AKTUALNOŚCI

2
Drodzy Czytelnicy!
Tak niedawno był
maj… a tu znowu trzeba zmierzyć się z jesiennym chłodem.
Magazyn medyczny
Luxmed ukazuje się co
kwartał, nie sposób więc
nie nawiązać tematyką
do zmieniających się
pór roku. Każda z nich
z pewnością ma swój
urok, ale przede wszystkim niesie wiele zmian dla
naszego samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia.
Stało się już tradycją, że jesienią przypominamy
naszym Czytelnikom o szczepieniach przeciw grypie
oraz WZW typu A i B, popularnie nazywanym żółtaczką. Kto z Państwa ma jeszcze wątpliwości czy się
zaszczepić, zapraszam do zapoznania się z artykułem
„Jesienne tematy” na str. 3. W tym miejscu zachęcamy
również Panie do udziału w październikowej akcji
„Różowa wstążka”. Jest okazja, by skorzystać z badań
przesiewowych w kierunku raka piersi i szyjki macicy.
Pragnę również zwrócić uwagę na nowości w ofercie usług medycznych. Między innymi umożliwiliśmy
naszym Pacjentom odbiór wyników badań RTG przez
Internet. O tym prekursorskim rozwiązaniu można
dowiedzieć się więcej z materiału zamieszczonego
obok. Osoby borykające się z chorobami układu
krążenia z pewnością zainteresuje fakt, iż pracownie
kardiologiczne Luxmed dysponują nowymi aparatami
i urządzeniami diagnostycznymi, o czym można
przeczytać w artykule „Motor życia”. Rozszerzyliśmy
również naszą ofertę z zakresu okulistyki. Dzięki temu
możemy zaoferować Pacjentom bardziej szczegółowe,
specjalistyczne badania oczu oraz zabiegi operacyjne.
Piszemy o tym na str. 9 i 10.
Od tego wydania gazety rozpoczynamy nowy cykl
artykułów „Moje dziecko”, które z pewnością przydadzą
się młodym rodzicom. Pierwszy z nich dotyczy rozwoju
fizycznego i emocjonalnego dziecka do 12 miesiąca
życia. Staramy się również podpowiedzieć, jak zadbać
o zdrowie niemowlaka. Przeczytacie o tym na str. 4.
Życzę przyjemnej lektury.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
w Lublinie w Biłgoraju w Chełmie w Kraśniku w Krasnymstawie w Zamościu w Nałęczowie -

Cyfrowe RTG –

korzyści dla pacjenta
Badania radiologiczne w CM Luxmed
wykonywane są z zastosowaniem
cyfrowych technologii. Co to oznacza?
Tradycyjne zdjęcie na kliszy zastąpione zostało cyfrowym zapisem na dysku
komputera lub płycie CD. Obraz o dużej
rozdzielczości oglądany jest na monitorach komputerowych, co pozwala zobrazować szczegóły przy niskiej dawce
promieniowania. Można go też obrabiać
komputerowo w dowolny sposób, bez
utraty jakości – powiększać, kontrastować, dokonywać pomiarów.
Dzięki wprowadzonemu systemowi, zdjęcia nie muszą
być drukowane, gdyż lekarz może je obejrzeć korzystając
z komputera w dowolnym miejscu. Zostają archiwizowane
w pamięci komputera, dlatego będą dostępne nawet po
latach. Jest to szczególnie ważne w monitorowaniu leczenia
bądź postępu zmian chorobowych.
Poprzez wyeliminowanie powtórzeń nieudanych zdjęć
pacjent nie jest narażony na dodatkowe promieniowanie.
Wykonując zdjęcia na tego typu aparatach mamy gwarancję,
że korzystamy z bezpiecznego sprzętu najnowszej generacji.

Luxmed, jako pierwszy
w regionie, wykorzystując
cyfrowe rozwiązania technologiczne dał pacjentom dodatkowe, komfortowe udogodnienie.
Wyniki badań RTG
można już teraz odebrać przez Internet – w domu, w pracy, łatwo i o dowolnej porze. Wystarczy wejść na stronę www.luxmedlublin.pl w zakładkę „odbiór wyników on-line”. Zdjęcia i opis
badania można zapisać w pamięci USB lub na płycie
CD/DVD i zanieść do lekarza.
www.luxmedlublin.pl

www.laboratoriumluxmed.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , tel.: 81 532 37 11
ul. Kościuszki 18, tel.: 84 686 95 33
pl. Kupiecki 12, tel.: 82 565 47 73
ul. Narutowicza 1/10, tel.: 81 884 47 90
ul. Poniatowskiego 33a, tel.: 82 576 78 78
ul. Spadek 41, tel.: 84 539 80 40
Luxmed - Uzdrowisko Nałęczów, ul. Kasztanowa 6, tel.: 81 501 60 12
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Jesienne tematy
Od lat towarzyszą nam o tej porze roku we wszystkich możliwych środkach przekazu. Nie sposób ich pominąć, bo nie tylko
wpisały się w tradycję jesieni, ale przede wszystkim są niezwykle
ważne. Miesiąc październik, upływa pod znakiem „różowej wstążki”, a często słyszymy też o „żółtym” październiku…

RÓŻOWA WSTĄŻKA

To coroczna akcja prowadzona przez
miesięcznik „Twój Styl”
i wspierana przez CM Luxmed. Przypomina o profilaktyce raka piersi i szyjki macicy,
zachęcając coraz więcej kobiet do
skorzystania z badań przesiewowych.

Mammografia gruczołu piersiowego pozwala na wczesne roz-

poznawanie i wykrywanie guzków
o średnicy około 0,5 cm i zmian bezobjawowych. Pierwsze badanie mammograficzne powinny wykonać kobiety między 35 a 40 rokiem życia. Po 40
roku życia badanie powinno być przeprowadzone co dwa lata, a po 50 - raz
w roku. U kobiet młodszych, przed 35
rokiem życia, można przeprowadzić
badanie ultrasonograficzne piersi.
USG jest wykonywane również w celu
wspomagania i uzupełnienia mammografii.
W CM Luxmed wykonywana jest
pełna diagnostyka obrazowa piersi.

Cytologia dokładnie ocenia stan
szyjki macicy oraz wykrywa wszelkie
zachodzące w niej zmiany – stany zapalne, nadżerki oraz raka we wczesnym
stadium, co daje pewność wyleczenia.
Badania cytologiczne w CM Luxmed
przeprowadzane są wg najnowszej
klasyfikacji, systemem Bethesda.
Jeśli przyniesiesz ze sobą kupon
z wrześniowego numeru magazynu
„Twój Styl”, skorzystasz z promocyjnej
ceny badania mammograficznego,
USG piersi lub cytologii.

