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Drodzy Czytelnicy!

Po letnich urlopach
wróciliśmy do codziennych obowiązków. Praca, szkoła, naglące terminy, pośpiech, a przy
tym stres sprawiają, że
już prawie zapomnieliśmy o wakacyjnym wypoczynku. Znowu zaczyna przypominać o sobie
zmęczenie, coraz częściej pojawia się gorsze samopoczucie. Tak już jest,
że jesień, nawet gdy piękna i kolorowa, nie jest dla
naszego organizmu najłaskawszą porą roku.
Pierwsze chłody, skoki temperatur sprawiają,
że rozpoczyna się okres wzmożonych infekcji. To
również czas, kiedy szczególnie mocno panoszy się
wirus grypy. Po latach doświadczeń nie mam już
wątpliwości czy zaszczepić się przeciwko grypie.
Tych z Państwa, którzy nie są jeszcze zdecydowani
zachęcam do przejrzenia artykułu na str. 3. Piszemy
w nim również o innych szczepieniach, które warto
wykonać jesienią.
Październik od wielu lat nazywany jest miesiącem walki z rakiem piersi i szyjki macicy. Miło mi
poinformować, że jak co roku, Luxmed uczestniczy
w ogólnopolskiej akcji „Różowa wstążka” organizowanej przez miesięcznik „Twój Styl”. Dzięki
tej akcji nasze pacjentki mogą skorzystać ze
zniżek na badania mammograficzne, USG piersi
i cytologiczne. Przy okazji zachęcam do wykonania
cytologii najnowszą, bardzo dokładną metodą,
o której przeczytacie w artykule obok. Paniom polecam jeszcze artykuł o późnym macierzyństwie. Jakie
są plusy a jakie zagrożenia dla mam decydujących się
na pierwsze dziecko po 30. roku życia? Szczegółowo
piszemy o tym na str. 13-14.
Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na wywiad z prof. Januszem Kockim. Profesor przystępnie
i obrazowo omawia problem chorób genetycznych.
Wszystkich zaś, którzy chcieliby uśmiechać się
pięknie niezależnie od pory roku, zachęcam do
zapoznania się z najnowszymi technikami wybielania
zębów. Więcej na ten temat na str. 12.
Życzę miłej lektury.
Z poważaniem
Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

Cytologia płynna
– najnowsza metoda
Tradycyjne badanie cytologiczne okazuje
się być niewystarczające. Może nie wykazać
zmian prowadzących do raka szyjki macicy.
Alternatywę dla konwencjonalnej cytologii
stanowi cytologia płynna cienkowarstwowa
(LBC). Ostatnie badania wykazują, że jest
dokładniejsza w wykrywaniu komórek
rakowych i stanów przednowotworowych.
Rak szyjki macicy rozwija się bezobjawowo. Wychwycenie go
we wczesnym stadium pozwala najczęściej na zupełne wyleczenie.
Głównym badaniem przesiewowym jest w tym przypadku cytologia,
znana kobietom już od wielu lat. Jednak wraz z rozwojem medycyny
powstają coraz doskonalsze techniki wykonywania tych badań.
Cytologia płynna (LBC – ang. liquid base cytology) to nowoczesna
technika przygotowywania preparatów cytologicznych. Zwiększa
szanse na otrzymanie trafnej diagnozy i zapewnia więcej czasu na
skuteczne leczenie.
W przypadku tradycyjnego badania cytologicznego pobrany
materiał nanoszony jest szczoteczką cytologiczną na specjalne
szkiełko, utrwalany i w tej postaci oceniany przez diagnostę.
W metodzie tej warstwy komórek nakładają się na siebie, nie można
oddzielić z pobranego wymazu domieszki śluzu czy krwi. Poza tym
niewielka część materiału zawsze pozostanie na szczoteczce. Dlatego
pierwsze, najmniejsze zmiany prowadzące do raka szyjki macicy
mogą być niewidoczne w badaniu.
Zaletą techniki LBC jest zdecydowanie lepsza metoda przygotowywania i przechowywania pobranej próbki. Szczoteczka
z materiałem zanurzana jest od razu w specjalnym płynie, w którym
pobrany wymaz ulega rozwarstwieniu. Dzięki temu możliwe jest
usunięcie śluzu, komórek drożdży, bakterii i innych komórek, które
mogłyby zasłonić obraz ocenianej próbki. Badanie to jest więc dużo
bardziej dokładne zarówno w wykrywaniu stanów przedrakowych,
jak i samych komórek nowotworowych.
Bardzo istotna jest możliwość przechowywania materiału komórkowego osadzonego w płynnym podłożu i wykonywania
dodatkowych badań diagnostycznych z tej samej próbki, np. wykrywania infekcji wirusowych brodawczaka ludzkiego –HPV.
Cytologię wykonaną najnowszą techniką można zrobić we
wszystkich gabinetach ginekologicznych CM Luxmed.
Czas oczekiwania na wynik cytologii płynnej wynosi
2 tygodnie, na wynik HPV z cytologii płynnej do 4 tygodni.
Koszt cytologii płynnej – 60, 00 zł
HPV z cytologii płynnej – 140, 00 zł

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
w Lublinie w Biłgoraju w Chełmie w Kraśniku w Krasnymstawie w Zamościu w Nałęczowie -
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Jesienne szczepienia
O tej porze roku mówi się o nich najczęściej. Nic dziwnego, skoro zbliża się
sezon zwiększonych zachorowań na grypę. Przypominamy też o „żółtym październiku”, chociaż na wirusowe zapalenie wątroby chorujemy niezależnie
od pory roku. Z obserwacji jednak wynika, iż takie ogólnopolskie akcje przynoszą większe efekty.

Żółty październik

pienia jest zawsze konieczne przed
zabiegiem operacyjnym.

