym natężeniu, najle-

piej na świeżym powietrzu – jazdę na rowerze, nordic 
walking, szybki chód. Możliwości jest wiele, ale gorzej 
bywa z chęciami i czasem. Na szczęście dłuższe, regu-
larne spacery choćby po zakupy również pomogą za-
hartować organizm, żeby był mniej wrażliwy na zmia-
ny temperatury. Wyjście z domu konieczne jest nawet 
wtedy, gdy pogoda do tego nie zachęca. 

Po czwarte: higiena

Zachowanie podstawowych zasad higieny jest bardzo 
ważne w zapobieganiu infekcji. W okresie jesienno-zi-
mowym narażeni jesteśmy na zachorowania również 
z powodu możliwości zarażenia się od otaczających nas 
osób. Warto stosować środki zapobiegawcze, które po-
zwolą ograniczyć ryzyko zachorowania. Po kontakcie 
z chorym należy dokładnie myć ręce. Przed tą czynno-
ścią trzeba się starać, aby nieumytymi rękami nie do-
tykać okolic oczu, nosa czy ust. Mycie rąk powinno zaj-
mować około pół minuty. Trzeba namydlić całe dłonie 
z obu stron i pamięć o dokładnym umyciu przestrzeni 
między palcami. 

Jeśli zdarzy się, że coś nas złapie, również powinniśmy 
pamiętać o myciu rąk, aby nie rozprzestrzeniać infek-
cji. W sytuacji, kiedy nie mamy możliwości umycia rąk, 
pomocą będzie antybakteryjny żel do rąk na bazie alko-
holu. Przy katarze należy używać chusteczek jednora-
zowych, a następnie wyrzucać je do kosza i dokładnie 
myć ręce. Należy ponadto zakrywać nos podczas kicha-
nia i usta podczas kaszlu. W razie braku chusteczki pod 
ręką wskazane jest zasłonięcie ust przedramieniem, 
a nie dłonią. Można używać również maseczek, jednak 
należy zmieniać je często na nowe, a zużyte wyrzucać. 
Sposoby te nie dają gwarancji, ale zmniejszają prawdo-
podobieństwo zarażenia.

To tylko przeziębienie?

Przeziębienie to zakażenie dróg oddechowych, czyli 
gardła, nosa i zatok przynosowych. Ta infekcja wiruso-
wa ma zazwyczaj łagodny przebieg i rzadko prowadzi 
do powikłań, które w jej przypadku są najczęściej zaka-
żeniami bakteryjnymi. Typowe dla przeziębiania obja-
wy to: zatkany nos, kichanie, katar, ból gardła, kaszel. 
Gorączka występuje rzadko, jest niezbyt wysoka (poni-
żej 39ºC) i utrzymuje się krótko. Z reguły przeziębianie 
trwa kilka dni, nie dłużej niż 10. Jeśli jednak dostępne 
bez recepty leki przeciwbólowe i przeciwzapalne nie 
przynoszą ulgi i nie następuje poprawa stanu zdrowia, 
należy udać się do lekarza.

A jeśli to grypa?

Grypa jest stanem poważniejszym niż przeziębienie. 
Jej objawy są bardziej nasilone i trwają dłużej. Zaczy-
nają się gwałtownie. Grypa charakteryzuje się szybko 
narastającą, wysoką gorączką (powyżej 39ºC). A także  
bólami głowy, którym towarzyszy czasami świa-
tłowstręt oraz bólami mięśniowo-stawowymi. Wystę-
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Deutsch ist einfach!

Przygotuj Schnupfnudeln

Na grzyby

Niestety zbieranie grzybów w niemieckich lasach 
już nie jest takie proste. Przede wszystkim musimy 
uważać, aby nie naruszyć czyjegoś prawa własno-
ści. Wiele lasów w kraju naszych sąsiadów to tereny 
prywatne. Możemy spotkać kogoś, kto na pytanie, 
czym się zajmuje odpowie, że jest… posiadaczem lasu 
(Waldeigentümer). Oprócz tego są rejony podlegają-
ce ochronie przyrody (Naturschutzgebiete, National-
parks). Przyzwyczajeni do polskiej, leśnej swobody, 
ograniczonej tylko gdzieniegdzie wojskowymi ogro-
dzeniami lub oznaczeniami, wybierając się do lasu  
w Niemczech zaczynamy inaczej interpretować okre-
ślenie „drzwi do lasu”…

Są jednak miejsca, gdzie do lasu można wejść spokoj-
nie i rozejrzeć się za grzybami. Jesień w lesie (Herbst 
im Wald), czy las jesienią (Wald im Herbst) to w końcu 

przede wszystkim „polowanie” na aromatyczne grzyby. 