Żółty październik
Przypomina o szczepieniach przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby
typu A i B. WZW A,
to znana wszystkim
żółtaczka pokarmowa, nazywana „chorobą brudnych rąk”,
na którą szczególnie
narażone są dzieci.
Wirusowe zapalenie
wątroby typu B i C
przez lata może przebiegać skrycie, prowadząc do marskości wątroby czy raka
pierwotnego tego
narządu.
Każda osoba, która nie była szczepiona przeciwko WZW
typu B, powinna to
zrobić jak najszybciej. Natomiast pacjenci, którzy byli szczepieni, powinni
oznaczyć miano przeciwciał anty-HBs
we krwi. Odporność u każdego pacjenta jest bowiem sprawą indywidualną. Wprawdzie pełne, prawidłowo
przeprowadzone szczepienie powinno
chronić przed zachorowaniem do końca życia, jednak po upływie pewnego
czasu odporność spada i może być
niewystarczająca. Dlatego wskazana
jest cykliczna kontrola odporności.
Badanie takie i ewentualne powtórzenie szczepienia jest zawsze konieczne
przed zabiegiem operacyjnym.
W CM Luxmed można zaszczepić
się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby. Do wyboru jest szczepionka przeciw WZW B lub WZW A.
Można też zaszczepić się szczepionką skojarzoną, jednocześnie przeciw
WZW A+B. Niestety, ciągle jeszcze nie
ma na rynku szczepionki przeciwko
WZW typu C.

Szczepienia przeciw
grypie
Są najskuteczniejszą i właściwie
jedyną metodą zapobiegającą tej chorobie. Ponieważ wirus grypy szybko
podlega mutacji, każdego roku uaktualniany jest skład szczepionki na
podstawie zaleceń wydawanych przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Oznacza to, że szczepionka jest najbardziej skuteczna w tym sezonie, na
który została przygotowana. Odporność uzyskuje się po 2 tygodniach od
szczepienia.
Szczepienia zalecane są szczególnie osobom przewlekle chorym (z cu-

krzycą, astmą oskrzelową, chorobami
układu krążenia, układu oddechowego, z niewydolnością nerek), pacjentom z obniżoną odpornością, osobom
powyżej 55 lat, jak też osobom przebywającym w dużych skupiskach ludzi
(zakłady pracy, szkoły, przedszkola, autobusy, itp.). Zaszczepić może się każdy, ale należy pamiętać, że kwalifikację
do szczepienia przeprowadza lekarz,
a szczepionkę podaje się nie później
niż 24 godziny od kwalifikacji.

CM Luxmed zapewnia najnowsze
szczepionki na sezon 2011/2012.
Prowadzi akcję szczepień dla
pacjentów indywidualnych
i instytucjonalnych.
Pacjentów indywidualnych
zapraszamy od godz. 7.00 do 18.00.
W celu zamówienia szczepienia dla
pracowników firm, prosimy
o kontakt pod nr tel. 81 536 15 17.
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Moje dziecko Najtrudniejszy pierwszy rok
Powrót do domu z noworodkiem jest niezwykłym przeżyciem dla
całej rodziny. To szczególne wydarzenie zwłaszcza dla młodych
rodziców, których ogarniają skrajne uczucia – z jednej strony
ogromna radość, że maluch jest już wśród nich, z drugiej przerażenie czy potrafią się nim właściwie zaopiekować, czy
poradzą sobie z pielęgnacją i wychowaniem.
Ci rodzice, którzy uczęszczali do szkoły rodzenia, nabyli
praktycznych umiejętności karmienia noworodka, kąpieli,
przewijania, układania do snu itd. Pozostali zawsze mogą
poprosić o radę pediatrę lub położną. Z pewnością nie zostaną
pozostawieni bez pomocy.
Na łamach magazynu Luxmed otwieramy nowy cykl artykułów „Moje dziecko”,
w których postaramy się zasygnalizować najważniejsze problemy dotyczące opieki nad
dzieckiem w kolejnych etapach jego rozwoju.

Pierwszy miesiąc życia

To czas, kiedy organizm dziecka przystosowuje się do życia pozałonowego. Niezwykłe zmiany zachodzą w mózgu dziecka.
Pierwsze informacje odbiera ono za pomocą węchu, smaku i dotyku. Reaguje na
zmianę ułożenia ciała, na ruch w otoczeniu, światło, na dźwięk o dużej sile. Ruchy
dziecka są na początku niekontrolowane
i bezwarunkowe, ale szybko wykształcają
się ruchy głowy i tułowia, potem rąk, a na
końcu nóg.
Miesięczne niemowlę śpi około 20
godzin. Czas, kiedy nie śpi, wiąże się najczęściej z negatywnymi stanami emocjonalnymi – maluch krzyczy, jest niespokojny. Powoli jednak normuje się rytm snu
i czuwania oraz pory karmienia. Niemowlę
zaczyna wydawać krótkie dźwięki, potrafi
na chwilę skupić wzrok na nachylonej nad
nim twarzy mamy lub ojca. Początkowo
przestaje płakać przy łagodnym dotyku ich
rąk, a potem już na ich widok lub głos. To
pierwsze sygnały porozumiewania się między opiekunami a dzieckiem.
Karmienie piersią
Nie ma nic lepszego dla maluszka, niż
mleko matki, które zawiera ciała odpornościowe i buduje system immunologiczny
dziecka. Niemowlęta karmione piersią są
silniejsze, rzadziej cierpią na alergię, na zaburzenia emocjonalne. Poza tym karmienie
piersią ma fundamentalne znaczenie dla
rozwoju mowy i aparatu oddechowego.
Ssanie wpływa na wydolność oddechową
niemowlaka i jest ważnym elementem rozwoju jamy ustnej.
Pielęgnacja skóry
Skóra noworodków i niemowląt jest
cieńsza, bardziej delikatna i mniej sprężysta niż u starszych dzieci. Jest szcze-

gólnie podatna na wysuszenie. Warstwa lipidowa naskórka nie jest jeszcze
wystarczająco szczelna, dlatego łatwiej
przepuszcza zanieczyszczenia, bakterie,
promienie słoneczne, substancje chemiczne. Narażona jest na podrażnienia,
pęknięcia, zmiany atopowe, pokrzywkę,
a nawet alergię. Dlatego preparaty do pielęgnacji skóry niemowląt trzeba szczególnie starannie dobrać. Nie powinny zawierać barwników, substancji zapachowych
i wskazane jest, by posiadały rekomendację do stosowania u dzieci i niemowląt.