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

Nie daj się grypie

Szczepienia 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 cukrzycą,
astmą oskrzelową, chorobami układu krążenia, układu
oddechowego, z niewydolnością nerek), pacjentom z obniżoną
B i C przez lata może przebiegać
odpornością, osobom powyżej 55 lat, jak
skrycie, prowadząc do marskości
też osobom przebywającym w dużych
wątroby czy raka pierwotnego tego
skupiskach ludzi (zakłady pracy, szkoły,
narządu.
przedszkola, autobusy, itp.).
Zaszczepić może się kaW CM Luxmed można zaszczepić się przeciwko wiżdy, ale należy pamiętać,
rusowemu zapaleniu wątroby. Do wyboru jest szczepionka
że kwalifikację do szczeprzeciw WZW B lub WZW A. Można też zaszczepić się
pienia przeprowadza leszczepionką skojarzoną, jednocześnie przeciw WZW A+B.
karz, a szczepionkę podaje się nie później niż 24
Każda osoba, która nie była szczepiogodziny od kwalifikacji.
na przeciwko WZW typu B, powinna
to zrobić jak najszybciej. Natomiast
CM Luxmed zapewnia najnowsze
pacjenci, którzy byli szczepieni, powinni
szczepionki na sezon 2012/2013.
oznaczyć miano przeciwciał anty-HBs
Prowadzi akcję szczepień dla
w surowicy. Odporność u każdego
pacjentów indywidualnych
pacjenta jest bowiem sprawą indywidui instytucjonalnych.
alną. Wprawdzie pełne, prawidłowo
Pacjentów indywidualnych
przeprowadzone szczepienie powinno
zapraszamy w godz. 7.00 - 18.00.
chronić przed zachorowaniem do końca
W celu zamówienia szczepienia dla
życia, jednak po upływie pewnego
pracowników firm, prosimy
czasu odporność spada i może być nieo kontakt pod nr tel. 662 511 637.
wystarczająca. Dlatego wskazana jest
cykliczna kontrola odporności. Badanie
takie i ewentualne powtórzenie szcze-

szczepienia
przeciwko
odkleszczowemu
zapaleniu opon
mózgowych

Odkleszczowe zapalenie mózgu jest
infekcją ogólnoustrojową wywoływaną
przez wirus TBE przenoszony w trakcie
ukąszenia przez zakażonego kleszcza.
Częstość występowania choroby zależy
od pory roku i wynika z sezonowej
aktywności kleszczy, tak więc ryzyko
zakażenia może pojawić się już w lutym
i trwać nawet do końca listopada.
Zasadne jest więc zaszczepić się
jesienią, aby być odpornym na wiosnę,
w okresie zwiększonego narażenia na
zachorowanie.
Podczas ukąszenia, wirus jest transportowany z gruczołów ślinowych kleszcza do skóry ofiary, a stąd do otaczających węzłów chłonnych. Następnie
przenoszony jest do organów takich jak:
trzustka, mięśnie szkieletowe, mięsień
sercowy, mięśnie gładkie, a także do monocytów i fagocytów, gdzie następuje
szybkie namnażanie się wirusa (wiremia
pierwotna). W drugiej fazie wiremii wirus
TBE przenosi się do centralnego układu
nerwowego (CUN).
Około 10-30 % zainfekowanych osób
wykazuje symptomy zakażenia w ciągu 2-20 dni po infekcji. Są to objawy niecharakterystyczne, grypopodobne - gorączka, bóle głowy, bóle stawów
i mięśni, nudności, wymioty, ból brzucha,
biegunka.
Mijają często po kilku dniach. U około
10 % pacjentów, zwykle po tygodniu od
ustąpienia gorączki zaczyna się druga
faza choroby – zajęcie centralnego
układu nerwowego.
W punktach szczepień CM Luxmed
można wykonać szczepienia przeciw
kleszczowemu zapaleniu opon
mózgowych.
Pamiętaj! Jeśli ukąsi cię kleszcz, a nie byłeś
szczepiony – sprawdź czy nie doszło do zakażenia.
Wykonaj badania laboratoryjne:
- w kierunku odkleszczowego zapalenia mózgu –
p. ciała anty TBE IgG, IgM
- w kierunku boreliozy – p.ciała anty IgG, IgM
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Badania przesiewowe - część II
Z określeniem „badania przesiewowe” spotykamy się często, lecz nie zawsze
wiemy, co dokładnie kryje się pod tą nazwą. Nie każde bowiem badanie, które
zleca lekarz jest badaniem przesiewowym.
Badania przesiewowe to te, które powinniśmy wykonywać regularnie, nawet
wtedy, gdy nic nam nie dolega. Dzięki temu możemy dowiedzieć się czy w naszym organizmie nie rozwija się podstępnie jakaś choroba.

DLA KOBIET
Badania w kierunku raka piersi
Wzrost zachorowalności na raka
piersi pojawia się już po 30 roku życia,
a nasila się u kobiet po 50-tce. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują
się te kobiety, u których w rodzinie

Wczesnym zmianom nowotworowym nie towarzyszą z reguły żadne
dolegliwości, dlatego rak bywa wykrywany późno, kiedy jest już w zaawansowanym stadium.
Podstawowym badaniem przesiewowym, pozwalającym na wczesne wykrycie nowotworu jest
mammografia. Pozwala ona na rozpoznawanie
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
(USG)
piersi. Obecnie USG jest
wykonywane również
w celu wspomagania
i uzupełnienia mammografii.

W pracowni
mammograficznej
CM Luxmed wykonywana jest pełna
diagnostyka obrazowa piersi.
Badania w kierunku
raka szyjki macicy

wystąpił nowotwór piersi. Bardziej
zagrożone są kobiety, które zaczęły wcześnie miesiączkować, a menopauzę miały stosunkowo późno,
a także kobiety otyłe i nadużywające
alkoholu.

Rak szyjki macicy dotyka kobiety począwszy
od 25-29 roku życia.
Następnie liczba chorych gwałtownie rośnie, osiągając szczyt w grupie
pacjentek między 45 a 49 rokiem życia. Z badań wynika, że najczęstszymi przyczynami są infekcje i zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV).