W Niemczech nie ma jednolitych przepisów ogólnoz-
wiązkowych regulujących, ile grzybów jednorazowo 
można zebrać (Pilze pflücken oder Pilze sammeln). 
W każdym landzie może być trochę inaczej. Wspólną 
cechą jest to, że z lasu można wynieść dziennie tyle 
owoców runa leśnego, ile jest potrzebne do przyrzą-
dzenia posiłku dla jednej – dwóch osób. Nie wolno 
bez specjalnego pozwolenia zbierać dużych ilości ja-
gód, borówek, czy właśnie grzybów. Zbieranie bez po-
zwolenia i to jeszcze z zamiarem sprzedaży, grozi karą 
grzywny w wysokości nawet 5 000 euro.

Kiedy znajdziemy las, którego nie strzeże właściciel 
albo prawo o ochronie przyrody, możemy spokojnie 
oddać się grzybobraniu (das Pilzesammeln). Jakie 
grzyby, znane z Polski, można znaleźć jesienią w nie-
mieckich lasach?

Uznaje się je za danie regionalne Badenii-Würtem-
bergii, ale jada się je nie tylko na południu Niemiec. 
Ogólnoniemiecka nazwa to Schnupfnudeln, ale rów-
nież Fingernudeln. Na Bawarii można też usłyszeć 
o: Dradewixpfeiferl, Erdäpfel-Baunkerl, Kartoffel-
baunkerl. W Górnym Palatynacie (Oberpfalz) spoży-

wa się: Schopperla i Schoppalla, w górach Odenwald 
– Krautnudeln, na południu Nadrenii Palatynatu  
– Buwespitzle, w Badenii-Wirtembergii – Bubaspitzle,  
w rejonie Frankonii – Bauchstecherla. Austriacy z nie-
których regionów zajadają się Grumpieranüdile. 

Nazwy intrygujące, danie proste, niedrogie, łatwe  
w przygotowaniu, sycące i uniwersalne. Na obiad 
i na kolację, z ulubionymi dodatkami: kiszoną kapu-
stą,  mięsem, sosem, warzywami, ale również na słod-
ko. O czym mowa? O kluskach mączno-ziemniacza-
nych znanych w Polsce pod swojską nazwą kopytka 
(w Wielkopolsce – szagówki).

Czym różnią się niemieckie 
Schnupfnudeln od naszych kopytek? 

Właściwie tylko kształtem. Te niemieckie kroi się  
w cieńsze, dłuższe kawałeczki, przypominające palce. 
Stąd ich kolejna nazwa – Fingernudeln. Są dobrym da-
niem również dla osób starszych – lubianym, kojarzą-
cym się z kuchnią mamy. Ich niewątpliwą zaletą jest 
szybkie przygotowanie, a także możliwość zamroże-
nia zarówno surowych, jak i ugotowanych klusek. 

Zbierając grzyby, trzeba uważać na trujące sobowtóry znanych gatunków (giftige Doppelgänger).  
Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dobrze rozpoznaliśmy gatunek – lepiej zostawić znalezisko w lesie.

Jeżeli chodzi ogólnie o kwestie związane z jadalnością grzybów – to w Niemczech mówi się tak samo jak w Polsce: 

Wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko raz. -  Alle Pilze kann man essen, aber manche nur ein mal.
 
Czasami o grzybach wspomniamy również w przypadku niezbyt dobrych stosunków rodzinnych ze star-
szym pokoleniem – mówimy: stary grzyb. Po niemiecku to der Tattergreis (określenie o odcieniu wyraźnie 
pejoratywnym). Ale tego słówka lepiej się nie uczmy, chociaż...

pują dreszcze. Nieleczona grypa może doprowadzić do 
powstania groźnych powikłań, dlatego nie należy ba-
gatelizować poważnych objawów. 

EKUZ

Osoby pracujące legalnie w Niemczech są zgłoszone 
do ubezpieczenia zdrowotnego i dysponują Europejską 

Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Oznacza to, 
że mogą korzystać z opieki zdrowotnej w Niemczech, 
gdy potrzebna jest pomoc lekarza. 

Pieprznik jadalny (kurka) - Pfifferling, Eierschwamm, Gelbschwamm, Gelbschwammerl, 

Gelbling, Gehling

Borowik (prawdziwek) - Steinpilz, Herrenpilz, Edelpilz, Eichpilz 

Maślak - Butterpilz, Butter-Röhrling

Koźlarz babka - Birkenröhrling, der Gemeine Birkenpilz, Kapuziner, Geißpilz

Podgrzybek - Maronenpilz, Maronen-Röhrling, Kastanienpilz, Braunkappe

Rydz - Reizker 

Czubajka kania (pot. sowa) - Schirmling, Schirmpilz, Gemeine Riesenschirmling, Parasol, 

Riesenschirmpilz.

Deutsch ist einfach!

Sposób przygotowania:
Do ich przyrządzenia wystarczą ugotowane ziemniaki, jajka i mąka. Ziemniaki należy zmielić albo 
rozgnieść prasą (Kartoffelpresse), a następnie wymieszać z jajkiem i wybraną mąką. 