Drugi kwartał

W czwartym miesiącu doskonalą się
zmysły dziecka - wzrok, słuch i pojawia się
nowa emocja – radość przejawiająca się
śmiechem i gaworzeniem. Maluch doskonale czuje się w pozycji na brzuszku, unosi
wysoko głowę, rozgląda się po otoczeniu.
Chwytając się za ręce rodziców próbuje siadać. To jednak za wcześnie, bo łatwo można zaobserwować, jak kręgosłup wygina się
w łuk w okolicy lędźwiowej. Nie jest jeszcze
gotowy na takie obciążenie.
W piątym miesiącu dziecko podciąga
się do pozycji siedzącej, trzyma głowę prosto, a linia pleców nie jest już wygięta. Malucha interesują przedmioty wokół niego,
sięga po zabawki. Miesiąc później dziecko
dobrze siada i potrafi podtrzymać pozycję
siedzącą. Nawiązuje kontakt ze znanymi
mu osobami, próbuje się porozumiewać.
Pierwsze ząbki
Szósty miesiąc to czas, kiedy zaczynają
wyrzynać się zęby. U niektórych maluchów
może nastąpić to wcześniej, w piątym,
a nawet w czwartym miesiącu. Dla dziecka nie jest to łatwy okres. Wydostające się
ząbki rozpierają dziąsła, co wywołuje ból
i swędzenie. Miejscowo pojawia się stan
zapalny. Ząbkowaniu towarzyszy ślinienie,
może też pojawić się gorączka, brak apetytu, biegunka. Ulgę mogą przynieść odpowiednie gryzaczki, ale należy pamiętać, by
zawsze były idealnie czyste. W aptekach są
też specjalne żele do smarowania dziąseł
o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbó-

lowym. Nie można lekceważyć temperatury. W tej sytuacji dziecko powinien obejrzeć
lekarz, by wykluczyć inne choroby.

Trzeci kwartał życia

To czas, kiedy maluch nawiązuje szczególną więź z rodzicami, pragnąc stale być
z nimi w kontakcie fizycznym. Na ich widok radośnie się ożywia, a z kolei reaguje
lękiem, a nawet płaczem, gdy obce osoby
pochylają się nad nim bądź próbują wziąć
na ręce. Kiedy maluch zacznie się przemieszczać samodzielnie po mieszkaniu,
poświęci temu mnóstwo swojej uwagi,
a wtedy przestanie aż tak bardzo szukać
obecności rodziców.
Trzeci kwartał, to również czas, kiedy
zaczyna rozwijać się mowa. Dziecko stara się naśladować dźwięki usłyszane od
najbliższych. Najpierw pojawiają się pojedyncze sylaby: „ta”, „ma”, „ba”, a później całe
ich ciągi, by w końcu można było usłyszeć
wyraźne „mama” czy „tata”. Wprawdzie wymawiane są one jeszcze bez zrozumienia,
ale rodzicom sprawiają zawsze ogromną
radość.
Postępuje też rozwój ruchowy. Dziecko
raczkuje, wstaje podtrzymane za rączki lub
chwytając się łóżeczka, siada samodzielnie,
sięga po oddaloną zabawkę.
Charakterystyczna w tym okresie jest
zmienność emocjonalna. Dziecko od nagłego płaczu potrafi przejść do wybuchów
śmiechu i odwrotnie.

To już prawie roczek

W tym okresie rodzice czekają najbardziej na pierwsze kroki swojego maluszka.
Specjaliści mówią, że rozwija się prawidłowo zarówno to dziecko, które zaczęło
chodzić w 10 miesiącu, jak i to, które samodzielne kroki postawiło w 13 miesiącu.
Zazwyczaj pod koniec pierwszego roku
dziecko wypowiada już kilka prostych słów,
reaguje na swoje imię, rozumie zakazy, lokalizuje źródła dźwięku. Potrafi też pić z kubeczka i korzystać z nocnika.

Szczepienia ochronne

Są jedną z najskuteczniejszych metod

MEDYCYNA DLA CIEBIE
zapobiegania chorobom zakaźnym. Noworodki i niemowlęta w Polsce obowiązuje
kalendarz szczepień, który jest uaktualniany w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Poradnie pediatryczne na bieżąco
informują rodziców o obowiązkowych
terminach szczepień, jest on również wpisywany do książeczki zdrowia. Do każdego
szczepienia dziecko musi zakwalifikować
lekarz. On też decyduje o przeciwwskazaniach do szczepienia.
Zdarza się, że po szczepieniu pojawia
się tzw. odczyn poszczepienny – miejscowy lub ogólny. Miejsce wprowadzenia
szczepionki może stać się zaczerwienione, bolesne, obrzmiałe. Może pojawić się
podwyższona temperatura, utrata apetytu,
gorsze samopoczucie. Te objawy są naturalne i szybko ustępują.
Należy pamiętać, że w celu uzyskania
odporności przed określoną chorobą, należy przyjąć wszystkie dawki szczepionki wg
zalecanego schematu szczepień.

5

fizyczny i emocjonalny rozwój dziecka, pomagają w porę uchwycić nieprawidłowości
i skutecznie im zapobiegać.

Maluszek u dentysty

12 miesięcy, to pora, by wybrać się
z dzieckiem do stomatologa na wizytę adaptacyjną. Pozwoli ona maluchowi oswoić
się z gabinetem lekarskim i badaniem jamy
ustnej. Lekarz podczas takiej wizyty oceni
stan uzębienia i jeśli nie będzie przeciwwskazań, wprowadzi profilaktykę przeciwpróchniczą.
Wizyty adaptacyjne dla najmłodszych
prowadzone są w gabinetach stomatologicznych CM Luxmed.

wyłącznie krzykiem potrafił wyrażać swoje
emocje, staje się aktywnym, sprawnym ruchowo niemowlakiem, pokazującym swoje
uczucia poprzez gesty, mimikę i dźwięki.
Kolejne lata przyniosą jego dalszy, intensywny rozwój…
Konsultacja medyczna: pediatra,
lek. med. Marta Kieszko.

Szczepienia zalecane w pierwszym roku życia, które
można wykonać w CM Luxmed:
• przeciw meningokokom • pneumokokom • ospie wietrznej
Szczepienia przeciw WZW A i przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych zaleca się po ukończeniu 1 roku życia.