Podstawowe badanie szyjki macicy to cytologia. Pozwala ona wychwycić jeszcze przedinwazyjne stadium raka. Wszelkie nieprawidłowości w rozmazie cytologicznym są
badane dalej, aż do uzyskania pewnej diagnozy. Szanse wyleczenia raka
szyjki macicy rozpoznanego w początkowym stadium sięgają 100 %.
Badania cytologiczne w CM Luxmed przeprowadzane są wg klasyfikacji Bethesda. To nowoczesny sposób opisywania różnorodnych zmian
w obrębie szyjki macicy i pochwy.
Najnowszym, najbardziej precyzyjnym badaniem cytologicznym
jest badanie metodą LBC. To tzw.
płynna cytologia cienkowarstwowa. Badanie opisujemy szczegółowo na str. 2.

W ramach corocznej akcji
„Różowa wstążka” skorzystasz
z promocyjnej ceny badania
mammograficznego, USG piersi
lub cytologii.

DLA MĘŻCZYZN
Badania w kierunku raka prostaty
Rak gruczołu krokowego (prostaty) potrafi rozwijać się bardzo powoli, nie dając zauważalnych objawów.
Podstawowym badaniem dla mężczyzn po 50 roku życia jest badanie
przezodbytnicze /per rectum/, kiedy
lekarz ocenia wielkość, kształt i symetrię gruczołu krokowego. Sprawdza,
czy nie wyczuwa się zgrubień lub
guzków. Należy też wykonać badanie
krwi, aby oznaczyć antygen sterczowy (PSA).
Nowoczesnym,
najbardziej
szczegółowym
badaniem
jest
transrektalne USG gruczołu krokowego. Ultrasonografia przezodbytnicza jest metodą nieinwazyjną, niebolesną i stosunkowo niedrogą. Dzięki

MEDYCYNA DLA CIEBIE

5
oczu, nazywaną „złodziejem wzroku”, jest jaskra. Na rozwój jaskry ma
wpływ wiele czynników. Jednak za
najważniejszy, uważa się wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Ryzyko
zachorowania wzrasta po 60 roku
życia, ale niestety choroba pojawia
się także u młodszych. W tej grupie
wykrywana jest zazwyczaj przypadkowo.
Ważnym badaniem, umożliwiającym diagnostykę jaskry w początkowym stadium jest badanie pola widzenia. W CM Luxmed badanie

wykonywane jest na nowoczesnym, wysokiej klasy polomierzu komputerowym, co znacznie

zmniejsza błędy subiektywne. Perymetria komputerowa wykorzystywana jest również w diagnostyce innych
chorób oczu, które objawiają się
zmianami w polu widzenia - w chorobach nerwu wzrokowego, odwarstwieniu siatkówki, w niektórych
chorobach naczyniówki, schorzeniach neurologicznych.
Badania w kierunku raka skóry

niej można zobrazować cały gruczoł,
łącznie z częścią przednią, niedostępną przy badaniu palpacyjnym. W uzasadnionych sytuacjach, podczas USG
można wykonać biopsję gruczołu
krokowego. Takie postępowanie pozwala postawić precyzyjną diagnozę
i indywidualnie dla każdego pacjenta
ustalić dalsze postępowanie.
Badanie w kierunku tętniaka aorty
brzusznej
Na to schorzenie najbardziej narażeni są mężczyźni, choć choroba
może występować również u kobiet.
Podwyższone ryzyko zachorowania
stwierdza się u osób, które paliły lub
palą papierosy.
Tętniak aorty brzusznej to nieprawidłowe poszerzenie dolnego odcinka aorty. Może nie dawać wyraźnych
objawów. Czasami pojawiają się bóle
w okolicy lędźwiowo – krzyżowej.
Pęknięcie tętniaka jest stanem zagrażającym życiu, dlatego wczesna
diagnoza jest tak istotna. Pozwala na
planowe wykonanie operacji usunięcia tętniaka.
Najistotniejszym badaniem, pozwalającym wykryć tętniaka jest USG
jamy brzusznej. Wystarczy wykonać

je jednorazowo u osób po 60 roku
życia.

DLA KOBIET
I MĘŻCZYZN
Badania okulistyczne
Jedną z najczęstszych przyczyn
utraty wzroku u osób po 60. roku
życia jest zwyrodnieniowe zapalenie
plamki żółtej (AMD). Kiedy pojawiają
się pierwsze objawy – zniekształcone
widzenie linii prostych, problemy z widzeniem środka obrazu, trudności
w rozróżnianiu kolorów – choroba
jest już często zaawansowana. Wczesne stadium AMD przeważnie nie
wpływa na jakość widzenia, dlatego
łatwo je zbagatelizować. Chorobę
stwierdza się podczas badania okulistycznego. Dlatego jeśli masz 50
Wszystkie

lat, rozpocznij
systematyczną
kontrolę wzroku.
Bardzo niebezpieczną chorobą

Osoby zdrowe, poniżej czterdziestego roku życia, które nie mają znamion, powinny badać skórę raz na
trzy lata, a osoby starsze co roku.
Znamiona należy kontrolować co trzy
miesiące. Niezależnie od tego warto
samemu obserwować, czy rosną,
zmieniają kształt i barwę. Jeśli coś takiego zauważymy, koniecznie pokażmy te miejsca dermatologowi.