Można użyć mąki żytniej (Roggenmehl) lub pszennej (Weizenmehl), a dla miękkości dosypać mąki 
ziemniaczanej, potocznie zwanej kartoflanką (Speisestärke). Pełna dowolność! Ilość dodanej mąki 
zależy od mączystości ziemniaków. Jeżeli ciasto za bardzo klei się do rąk, trzeba dodać więcej mąki.  
Ale ostrożnie! Jeżeli przesadzimy z mąką, Schnupfnudeln wyjdą twarde. 

Powstałe ciasto formujemy w wałeczki, a wałeczki kroimy na kawałeczki (te pocięte „po niemiecku” 
rolujemy jeszcze lekko na końcach). Kawałeczki wrzucamy do wrzącej osolonej wody i po wypły-
nięciu na powierzchnię wyciągamy łyżką cedzakową. Gotowe! Schnupfnudeln można zjeść od razu 
po ugotowaniu lub obsmażyć na rumiano po ostudzeniu.

Podstawowe składniki w proporcjach:
•  1 kg ugotowanych mączystych ziemniaków (mehlig kochende Kartoffeln) 

– mogą być zimne z poprzedniego dnia, mogą być świeżo ugotowane

• 125 g mąki (Mehl) – w przeliczeniu 1 szklanka

• 20 g mączki ziemniaczanej (Speisestärke) – w przeliczeniu 2 płaskie łyżki

• 1 jajko (Ei)

Dla seniorów na diecie bezglutenowej, mąkę pszenną można zastąpić mąką ryżową, a w przypadku 
osób na diecie wegańskiej zrezygnować z jajka i dołożyć jeszcze jedną łyżkę mączki ziemniaczanej.
 
Dla tych, którzy nie przepadają za gotowaniem mała podpowiedź – w Niemczech można kupić 
gotowe (świeże lub mrożone) Schnupfnudeln. Nie ma jednak porównania z tymi przygotowanymi  
samodzielnie.
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POSZERZAMY SWOJĄ OFERTĘ!

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS
I PRACUJ NA WŁASNY RACHUNEK!  +48 61 662 10 82

CareWork to  teraz również pośrednictwo biznesowe dla małych 
przedsiębiorstw poszukujących ofert pracy w Niemczech!

•  Prowadzisz zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą  
w zakresie domowej opieki nad osobami starszymi? 
*z poświadczonym formularzem A1

•  Prowadzisz działalność gospodarczą w tym zakresie jako niemiecki 
przedsiębiorca?  
*wymagany dowód ubezpieczenia zdrowotnego

•  Chcesz dopiero rozpocząć działalność gospodarczą w Niemczech?

Oferujemy usługi renomowanej firmy doradczej  
i wsparcie solidnych doradców podatkowych.

Krzyżówka

Prosimy o przesyłanie poprawnych odpowiedzi na adres Redakcji: Arbeitlandia, ul. Emilii Sczanieckiej 1a/24, 60-215  
Poznań, z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”, do dnia 8 grudnia 2019 roku. Osoby, które prześlą prawidłowe rozwiązanie razem 
z zamieszczony poniżej kuponem, otrzymają bon o wartości 50 PLN do wykorzystania w sklepie internetowym www.carework.pl/sklep. 
Fundatorem nagrody jest CareWork – www.carework.pl. Regulamin konkursu jest dostępny na www.arbeitlandia.eu.

Laureatką ostatniej krzyżówki została Pani Renata z Choszczna – gratulujemy!

nr 23 
IV kwartał 2019
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Pracuj z nami w opiece. Oferujemy wynagrodzenie  

od 1000 do 1600 EUR „na rękę”, a teraz także premię za pracę  

w Wigilię, Boże Narodzenie i Nowy Rok. 85 EUR brutto  

za każdy dzień. Dodatkowe 340 EUR brutto może być Twoje!

NOWY ROK, NOWE MARZENIA?

BĘDZIE ŁATWIEJSZE!

www.carework.pl

Oddział w Poznaniu

ul. Głogowska 84 
60-741 Poznań

 61 662 10 81 lub 82

Oddział w Legnicy

ul. Pocztowa 7
59-220 Legnica

 76 871 96 01

Oddział we Wschowie

ul. Kuśnierska 4
67-400 Wschowa

 65 520 47 18

Oddział w Łodzi

ul. Struga 26
90-513 Łódź

 504 922 687

Przedstawiciel CareWork na terenie  
woj. opolskiego, śląskiego i małopolskiego

Ilona Leśniak
 664 008 434

 61 662 10 81 lub 82

Oddział w Żarach

ul. Chrobrego 17
68-200 Żary

 68 372 39 43

Oddział w Gliwicach
DZIAŁ KADR I PŁAC

ul. Dolnych Wałów 9
44-100 Gliwice

 32 336 90 60

Oddział w Gliwicach
DZIAŁ REKRUTACJI

ul. Zwycięstwa 47
44-100 Gliwice

  668 224 060

Oddział w Lesznie

ul. Dworcowa 6
64-100 Leszno

 65 511 45 50

 Z CAREWORK ICH SPEŁNIENIE 