W ciągu roku dziecko przechodzi niesamowicie wiele zmian w swoim rozwoju.
Z bezradnego i biernego noworodka, który

Maluch u lekarza
Kontrola bioderek

Po raz pierwszy dziecko powinno trafić
do ortopedy zanim skończy 3 miesiące, jednak wskazane jest, aby zostało obejrzane
przez specjalistę już w pierwszym miesiącu
życia. Lekarz sprawdza nóżki, rączki, kręgosłup dziecka i bada stawy biodrowe. Nawet
jeśli nic nie wzbudzi jego podejrzeń, wyznacza kontrolną wizytę, której nie powinniśmy zbagatelizować. Zaniedbanie takiej
kontroli może sprawić, że np. dysplazja stawów biodrowych nie zostanie rozpoznana
we właściwym momencie. W późniejszym
okresie może stać się ona przyczyną skoliozy, niebezpiecznej wady postawy.
Najpewniejszym, obrazowym badaniem stawów biodrowych jest USG ortopedyczne. W CM Luxmed badanie jest
wykonywane przez doświadczonych speO czym powinien wiedzieć każdy rodzic:
- nie ograniczaj ruchów dziecka np. kołderką czy kocykiem, gdyż
maluch nie może wówczas ćwiczyć mięśni,
- nie ucz dziecka chodzenia na siłę, bo nadmiernie obciąża w ten
sposób nóżki,
- nie sadzaj dziecka, dopóki nie zacznie robić tego samo, ponieważ
zbyt obciąża niedojrzały jeszcze kręgosłup,
- zachęcaj do raczkowania, bo w ten sposób dziecko kształtuje
i wzmacnia mięśnie.
cjalistów, na aparaturze klinicznej klasy.
USG charakteryzuje się wysoką precyzją,
a przede wszystkim jest bezpieczne, dlatego może być przeprowadzane u niemowląt.

Pod okiem pediatry

Warto, by badania kontrolne prowadził ten sam lekarz. Jeśli od początku zna
dziecko, łatwiej mu ocenić jego rozwój, czy
postawić właściwą diagnozę. Do pierwszego roku życia zaleca się comiesięczne
konsultacje, które pozwalają kontrolować

www.pbkm.pl
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Motor życia
				
Sprawne działanie układu krążenia uzależnione jest przede wszystkim od bezbłędnej
pracy serca wytwarzającego odpowiednie ciśnienie
i rozprowadzającego krew do wszystkich zakątków
organizmu. Choroby serca należą dziś do najpoważniejszych schorzeń cywilizacyjnych. Każdego roku
z tej przyczyny umiera około 17 milionów osób.
Choroba wieńcowa
Jest najczęstszym schorzeniem
układu krążenia. Charakteryzuje się
stałym lub napadowym niedokrwieniem
serca, spowodowanym
zwężeniem,
a niekiedy zamknięciem światła tętnic
wieńcowych, odżywiających mięsień
serca. Chore tętnice nie nadążają
dostarczać sercu odpowiedniej ilości
tlenu i energii, zwłaszcza w czasie wysiłku fizycznego. Dochodzi wówczas
do niedotlenienia mięśnia sercowego.
Choroba wieńcowa ma przede wszystkim podłoże miażdżycowe.
Miażdżyca naczyń wieńcowych
To przewlekły, postępujący proces
chorobowy. Wpływa na niego wiele
czynników. Kiedy na wewnętrznych
ścianach naczyń tworzą się blaszki
miażdżycowe, powodują zmniejszenie
przepływu krwi, a w konsekwencji niedotlenienie. Jeśli zajmą światło całej
tętnicy, dochodzi do przerwania przepływu krwi i martwicy, a więc zawału
obszaru narządu zaopatrywanego przez
tętnicę. Taki jest mechanizm np. zawału
serca.
Dychawica sercowa
Objawy
występują
najczęściej
w nocy. Przyczyny choroby nie są do
końca znane. Przypuszcza się, że dychawica sercowa może być następstwem przewlekłego zapalenia mięśnia
sercowego, niedomykalności zastawek
tętnicy głównej, lub też nadciśnienia
tętniczego krwi. Duszności prowadzić
mogą do niewydolności lewej komory
serca, a następnie do przekrwienia płuc.
Arytmia serca
To ataki bardzo silnego i zbyt
szybkiego bicia serca, kiedy chory ma

wrażenie, że serce podchodzi mu do
gardła. Zaburzenia tego typu mogą
występować na tle nerwowym. W początkowym okresie mijają szybko,
jednak nieleczone mogą prowadzić do
poważnej choroby serca.
Zapalenie mięśnia sercowego
Ma różnorodne przyczyny. Najczęściej dochodzi do niego w wyniku
zakażenia wirusem, ale też bakteriami,
czy pasożytami. Zapalenie mięśnia
sercowego często poprzedzają infekcje dróg oddechowych lub układu
pokarmowego. Choroba może prowadzić do niewydolności serca.

Diagnostyka
sercowo - naczyniowa
O ile chorób serca jest wiele, to
symptomów z nimi związanych jest
stosunkowo mało. Różne schorzenia
kardiologiczne mają podobne objawy: bóle zamostkowe, zadyszka wy-

siłkowa, obrzęki kończyn dolnych,
chwilowe zasłabnięcia czy utrata
przytomności. Nawet kardiolog byłby
w kłopocie, gdyby nie mógł wesprzeć
się badaniami specjalistycznymi, pomagającymi w diagnostyce.
EKG spoczynkowe
Jest jednym z pierwszych badań
zalecanych przez lekarza, w przypadku
podejrzenia zaburzenia pracy serca.
Badanie to ma wprawdzie ograniczone
możliwości diagnostyczne, ale warto
pamiętać, że niektóre nieprawidłowości
pracy serca są widoczne wyłącznie
w zapisie EKG. Dotyczy to zaburzeń
przewodzenia impulsów elektrycznych
w sercu, nadmiernej czynności elektrycznej serca, powodującej jego
niemiarową pracę czy też zakłóceń
mogących wskazywać na przeciążenie
lub niedokrwienie serca.
Istotne jest wykonanie badania
podczas trwania dolegliwości. Ponieważ część zaburzeń rytmu serca
występuje okresowo, nie można ich
stwierdzić w badaniu spoczynkowym
EKG. Dlatego lekarz zleca wykonanie
próby wysiłkowej lub Holter.
W CM Luxmed EKG serca wykonywane jest standardowo przed wizytą
u kardiologa. Jest to badanie bezpłatne.

Próba wysiłkowa
Umożliwia ocenę zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku
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fizycznego, jaki pacjent pokonuje na
bieżni. W czasie wysiłku, w zapisie
EKG mogą pojawić się zmiany, które
pozwalają zdiagnozować istniejącą
niewydolność serca lub układu krążenia.
Badanie trwa około 20 minut. Wymagane jest skierowanie od lekarza oraz
właściwe przygotowanie.
Holter EKG
Polega na monitorowaniu pracy
serca przez 24 godziny, w trakcie
wykonywania codziennych czynności
oraz w czasie spoczynku. Holter EKG
wykrywa zaburzenia rytmu serca
oraz niedotlenienia, które mogą być
nierozpoznane w pojedynczym badaniu
EKG. Badanie metodą Holtera jest

nieinwazyjne, bezbolesne i nie
niesie ze sobą żadnego ryzyka.
Może być również stosowane
u dzieci. Nie wymaga specjalnego
przygotowania.