Do diagnozy zmian skórnych, w tym wczesnego wykrywania czerniaka złośliwego, wykorzystuje się badanie
dermatoskopem. Jest ono niein-

wazyjne i bezbolesne. Badanie pozwala odróżnić znamiona barwnikowe łączące, mieszane, dysplastyczne,
czerniaka złośliwego, znamię błękitne, czerniaka młodzieńczego. Rozpoznaje brodawkę łojotokową, naczyniaka, nabłoniaka barwnikowego
oraz zmiany krwotoczne.

zalecane badania można wykonać w CM Luxmed. Jak przygotować się
do badań dowiesz się na stronie
www.luxmedlublin.pl
w zakładce „Badania i zabiegi”.
Na badanie możesz zarejestrować się
on-line, ale także telefonicznie
i osobiście.
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Lek. med. Anna
Wujec – Krzyżanowska
– specjalista medycyny rodzinnej

Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie w roku 2001.
Staż podyplomowy odbyła w lubelskim szpitalu SPSK 1.
W roku 2003 rozpoczęła pracę w Instytucie Medycyny Wsi,
jako rezydentka z medycyny rodzinnej. Specjalizację z medycyny rodzinnej uzyskała w 2008 r.
W latach 2004 – 2009 współpracowała z NZOZ „Med
Śródmieście”, a w latach 2009 – 2012 z CM „Sanitas”.
Od kwietnia 2012 r. pracuje w CM Luxmed. Zajmuje się
przede wszystkim medycyną rodzinną, ale wiele uwagi
poświęca też leczeniu dzieci.
Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie lek. med.
A. Wujec – Krzyżanowska prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu medycyny rodzinnej.
W życiu prywatnym lubi podróże i dobrą książkę.

Moje dziecko

Angażuje się w gry i zabawy, co jest niezbędne do dalszego
rozwoju umiejętności. W tym czasie zaznacza się zróżnicowanie sprawności i zainteresowań ruchowych ze względu na
płeć. Inne zabawy zaczynają interesować chłopców, zaś inne
dziewczynki.

 Rozwój psychiczny
Związany jest z rozwojem fizycznym dziecka. Jest aktywne
ruchowo, a to pozwala mu poznawać coraz więcej nowych
zjawisk. Około 4- 5 roku dziecko rozpoznaje konkretne kształty,
np. figury geometryczne. Rysowanie, układanie, budowanie
sprawiają, że u przedszkolaka rozwijają się świadome
czynności postrzegania. To wstęp do nauki czytania i pisania.
Coraz większego znaczenia nabiera pamięć. U sześciolatka
przestaje być już ona mimowolna, a zaczyna się dowolna. Ten
proces pozwala na nabywanie doświadczeń, zapamiętywanie
ich, a następnie ponowne wykorzystywanie. Rozwój pamięci
wpływa na rozwój myślenia kategoriami wyobrażeń. Dziecko
porównuje fakty, wiąże je ze sobą, snuje domysły. Potrafi
wykonywać czynności na niby, „ożywia” przedmioty martwe
i nadaje im cechy ludzkie. U sześciolatka kształtuje się myślenie
pojęciowe, a wraz z nim pojawiają się próby czytania.

Emocje
Radość, gniew, wstyd, zazdrość u dziecka w wieku
przedszkolnym są bardzo wyraźne i jak określają specjaliści
– nieskażone. Dziecko nie potrafi stłumić swoich emocji.
Uzewnętrznia je w gestach, krzyku, intonacji wypowiadanych
zdań, mimice twarzy, ruchach całego ciała. Ale emocje tak
szybko gasną, jak szybko powstają. Dopiero sześciolatek jest
bardziej dojrzały i potrafi opanowywać zewnętrzne przejawy
emocji.
Wraz z nawiązywaniem kontaktów, nie tylko wśród

To już przedszkolak
Odkrywają świat, odczuwają własne „ja”, obok zabawy zaczynają
uczyć się świadomie. Wiek przedszkolny poprzedza czas rozpoczęcia nauki w szkole. W Polsce przypada on między 3 a 6 rokiem życia
dziecka, choć już wkrótce sześciolatki zostaną objęte obowiązkiem
szkolnym. To okres intensywnego
rozwoju, zarówno fizycznego,
umysłowego, jak i emocjonalnego.

Rosnę i rosnę…
Sylwetka dziecka wyraźnie się zmienia. Szybko następuje
rozwój kośćca i mięśni. Zmieniają się proporcje ciała –
wydłużają się kończyny, zmniejsza się głowa w stosunku
do reszty ciała. Wraz z rozwojem narządów ruchu, wzrasta
rozwój sprawności ruchowej. Dziecko wykonuje coraz
więcej czynności, ale nie potrafi jeszcze zdobyć się na długi
i jednostajny wysiłek.
Sześciolatek jest silniejszy niż dziecko młodsze, bardziej
wytrzymały, zręczniejszy. Stąd jest bardzo aktywny ruchowo.

rówieśników, dziecko zaczyna dostrzegać potrzeby innych.
Około 6 roku życia rozpoznaje stany uczuciowe u innych
osób i potrafi dostosować się do nich, nawet jeśli nie pojmuje
przyczyny. W tym też czasie wykazuje szczególną wrażliwość
na ocenę swojej osoby. W miarę jak staje się bardziej świadome
znaczenia sukcesu i porażki, cierpi w wyniku niekorzystnych
dla siebie porównań z innymi. W tym okresie krytyka dziecka
wywołuje wiele negatywnych emocji. Jeśli się powtarza,
a nie jest zrównoważona aprobatą, sukcesem, może wpłynąć
na obniżenie poczucia wartości, na brak wiary we własne
umiejętności, a w następstwie wywołać np. agresję.
Dla właściwego rozwoju dziecka olbrzymie znaczenie ma
atmosfera, jaka go otacza. Zarówno rodzice, jak i wychowawcy
powinni autentycznie zainteresować się jego odczuciami
i starać się zacieśniać związki uczuciowe.

MEDYCYNA DLA CIEBIE

Problemy wieku
przedszkolnego

drogie, a zaoszczędzają wielu nieprzyjemnych dolegliwości i groźnych powikłań.
Jeśli wynik okaże się dodatni, kurację
odrobaczającą powinni przejść wszyscy
domownicy. Gdy wyleczymy dziecko,
a sami nie poddamy się kuracji, za kilka
tygodni wszystko wróci do punktu
wyjścia.

Nocne moczenie
O problemie mówimy wówczas, gdy
moczy się 5-6-latek. Nie można tego
bagatelizować i czekać aż „dziecko wyrośnie”. Trzeba je leczyć, bo schorzenie
odbija się na psychice dziecka i na jego
kontaktach z otoczeniem.
Dzisiaj już wiadomo, że przyczyny
nocnego moczenia dzieci są złożone.
Niekoniecznie mają na nie wpływ zaburzenia emocjonalne dziecka czy błędy
wychowawcze. Coraz częściej mówi
się o podłożu fizjologicznym. U dzieci
cierpiących na moczenie nocne lekarze
stwierdzają zmniejszoną pojemność
pęcherza, nieodpowiednie zagęszczenie moczu w nocy, czy też zwiększoną
produkcję moczu. Niezbędna jest więc
konsultacja lekarska. Dziecko powinno
zostać przebadane również po to, aby
wykluczyć inne choroby.
Leczenie moczenia nocnego zależy
od jego przyczyn. Często stosuje się
terapię farmakologiczną, a okres kuracji
trwa około 3 miesięcy.
Warto również pamiętać, by przed
snem nie podawać dziecku napojów czy
produktów, które wzmagają wydzielanie
moczu, jak chociażby nabiału.

Z konsultacji u lekarza pediatry
lub urologa możesz skorzystać
w CM Luxmed.

Plecy przedszkolaka
Dziecko w wieku przedszkolnym
charakteryzuje często uwypuklony
brzuch, widoczne zgięcia lędźwiowe
oraz odstające łopatki. Aby ta postawa
nie utrwalała się w kolejnych latach życia, trzeba wesprzeć dziecko ćwiczeniami kształtującymi nawyk prawidłowej
postawy oraz wzmacniającymi mięśnie
grzbietu i brzucha. Może pomyśleć
o rytmice, tańcu, a może zapisać je
na basen? To doskonały sport, który
wzmacnia mięśnie symetrycznie, po
obu stronach kręgosłupa, zwiększa
wydolność oddechową i działa ogólnorozwojowo.
Zapraszamy na konsultacje do gabinetów ortopedycznych CM Luxmed.

Pasożyty u dzieci
Choroby pasożytnicze na początku
nie dają żadnych oznak i przez długi czas
mogą pozostać niezauważone, siejąc
spustoszenie w organizmie. Dopiero
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Badania w kierunku pasożytów wykonywane są w laboratorium CM
Luxmed. Wyniki należy skonsultować
z lekarzem, który w przypadku
stwierdzenia choroby, zleci właściwe
leczenie.

W trosce o zdrowe
zęby
w późniejszym stadium występują bóle
brzucha, mdłości, wymioty, biegunka
lub zaparcia, wysypka, świąd skóry, bóle
głowy, a nawet obrzęk twarzy czy rąk.
W przypadku glistnicy może pojawić
się gorączka i kaszel, ponieważ larwy
powodują podrażnienie nabłonka oskrzelowego. Duża liczba glist czasami
doprowadza do niedrożności jelit.
Zdarza się też, że pasożyty wnikają
do przewodów żółciowych i wyrostka
robaczkowego, powodując stany zapalne.
Najbardziej rozpowszechnioną chorobą pasożytniczą u dzieci jest owsica.
Dorosłe owsiki żyją w końcowym
odcinku jelita cienkiego i w jelicie grubym. W zależności od intensywności
zarażenia może wystąpić utrata apetytu
i bóle brzucha, nudności, rozdrażnienie,
zaburzenia snu, swędzenie okolic odbytu czy też stany zapalne sromu i pochwy - jeżeli w tych miejscach zostały
złożone jaja.
Z kolei lamblioza, poza wspomnianymi objawami, powoduje zaburzenia
w trawieniu pokarmów, co skutkuje
niedoborem witamin i utratą białka.
Może to prowadzić do niedożywienia
i upośledzenia rozwoju fizycznego
dziecka.
Ze względu na nietypowe objawy,
trudną do rozpoznania jest toxocaroza.
Nosicielami pasożytów są zwierzęta,
głównie psy i koty. Do zakażenia
dochodzi po połknięciu jaj znajdujących
się w ich odchodach. Larwy wylęgają się
w jelicie cienkim, przechodzą przez jego
ściankę i wraz z krwią rozprzestrzeniają
się w całym organizmie. Najczęściej
umiejscawiają się w wątrobie, ośrodkowym układzie nerwowym i oku.
Najlepiej w miarę systematycznie
kontrolować czy dziecko nie zaraziło
się pasożytami. Badania są proste i nie-

Zęby mleczne są szczególnie podatne
na rozwój próchnicy, a jej przebieg jest
bardziej dynamiczny niż u dorosłych.
Sprzyja temu słabsza mineralizacja
tkanki zębów, mniejsza jest też ich odporność na działanie bakterii i kwasów.
Pamiętajmy, że ostra postać próchnicy
potrafi w ciągu kliku miesięcy zniszczyć
całkowicie uzębienie mleczne.
W okresie wymiany uzębienia trzeba
wykazać szczególną czujność. Troski
wymagają bowiem pierwsze wyrzynające się zęby trzonowe, szybko atakowane przez próchnicę. Nowo wyrznięte
zęby stałe można zabezpieczać w prosty, ale skuteczny sposób, poprzez lakowanie bruzd i szczelin.

Nie lekceważmy wady zgryzu!