Echokardiografia czyli Echo serca
Nazywane też USG serca, jest
metodą najbardziej precyzyjną, opartą
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na rejestracji przepływów krwi w jamach
serca i naczyniach krwionośnych.
Echokardiografia zalecana jest w szeroko pojętej profilaktyce chorób układu
krążenia. Wskazaniem do wykonania
badania jest podejrzenie schorzeń
układu krążenia, dotyczących przede
wszystkim serca. Należą do nich:
choroba niedokrwienna serca, zapalenie
mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia,
zaburzenia rytmu serca, przerost mięśnia
sercowego lub sztywność komór serca
(tzw. kardiomiopatia), choroby sercowo
- płucne.
Badanie pozwala ocenić struktury
anatomiczne serca – grubość ścian,
wielkość jam serca. Rejestruje ruch
mięśnia sercowego, zastawek, a także ich
stopień zwężenia czy niedomykalności.
Dzięki temu badaniu można dostrzec
przecieki wewnątrzsercowe przy wadach wrodzonych.
Echokardiografia nie niesie ze
sobą żadnego ryzyka. Badanie

jest bezbolesne i nie wymaga
żadnego przygotowania. Ponieważ ultradźwięki, na których
opiera się technologia badania

są nieszkodliwe dla człowieka,
dlatego USG serca jest często
zlecane dzieciom. Dzięki temu

można na wczesnym etapie rozpoznać
schorzenia wrodzone, które w większości
z powodzeniem poddają się leczeniu.
Badanie może być również wykonywane
u kobiet w ciąży.
Wybierając się do kardiologa
i na badania, warto mieć na uwadze,
że wartość tego badania zależy od
dobrej jakości urządzenia diagnostycznego, jak i od specjalisty, który
je wykonuje.
CM Luxmed ciągle uzupełnia
wyposażenie diagnostyczne, wprowadzając najnowszą aparaturę dostępną na rynku, na której pracują
doświadczeni klinicyści.

Zapraszamy do nowych pracowni:
próby wysiłkowej, badań metodą Holtera, Echa serca. Informacje dotyczące
przygotowania do badań, rezerwacji
terminu, kosztów, uzyskacie Państwo
na stronie www.luxmedlublin.pl lub
telefonicznie pod nr 81 532 37 11.

PokonaĆ stres
Jest zmorą cywilizacji naszych czasów. Naukowcy
potwierdzają, że prowadzi do wielu niebezpiecznych
chorób. Coraz więcej osób nie jest sobie w stanie
z nim poradzić. Jedynym wyjściem staje się wizyta
u psychologa lub lekarza psychiatry.
Stres… to określenie pojawia się
niemalże codziennie w naszych wypowiedziach.
Ciągle słyszymy: „stresuję się przed
egzaminem, wizytą u lekarza, stresuje mnie jazda samochodem, rozmowa z szefem” itd...
Czym jest stres? O odpowiedź
poprosiliśmy psycholog mgr
Magdalenę Piotrkowską.
- Stres jest mechanizmem obronnym człowieka wykształconym w ewolucji, dlatego sam w sobie nie jest zły.
Może mieć pozytywne strony, np. mobilizować do działania.

Zły stres jest reakcją na zagrożenie,
na pojawienie się trudności w realizacji
ważnych celów. Występuje w momencie zadziałania bodźca, tzw. stresora.
Z punktu fizjologicznego stres jest
wzmożoną produkcją i gwałtownym
dostarczeniem do krwi hormonów
stresu (adrenaliny, kortyzolu i in.).
W efekcie wzrasta tętno, ciśnienie krwi,
poziom cukru, zwiększa się krzepliwość krwi. Pobudzony zostaje układ
krwionośny, oddechowy i nerwowy.
Objawia się to szybszym biciem serca, szybszym oddechem, suchością
w ustach, poceniem, uczuciem zaciśniętego gardła, żołądka, itp.
Jeśli chodzi o psychologię, stres jest
reakcją organizmu na wymagania, jakie

sobie stawiamy. Pojawia się, jeśli zaczyna brakować równowagi pomiędzy naszymi możliwościami a wymogami sytuacji. Każdy człowiek inaczej reaguje
na każdą sytuację, ma inną odporność,
wrażliwość czyli inną granicę poziomu
odporności na stres. Jeśli zostanie ona
znacznie przekroczona, stres zaczyna
działać destrukcyjnie.

Paraliżuje sprawność psychiczną i fizyczną, zdolność reagowania…
- Nie tylko. Destrukcyjne działanie
stresu wpływa na nasze organy, głównie na mózg, serce. Oczywiście mówimy o długotrwałym stresie. Dziś już
wiemy, że duża dawka stresu jest przyczyną wielu poważnych chorób. Pod
wpływem stresu osłabia się nasz układ
odpornościowy, co zwiększa podatność na infekcje. Nawet umiarkowany
stres u pacjentów z chorobami serca
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A pozytywne myślenie?

Piotrkowska Magdalena – mgr psycholog
kliniczny, psychoterapeuta, trener
Dyplom mgr psychologii uzyskała w 1999 r. na
Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Po
ukończeniu studiów do 2011 r. pracowała w Wojewódzkim
Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie. Tytuł psychologa
klinicznego I stopnia zdobyła w 2002 roku. Trzy lata
później została psychoterapeutą psychodynamicznym.
W 2007 r. rozpoczęła praktykę prywatną w Ośrodku
Terapii Psychodynamicznej i w tym samym roku zdobyła
uprawnienia trenera PTP. Również w 2007 roku rozpoczęła
współpracę z CM Luxmed.
Szczególne zainteresowania pani mgr Piotrkowskiej
wiążą się z psychoterapią psychodynamiczną i grupową.
Zajmuje się też treningami psychologicznymi.
Poza pracą lubi podróże, literaturę, film, a także różne
formy relaksacji.

powoduje zmniejszenie dopływu krwi do serca, a w konsekwencji zmniejszenie wydolności serca. Stres jest jedną
z głównych przyczyn nadciśnienia, udaru mózgu, zawału
serca. Mówi się też, że to jeden z ważniejszych winowajców
rozwoju chorób nowotworowych. Ma to związek z osłabieniem, pod wpływem stresu, układu odpornościowego.

Jak chronić się przed stresem? Nie jesteśmy
przecież w stanie zapobiegać tragediom, trudnym
zdarzeniom losowym…
- Bardziej podatne na stres są osoby niecierpliwe, żyjące w pośpiechu, rywalizujące. Stresu nie jesteśmy w stanie
uniknąć. Ale ciekawostką jest, że długotrwały stres wcale
nie jest związany z największymi tragediami. Wtedy bowiem
zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie temu zaradzić, nie mamy na to wpływu. Bardziej wiąże się on z problemami dnia codziennego. Martwimy się o pracę, pieniądze,
zdrowie, złe relacje z koleżanką z pracy, itd. Odbieramy te
kłopoty jako coś, co zależy od nas, z czym powinniśmy sobie poradzić. Jeśli nam się nie udaje szybko uporać z problemem, dochodzi do długotrwałego, nasilonego stresu
i wówczas zmienia się niekorzystnie postrzeganie naszego
życia, relacji między ludźmi, które tworzymy. Odczuwamy
duży dyskomfort i bezradność. W tej sytuacji konieczna jest
pomoc specjalisty – dogłębna analiza problemu i terapia.