Im szybciej zainterweniuje specjalista,
tym lepiej. Wady zgryzu to nie tylko
problem kosmetyczny, ale i zdrowotny.
Utrudniają one dokładne czyszczenie
zębów, co sprzyja powstawaniu kamienia nazębnego. To z kolei jest przyczyną
próchnicy i paradontozy. Na szczęście
większość wad zgryzu można dziś skutecznie skorygować.
Zachęcamy rodziców do wizyty
u dentysty z dziećmi, zanim jeszcze
pojawi się taka konieczność. Podczas
wizyty można wykonać ważne dla
profilaktyki, a jednocześnie bezbolesne
zabiegi, jakimi są fluoryzacja czy lakierowanie.
Gdyby okazało się, że interwencja
jest konieczna, w początkowym stadium
próchnicy stosujemy ozonoterapię. To
bezpieczna, bezbolesna metoda bez
użycia wierteł.
Zapraszamy do nowoczesnych gabinetów
stomatologicznych CM Luxmed przy
ul. Radziwiłłowskiej 5 i ul. Zwycięskiej 6A
Konsultacja:
lek.med. Anna Wujec-Krzyżanowska

nasze wywiady
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Genetyka
a

choroby

Co to są choroby genetyczne? Na to pytanie zapewne
większość z nas odpowiedziałaby bez wahania, że to choroby
dziedziczne. Być może potrafimy też wymienić kilka z nich.
Nieliczni dodaliby jeszcze, że choroby genetyczne są efektem
mutacji genów. I właściwie kończy się na tym nasza wiedza.
Najczęściej uważamy, że na te choroby nie mamy żadnego
wpływu. To jednak nie do końca prawda.
O przybliżenie tej tematyki poprosiliśmy lekarza genetyka prof. nadzw. dr
hab. n. med. Janusza Kockiego.
Panie Doktorze, jaki jest mechanizm
„przekazywania” choroby?
- Na początek należałoby krótko wyjaśnić czym jest dziedziczenie. Inaczej, jest
to zdolność przekazywania potomstwu
przez rodziców wszystkich cech anatomicznych i funkcjonalnych organizmu.
Ojciec i matka może przekazać swoim
dzieciom predyspozycje do chorób genetycznych lub też oporność na nie. Choroby genetyczne to te, które są wywołane
zmianą w strukturze DNA i przekazywane
są z pokolenia na kolejne pokolenie. Cząsteczka DNA znajdująca się w jądrze każdej komórki zawiera informację nt. każdej
naszej cechy – koloru oczu, wzrostu, budowy naszego ciała, inteligencji i także
predyspozycji do chorób.
Choroby genetyczne dzielimy na kilka
grup: choroby jednogenowe, choroby
chromosomowe, wielogenowe i mitochondrialne. Przyczyną chorób genetycznych jednogenowych są mutacje - zmiany w strukturze materiału genetycznego
pojedynczego genu. Druga grupa chorób
genetycznych to choroby chromosomowe. DNA człowieka jest podzielone na 23
pary dużych struktur, zwanych chromosomami. Każdy chromosom zawiera wiele
genów. Choroby wielogenowe dotyczą
współdziałania wielu genów a choroby
mitochondrialne, które są najrzadsze
w populacji, dotyczą nieprawidłowości
w DNA w mitochondriach.
W przypadku nieprawidłowości w bu-

dowie DNA w gametach człowieka w komórkach jajowych lub plemnikach
– są one przekazywane dzieciom, u których mogą wystąpić objawy choroby genetycznej. Jeśli mutacje zachodzą tylko
w komórkach somatycznych (komórkach
naszego ciała z wyjątkiem komórek rozrodczych), choroba nie jest dziedziczona.
Dzieje się tak np. przy mutacjach obecnych w komórkach nowotworowych (somatycznych).

Jakie są najczęstsze choroby związane z mutacjami chromosomowymi?
- Najczęstszą chorobą chromosomową jest zespół Downa, który w większości przypadków spowodowany jest
obecnością dodatkowego chromosomu
21. Rzadziej zespół Downa związany jest
z nosicielstwem zmian chromosomowych
u jednego z rodziców, który jest zdrowy.
Badania chromosomowe u dziecka
i rodziców wykonuje się z limfocytów krwi
żylnej, natomiast w badaniach prenatalnych płodu ocenę kariotypu wykonuje się
po pobraniu komórek płynu owodniowego w pierwszych tygodniach ciąży.
W grupie chorób związanych z nieprawidłowościami chromosomów można
wymienić rzadziej występujące w populacji: zespół Patau, zespół Turnera, zespół
Edwardsa czy zespół Klinefeltera.
A takie choroby, jak np. mukowiscydoza czy anemia sierpowata?
- Są one związane z mutacjami genowymi, czyli są chorobami genetycznymi
jednogenowymi. Mukowiscydoza jest
najczęstszą w Polsce chorobą jednogenową. Jest chorobą wieloukładową, przekazywaną najczęściej przez oboje zdrowych
rodziców (nosicieli zmutowanego genu).
Najczęstsze objawy mukowiscydozy dotyczą układu oddechowego i układu pokarmowego, mogą być też przyczyną niepłodności.
Anemia sierpowata jest chorobą wyni-

nasze wywiady
kającą z mutacji genowych, które spowodowały nieprawidłową budowę hemoglobiny. Nazwa choroby wynika z tego, że
w mikroskopie krwinki czerwone przybierają postać sierpowatą zamiast prawidłowego kształtu dysku. Jest to stosunkowo
rzadka choroba w naszej szerokości geograficznej.
Panie Doktorze, mówi się też, że istnieją predyspozycje genetyczne do chorób nowotworowych…
- Dziedziczna predyspozycja do nowotworów stanowi jeden z najbardziej
istotnych czynników ryzyka ich występowania. U pacjentów, u których w rodzinie
występowały choroby nowotworowe
można wykonać tzw. testy prognostyczne. Wykonuje się je z próbki krwi żylnej.
Sprawdza się czy w genie lub genach
związanych z chorobą nowotworową
występują określone mutacje, predysponujące do tej choroby. Badanie dostarcza
informacji czy dana osoba obarczona jest
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ryzykiem zachorowania na konkretny rodzaj nowotworu.
Dzięki tej wiedzy można efektywnie
zapobiegać chorobie. Pacjent z ryzykiem choroby nowotworowej wchodzi
w program badań profilaktycznych, które są specyficznie dobrane do rodzaju
nowotworu. Planuje się w czasie badania diagnostyczne, które umożliwiają jak
najwcześniejsze wykrycie komórek nowotworowych u tego pacjenta – w okresie, kiedy chorobę nowotworową można
wyleczyć. Trzeba podkreślić, że nie każdy
nosiciel mutacji musi zachorować na nowotwór – jednak wiedza, że jest nosicielem umożliwia podjęcie działań profilaktycznych – nie tylko planowanych badań
diagnostycznych ale zmianę stylu życia,
diety, unikanie używek i nałogów.
Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworów jest stosowana
również u osób z rozpoznaną chorobą
nowotworową, w celu ustalenia głównej
przyczyny zachorowania i podjęcia prawidłowego leczenia – tzw. leczenia celowanego.