Reagowanie na stres zależy od naszej odporności psychicznej, dlatego warto ją ćwiczyć.
Niestety teoria „pozytywnego myślenia” może
mieć zastosowanie tylko w sytuacjach bez wyjścia,
gdzie nic już nie można zrobić. Ale są to rzadkie przypadki. Jeśli będziemy sobie wmawiać, że choroby
nie ma, że mam świetną pracę itp., to konsekwencje
w dalszej perspektywie mogą być jeszcze bardziej przykre. Ale zawsze warto wierzyć, że nie ma takiej choroby, której nie można pokonać, albo z pewnością znajdę
w przyszłości lepszą pracę. Uczenie odstresowywania
poprzez zaprzeczanie i ignorowanie rzeczywistości jest
krótko mówiąc mało profesjonalne.
Podstawowym i najbardziej skutecznym sposobem leczenia długotrwałego stresu jest psychoterapia.
W trudniejszych przypadkach lekarz może dołączyć środki farmakologiczne.
Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy na konsultacje do poradni psychologicznej i psychiatrycznej CM Luxmed.
Psychoterapie prowadzą doświadczeni specjaliści.
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Głęboko w oczy…
Ryzyko zachorowania na Zaćmę, jaskrę, lub inne choroby oczu
wzrasta wraz z wiekiem. Przed 40 rokiem życia wystarczy badać
oczy raz na 3-5 lat, później częściej – raz na 2 lata. Bezwzględnie
trzeba udać się do lekarza, jeśli pojawiają się kłopoty z widzeniem,
albo inne niepokojące objawy. Obecnie mamy szerokie możliwości
przeprowadzania bardzo szczegółowych i precyzyjnych badań
z zastosowaniem najnowszej aparatury.
Jakie badania można
wykonać i czemu one służą?
USG oka
Badanie konieczne jest w przypadku
ograniczonej widoczności struktur oka,
w diagnostyce guzów oka oraz w przypadku odwarstwienia siatkówki. Do wykonania USG oka nie ma żadnych przeciwwskazań, jak również konieczności
przygotowania.
UBM czyli USG przedniego
odcinka oka
Służy do oceny struktur rogówki, tęczówki i soczewki. Ważne jest w diagnostyce jaskry, guzów czy w przypadku
nieprawidłowości budowy przedniego
odcinka oka. Badanie nie wymaga przygotowania, nie ma też przeciwwskazań
do jego wykonania.
Topografia rogówki
Przydatna jest w diagnostyce chorób rogówki. Obraz topograficzny powierzchni rogówki jest również niezbędny przed zabiegiem laserowej korekcji
wady wzroku. Podczas badania może
zaistnieć potrzeba poszerzenia źrenicy
(do oka zapuszcza się specjalne krople),
dlatego przez 2-3 godziny pacjent gorzej widzi i nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych. Zaleca się też,
by z tego względu pacjent przyszedł na
badanie z osobą towarzyszącą.
Badanie pola widzenia
Szczególnie ważne w diagnostyce
jaskry, chorób siatkówki i nerwu wzrokowego. Podczas tego badania pacjent
obserwuje i sygnalizuje pojawienie się
w polu widzenia świetlnego znaczka
o odpowiednio dobranej wielkości
i kontraście.

Badanie HRT
Służy do oceny tarczy nerwu wzrokowego, jednego z najważniejszych obszarów dna oka człowieka. Badanie wykonywane jest przy pomocy laserowego
tomografu komputerowego. Podczas
badania może wystąpić potrzeba rozszerzenia źrenicy. Badanie nie wymaga
przygotowania, brak jest też przeciwwskazań do jego wykonania.
Autorefraktometr - KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU
Wykorzystywane jest przy sprawdzaniu ciśnienia
śródgałkowego,
kontroli dna oka
lub przy doborze szkieł.
Pachymetria
rogówki
Badanie polega na pomiarze
grubości rogówki przy pomocy urządzenia
Pacline. Wykorzystywane jest
w chorobie jaskry, w chorobie
stożka rogówki
oraz konieczne
w kwalifikacji pacjenta do laserowej korekcji wady wzroku. Podobnie jak
w topografii może być potrzebne poszerzenie źrenicy.
Tonometria
Potocznie zwana jest badaniem ciśnienia śródgałkowego. Umożliwia precyzyjne określenie ciśnienia wewnątrz
oka. Stosowana jest przede wszystkim
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w diagnostyce jaskry, pomocna również
w leczeniu innych chorób oczu. Badanie
z zastosowaniem metody aplanacyjnej
(dotykowej) wykonywane jest za pomocą aparatów, które precyzyjnie określają nie tylko ciśnienie wewnątrz gałki
ocznej, ale mierzą też tętno oka.
Badanie jest niezbędne u osób, które przeszły przeszczep rogówki, cierpią
na krótkowzroczność, bądź nadwzroczność.
OCT
Badanie przeprowadzane jest przy
pomocy aparatu Spectralis HRA/OCT,
urządzenia, które łączy możliwości wykonania OCT, angiografii fluoresceinowej i indocjaninowej. Wielką zaletą aparatu jest wysoka rozdzielczość obrazu
i możliwość automatycznego porównywania obrazów oraz śledzenia progresji
zmian chorobowych.
OCT służy do badania przekroju
warstw siatkówki. Dzięki temu można
poznać struktury siatkówki i mechanizmy zmian zachodzących w procesach
zwyrodnieniowych. Badanie nie wymaga przygotowania.

Angiografia fluoresceinowa
Badanie ocenia krążenie naczyniówkowo – siatkówkowe. Wykorzystywane
jest do diagnostyki chorób siatkówki
i częściowo naczyniówki. Polega na dożylnym podaniu kontrastu, a następnie
wykonaniu serii zdjęć dna oka. Czas wykonania zdjęć wynosi około 1 minuty,

medycyna dla ciebie
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ale w tym momencie należy unikać poruszania głową, okiem czy zmian pozycji
ciała. Przeciwwskazaniem do wykonania
badania są skazy krwotoczne i uczulenie
na jod. Badań nie wykonuje się też u kobiet w ciąży i matek karmiących.
Specjalistyczne badania okulistyczne znacznie poszerzyły dotychczasową
ofertę usług w poradni okulistycznej CM
Luxmed. Na badania należy dokonać
wcześniejszej rezerwacji terminu: telefonicznie lub osobiście w placówkach CM
Luxmed.