Na jakie typy nowotworów można
przeprowadzić badanie genetyczne?
- Szczególne znaczenie w naszym kraju mają badania mutacji genów BRCA1
i BRCA2, których mutacje związane są
z wysokim ryzykiem nie tylko raka piersi
i raka jajnika, ale również innych narządów. Badanie jest rekomendowane u każdej pacjentki z rozpoznanym rakiem piersi lub jajnika, a także u kobiet zdrowych,
u których w rodzinie wystąpiły choroby
nowotworowe lub planowana jest antykoncepcja hormonalna czy leczenie hormonalne w okresie przekwitania.
Czy wyniki badań mają znaczenie
również dla naszych dzieci?
Oczywiście. Badania genetyczne predysponujące do wystąpienia chorób nowotworowych wykonywane są jednak
u osób pełnoletnich – po 18 roku życia.
Dziękujemy za rozmowę.

Krótko o wybranych chorobach genetycznych
Zespół Downa
Rozwój psychiczny i fizyczny dzieci
obciążonych tą chorobą jest zwykle opóźniony. Charakterystyczny jest ich wygląd
zewnętrzny: spłaszczona potyliczna część
głowy, spłaszczony nos, skośne oczy, fałdy skóry w kącie powiekowym przy nosie.
Palce rąk są krótkie i szerokie. W sumie
wymienia się około 300 cech charakteryzujących zespół Downa. Poza różnicami
fizycznymi charakterystyczne dla zespołu
Downa są również określone schorzenia.
U około 40 % noworodków stwierdza się
wrodzoną wadę serca. Dzieci z zespołem
Downa mają skłonność do zapadania na
ostre białaczki. Pojawiają się wady słuchu,
wzroku, może wystąpić obniżona odporność organizmu.

Hemofilia
Objawy choroby występują u chłopców. Pierwsze niepokojące objawy, które mogą pojawić się już we wczesnym
dzieciństwie, to skłonność do siniaków.
Po większych urazach mogą powstawać
krwawe wylewy w tkance podskórnej
i mięśniach. Charakterystycznym objawem
są wylewy krwi do stawów. Nieleczone
prawidłowo mogą prowadzić do deformacji kończyn i trwałego kalectwa. Groźne są

też wylewy do mięśni powodujące trwałe porażenia, niedokrwienia i martwicę
tkanek. Typowym objawem hemofilii jest
również często występujące krwawienia
z nosa. Dość częstym i trudnym do opanowania objawem jest krwiomocz.
U hemofilików szczególnie niebezpieczne są zabiegi operacyjne, ekstrakcje zębów czy przypadkowe skaleczenia.
U osób dorosłych objawy krwotoczne
zmniejszają się.

Zespół Angelmana
Cechami charakterystycznymi są:
opóźnienie w rozwoju, upośledzenie mowy, zaburzenia ruchu i równowagi, częsty
śmiech bez powodu, rozkojarzenie, skłonność do ekscytacji.
Częstym objawem jest nieproporcjonalny rozwój obwodu głowy, napady padaczki. Zespół Angelmana jest zazwyczaj
rozpoznawany między 3 a 6 rokiem życia.

Zespół Turnera
Zespół objawów wynikający z braku
jednego chromosomu X. Występuje u płci
żeńskiej. Dziewczynka z tym zespołem
charakteryzuje się niskim wzrostem. Choroba manifestuje się opóźnionym dojrzewaniem i pierwotnym brakiem miesiączki.

Charakterystyczne są: zniekształcenia twarzy, niska linia włosów na karku, obrzęki
rąk i nóg u noworodka, koślawość łokci,
niskie osadzenie uszu, opadanie powieki.
W Zespole Turnera nie występuje upośledzenie umysłowe.

Zespół Edwardsa
Choroba chromosomowa wynikająca
z dodatkowego chromosomu pary 18. Jest
to zespoół wad wrodzonych obejmujących: niską masę urodzeniową noworodka, nieprawidłową budowę czaszki, nisko
osadzone uszy, nadmiar skóry na szyi,
nieprawidłowości w budowie kości, wady
serca, drgawki i upośledzenie umysłowe.
Większość dzieci przeżywa kilka miesięcy,
wyjątkowo do 2 lat.

Zespół Marfana
Choroba jednogenowa związana jest
z nieprawidłowym kolagenem i tkanką
łączną. Problemy zdrowotne obejmują
najczęściej serce, układ kostny, wzrok,
skórę i płuca. Osoby chore charakteryzuje
zaburzenie proporcji dolnej i górnej części
ciała, smukła sylwetka, giętkość stawów,
długie palce. Często pojawia się też skolioza, krótkowzroczność.
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DODATEK NA LATO

Kwalifikacje do zabiegów przeprowadzane są również w gabinetach okulistycznych CM Luxmed.

www.osrodekchirurgiioka.com

DODATEK NA LATO
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Białe zęby, to już standard!
Wyrastają idealnie białe, ale przez lata coraz bardziej tracą swój
blask. Żółkną, szarzeją, a czyszczenie pastami i specjalnymi preparatami w warunkach domowych nie przynosi specjalnych rezultatów.
Nie musisz się do tego przyzwyczajać. Stomatologia dysponuje już
takimi możliwościami, że i ty możesz uśmiechac się bez zażenowania.
Przebarwienia i osad nazębny

Powstają pod wpływem czynników
zewnętrznych. Pojawiają się najczęściej
u osób pijących kawę, herbatę, palących
papierosy. Przebarwienia tworzą się również po napojach i sokach owocowych.