Zaćma
przyczyną ślepoty
Zaćma (cataracta), to inaczej zmętnienie soczewki. Występuje głównie
u osób po 60 roku życia pod postacią
zaćmy starczej. Schorzenie jest całkowicie bezbolesne i charakteryzuje się
stopniowymi zaburzeniami widzenia,
polegającymi m.in. na: upośledzeniu
ostrości widzenia, upośledzeniu postrzegania kontrastu, krótkowzroczności,
nadwzroczności, jednoocznym podwój-

nym widzeniu, zaburzeniami widzenia
w silnym oświetleniu.

Zaćmę możemy zdiagnozować
podczas rutynowego badania okulistycznego. Ważne jest, aby nie bagatelizować pierwszych niepokojących
objawów.

Metody leczenia zaćmy

W ostatnich latach w leczeniu chorób oczu dokonał się ogromny postęp.
W przypadku zaćmy, nowoczesne techniki operacyjne pozwalają usuwać zmęt-

niałą soczewkę, zastępując ją soczewką
sztuczną. Po operacji pacjent nie musi
pozostawać w szpitalu, a ostrość wzroku
poprawia się natychmiast.

Fakoemulsyfikacja

To najnowsza metoda operacyjna.
Polega na usunięciu zaćmy wewnątrz
oka za pomocą ultradźwięków, dzięki
którym soczewka zostaje rozdrobniona,
a potem usunięta. Następnie wprowadzona jest soczewka zwijalna, która właściwy kształt przyjmuje już w oku. Czas
rehabilitacji jest znacznie krótszy niż

Jak zmienia się nasza soczewka z upływem lat.

15 lat

47 lat

60 lat

70 lat

w przypadku metody zewnątrztorebkowej. Wykorzystujemy soczewki zwijalne
– Acrysof IQ, soczewki pseudoakomodacyjne Restor. Parametry tych soczewek
pozwalają na uzyskanie różnych efektów optycznych chroniąc jednocześnie,
wrażliwą siatkówkę przed niebezpiecznym promieniowaniem (UV oraz światło
niebieskie).

Zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy

Polega na szerokim nacięciu gałki w rąbku i usunięciu całej soczewki,
a następnie wszczepieniu sztucznej soczewki i zaszyciu rany. Jest alternatywną metodą stosowaną w przypadkach
zaćm, których nie można usunąć metodą fakoemulsyfikacji. Czas rehabilitacji
jest dłuższy niż po usunięciu metodą
fakoemulsyfikacji.
Jeśli badanie okulistyczne potwierdzi, że chorujesz na zaćmę i zdecydujesz się na jej usunięcie, musisz
przejść kwalifikację do zabiegu. To
dalszy ciąg badań okulistycznych,
mających na celu wyeliminować najmniejszą wątpliwość, co do wyboru
rodzaju sztucznej soczewki czy znieczulenia podczas zabiegu.
Zabieg przeprowadzany jest w sterylnej sali operacyjnej, przez najlepszych
specjalistów w dziedzinie okulistyki. Po
zabiegu pacjent przez jakiś czas odpoczywa na sali pooperacyjnej i wraca do
domu. Przez kilkanaście dni przyjmuje
leki okulistyczne wg zaleceń lekarskich.
Bezpośrednio po operacji na oko zakładany jest opatrunek, chory dostaje też
specjalną osłonkę, której używać będzie
przez kilka następnych nocy - w czasie
snu. Oczywiście przez okres rekonwalescencji trzeba zgłaszać się na wizyty
kontrolne.
Jeśli podejrzewasz, że możesz mieć
zaćmę lub inną chorobę oczu, niezwłocznie udaj się do lekarza okulisty.
Specjaliści w CM Luxmed wykonają
niezbędne badania i zakwalifikują cię
do zabiegu. U nas wykonasz również
szczepienie przeciw WZW B wymagane
przed operacją.
Operacje zaćmy oraz inne, przeprowadzane są przy współpracy z Ośrodkiem Chirurgii Oka prof. Z. Zagórskiego
w Nałęczowie.
Nie czekaj, aż stracisz wzrok! Zaćma
zoperowana wcześnie nie obniża komfortu życia pacjenta.
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www.osrodekchirurgiioka.com
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MEDYCYNA DLA CIEBIE

Zatokowe bóle głowy
Kiedy masz wrażenie, że katar już dawno powinien minąć,
a przy tym męczy cię ból głowy, nasilający się przy
pochylaniu, odczuwasz bóle zębów lub policzków, trzeba
pójść do lekarza. Z pewnością rozwinęło się zapalenie
zatok. Z tym problemem nie można sobie poradzić samemu.
Jeśli choroba nie zostanie szybko wyleczona, przerodzi
się w stan przewlekły i będzie często nawracać.

13
danie laryngologiczne pozwala ocenić
obrzęki w jamach nosa, charakter wydzieliny, pomaga wykluczyć inne zmiany w obrębie jam nosa, które mogą
powodować podobne objawy (polipy
nosa, nowotwory). Niestety obecność
ropnej wydzieliny nie umożliwia odróżnienia zapalenia wirusowego od
bakteryjnego. Dowodem bakteryjnego
podłoża zapalenia zatok nie jest nawet dodatni wynik posiewu wymazu z
nosa. Wiarygodnym badaniem byłoby
nakłucie zatoki i pobranie wydzieliny
w celu wykonania posiewu, ale jest to
zabieg dosyć inwazyjny i bolesny.
W rozpoznawaniu bakteryjnego
zapalenia zatok pomocna jest diagnostyka obrazowa RTG. Stwierdzenie
jednolitego zacienienia lub poziomu
płynu w jamie zatoki pozwala z dużym
prawdopodobieństwem rozpoznać zakażenie bakteryjne. W przypadku wątpliwości warto wykonać tomografię
komputerową, która daje największe
możliwości oceny bocznej ściany nosa
i zatok przynosowych. Badanie to jest
Objawy ostrego zapalenia zatok u dzieci są
mniej wyraźne niż u dorosłych. Przypominają wirusowe zapalenie górnych dróg oddechowych. Najczęściej pojawia się wyciek
wydzieliny z nosa, gorączka, kaszel powodowany zaleganiem wydzieliny na tylnej
ścianie gardła. Rzadko występuje ból głowy
czy twarzy.

gicznym katarze lub skrzywionej przegrodzie nosowej. Tak można najprościej
opisać mechanizm powstawania zapalenia zatok.
Zatoki oboczne nosa, to jamy powietrzne, znajdujące się
U większości chorych
w obrębie twarzoczaszki. Zatoki szczękowe umieszczone są zapalenie zatok ma podw obrębie kości szczęki, czołowe – w kości czołowej, zatoki łoże wirusowe, jednak za(komórki) sitowe – w kości sitowej, a zatoki klinowe w obrę- każenie wirusowe często
bie trzonu kości klinowej.
poprzedza infekcję bakteryjną. Ostre bakteryjne
Wytwarza duże ilości wydzieliny ślu- zapalenie zatok wywołują te same drobzowej, która nawilża nabłonek, a prze- noustroje, które odpowiadają za zapalesuwając się przy pomocy ruchu rzęsek nie ucha środkowego. Najczęściej są to
w kierunku nosa i gardła wychwytu- Streptococcus pneumoniae, Haemophije zanieczyszczenia i drobnoustroje. lus influenzae. Rozwój bakterii beztleW momencie infekcji dróg oddecho- nowych może następować w stadium
wych, dochodzi do obrzęku błony śluzo- przewlekłym lub u pacjentów z chorowej nosa i zatkania ujścia zatok. Zatrzy- bami zębów.
Charakterystycznymi objawami zamana wydzielina sprzyja rozwojowi
bakterii wywołujących stan zapalny. palenia zatok jest ropna wydzielina,
Uciska ona jednocześnie na ściany ściekająca po tylnej ścianie gardła oraz
zatok i powoduje dokuczliwy ból. ból nad zajętą zatoką, który nasila się
Podobna sytuacja ma miejsce przy aler- np. podczas opukiwania czy ruchu. BaBłona śluzowa zatok – podobnie jak
śluzówka nosa, posiada samooczyszczający się mechanizm śluzowo-rzęskowy.

niezbędne do oceny przyczyn niepowodzenia leczenia zachowawczego, jak
również wskazań do leczenia operacyjnego.
Nieprawidłowe leczenie bakteryjnego zapalenia zatok może prowadzić do zakażenia przyległych struktur
i kończyć się poważnymi powikłaniami, jak: zapalenie kości i szpiku kostnego, opon mózgowo – rdzeniowych, skóry właściwej i tkanki podskórnej, ropnia
oczodołu czy mózgu. Skuteczne leczenie
przeciwbakteryjne, wprowadzone w odpowiednim czasie, pozwala na zmniejszenie obrzęku śluzówki i przywraca
drożność zatok, chroniąc jednocześnie
przed postacią przewlekłą i trwałym
uszkodzeniem błony śluzowej.
Konsultacja medyczna: laryngolog
lek. med. Grażyna Gaweł.

Zapraszamy na konsultacje do gabinetów laryngologicznych CM Luxmed. W pracowniach
diagnostycznych można wykonać RTG oraz
tomografię komputerową.

STOMATOLOGIA
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W ciąży u dentysty – prawda i mity
Jeśli jesteś w ciąży, a nie zdążyłaś wcześniej wyleczyć
zębów, nie zwlekaj. Zdrowe zęby i dziąsła są ważne nie
tylko dla ciebie, ale i dla twojego dziecka. Bakterie
rozprzestrzeniają się bowiem wraz z krwią po całym
organizmie i przez łożysko docierają do płodu.

Mogą

powodować zakażenia wewnątrzmaciczne i poważne
komplikacje.

Szacuje się, że ok. 18% porodów przedwczesnych

i porodów zakończonych urodzeniem dziecka z niską wagą
urodzeniową związanych jest z chorobami przyzębia
i stanami zapalnymi jamy ustnej matki.

Dlatego szczególne

znaczenie przypisuje się prawidłowej profilaktyce

stanu zapalnego. W stomatologii do
leczenia kanałowego wykorzystywane są
endometry, które pozwalają na mierzenie
długości kanału i jego wypełnienie bez
konieczności wykonania zdjęć RTG.

RTG zębów

Zwłaszcza w pierwszym trymestrze
promieniowanie może mieć szkodliwy
wpływ dla płodu. Na szczęście dzisiejsze
techniki cyfrowe pozwalają zmniejszyć
promieniowanie do minimum. Dlatego jeśli prześwietlenie zęba staje się
koniecznością, można wykonać radiowizjografię cyfrową.

i leczeniu.

Leczenie zębów w znieczuleniu

Czy zęby w czasie ciąży psują się
bardziej?
Pogorszenie stanu zębów w ciąży ma
przede wszystkim podłoże hormonalne.
Stężenie hormonów zwiększa przepuszczalność naczyń włosowatych, co
prowadzi do rozpulchnienia dziąseł
i krwawienia. Ból i obrzęk powodują,
że zęby myjemy delikatnie, a przy tym

mniej starannie. W przestrzeniach międzyzębowych pozostają resztki pokarmu
i krwi, które są doskonałą pożywką dla
bakterii. Rozwija się płytka nazębna
i kamień, a wówczas to już najkrótsza
droga do rozwoju próchnicy.
Nasilenie zmian próchnicowych
w ciąży wynika głównie z zaniedbań
higienicznych jamy ustnej, nasilonego
łaknienia, częstego podjadania pokarmów wysokowęglowodanowych.
Nie w tym więc problem, że rozwijające się dziecko pozbawia mamę
cennych minerałów. Demineralizacja
szkliwa jest bardziej efektem wymiotów,
które pojawiają się w początkowym
okresie ciąży u ponad połowy kobiet.
Oddziaływanie soku żołądkowego o niskim pH ma niestety niekorzystny wpływ
na tkanki twarde zębów.

Czy można leczyć zęby w czasie
ciąży?
Można, a nawet trzeba. Jeśli wizyty
są planowane, lepiej wybrać się do
stomatologa w drugim trymestrze ciąży.
Oczywiście nie mówimy w tym przypadku
o stanach ostrych, które wymagają
natychmiastowych działań. Zapalenie
dziąseł, okostnej czy ropnie mogą być
zagrożeniem dla dziecka, spowodować
poronienie lub przedwczesny poród.
Podobnie nie można pozostawić zęba,
który wymaga leczenia kanałowego.
Jeśli nie pozbędziemy się infekcji, doprowadzimy do rozprzestrzenienia się
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Z pewnością nie powinno być wykonywane leczenie w znieczuleniu
ogólnym. Stosowanie środków znieczulających miejscowo u kobiet w ciąży
jest bezpieczne. Ciężarna powinna
poinformować lekarza o tym fakcie,
wtedy dobierany jest właściwy środek
znieczulający. U kobiet w ciąży stosuje
się znieczulenie pozbawione środków
obkurczających naczynia krwionośne.

Profesjonalne oczyszczanie
zębów
Jest jak najbardziej wskazane również
w czasie ciąży. Zabiegi stomatologiczne
– usuwanie osadu, płytki nazębnej
i kamienia chroni przed rozwojem bakterii
i powstawaniem próchnicy. Do wyboru są
scalery, piaskarki, szczoteczki polerujące,
a żadna z metod nie ma negatywnego
wpływu na płód.

Wybielanie zębów
U ciężarnych nie jest wskazane ze
względu na brak badań dotyczących
bezpieczeństwa tego zabiegu w ciąży.
Konsultacja medyczna:
lek. stomatolog Aleksandra Lenartowicz

Dział reklamy
tel.: 603 668 432
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