Najlepsze efekty czyszczenia zę-

Groźniejszy jest kamień ukryty
pod dziąsłami, bo może wywoływać stan zapalny, a w konsekwencji prowadzić do paradontozy.
W sytuacji, gdy na zębach odłożył
się kamień, wykorzystywana jest
metoda scalingu. Jest to zabieg wykonywany przy pomocy
ultradźwięków.
Scaling
doskonale
oczyszcza zęby i chroni
je przed próchnicą. Po
zabiegu oczyszczone
powierzchnie zębów
zabezpieczane są preparatem fluorowym.

Bielszy odcień

bów i usuwania osadu daje zastosowanie specjalnego urządzenia
– mikropiaskarki zewnątrzustnej,
tzw. zabieg piaskowania. Sku-

tecznie i dokładnie usuwa osad nie tylko na powierzchni zębów, ale również
w pęknięciach szkliwa, bruzdach, trudniej dostępnych miejscach, jak przestrzenie międzyzębowe, nawet w ciasno ułożonych zębach. Systematyczne usuwanie
osadu tą metodą pozwala uzyskać efekt
lśniących, zadbanych zębów. Zabieg
piaskowania zębów pełni jednocześnie
funkcję profilaktyczną – niszczy bakterie
powodujące próchnicę.

Kamień nazębny

To zmineralizowana warstwa płytki
nazębnej czyli lepkiej i bezbarwnej warstwy bakterii i węglowodanów. Porowata
powierzchnia zmineralizowanej warstwy
płytki nazębnej łatwo ulega przebarwieniom pod wpływem herbaty, kawy czy
nikotyny, tworząc ciemniejsze obwódki
przy powierzchni dziąseł (kamień naddziąsłowy).

Próby wybielania zębów przy pomocy preparatów dostępnych
w sklepach dają mizerne efekty i ich działania
nie da się porównać
z zabiegiem profesjonalnym. Równie niewielkie rezultaty otrzymamy stosując szyny wybielające, zakupione w aptece czy drogerii. Na domiar
złego, wykonane są one w rozmiarze

Przed zabiegiem konieczne jest usunięcie kamienia i osadu.
Dzięki tej metodzie mamy możliwość
wykonania zabiegu w ciągu 30-45 minut,
a efekty są nieporównywalnie lepsze od
rezultatów z zastosowaniem innych sposobów. Metoda uważana jest za najbezpieczniejszą i najbardziej skuteczną z dostępnych na rynku. Oczyszcza zarówno
powierzchnię, jak i struktury zębów. Po
zastosowaniu tej metody zęby stają się
bielsze nawet o 14 odcieni.
Przed przystąpieniem do zabiegu stomatolog ocenia stan szkliwa oraz wypełnia wszelkie ubytki. Zabieg polega na
nałożeniu specjalnego żelu, opartego
na nadtlenku wodoru, a następnie naświetleniu go specjalną lampą. Żel, pod
wpływem niebieskiego światła o wysokiej częstotliwości, emitowanego z akceleratora, przenika przez szkliwo i przedostaje się do zębiny. W środku struktury
zęba następuje rozbijanie przebarwień
na mniejsze i utlenianie. Reakcja, jaka
zachodzi w trakcie trwania zabiegu jest
całkowicie bezpieczna dla pacjenta.
W rezultacie zęby stają się białe i lśniące.
Zabieg wykonywany jest podczas jednej
wizyty. Efekt utrzymuje się około 2 lat.

W gabinetach stomatologicznych Luxmed wprowadzona
została najnowsza metoda wybielania zębów, systemem
BEYOND. Efekty są rewelacyjne i nieporównywalne do innych metod. To prawdziwy przełom w dziedzinie kosmetyki
stomatologicznej!
standardowym i trudno je dokładnie dopasować do powierzchni zębów. Preparat może wydostawać się do jamy ustnej,
powodować podrażnienie dziąseł, a nawet dolegliwości gastrologiczne.
Wybielanie wszystkich zębów powinno być wykonane w gabinecie stomatologicznym. Na zęby nakładany jest preparat wybielający, który pod wpływem
naświetlania usuwa przebarwienia ze
szkliwa zęba. Wybielanie może dotyczyć
także pojedynczych zębów martwych,
które z czasem ulegają przebarwieniom.

Zapraszamy na konsultacje i zabiegi
do gabinetów stomatologicznych
CM Luxmed przy ul. Radziwiłłowskiej 5
i ul. Zwycięskiej 6A.
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Późne macierzyństwo
– plusy i zagrożenia
Każdego roku wzrasta liczba kobiet, które
decydują się na urodzenie pierwszego dziecka
po 35 roku życia. Stawiają na świadome, dojrzałe macierzyństwo. Jakie są plusy, a jakie
zagrożenia późnego macierzyństwa? Spróbujmy się im przyjrzeć…
Stabilizacja i dojrzałość

Kobieta po trzydziestce najczęściej
osiągnęła już stabilizację życiową. Zrealizowała swoje plany – ukończyła studia, zdobyła określony stopień kariery.
Zazwyczaj ma ustabilizowaną sytuację
rodzinną, zawodową i finansową, dlatego całą uwagę może skupić na dziecku.
„Późna” mama jest bardziej świadoma
swoich decyzji, pewna siebie, dlatego
jest w stanie zapewnić dziecku lepsze
warunki już na starcie. Zdaje sobie sprawę, że czas, który poświęca maluszkowi
jest cenny dla nich obojga. Ma to olbrzymi wpływ na prawidłowy emocjonalny
rozwój dziecka. Badania przeprowadzone wśród dzieci starszych rodziców
pokazują, że są one inteligentniejsze niż
ich rówieśnicy, których wychowywali
bardzo młodzi rodzice.

re w wieku dojrzałym urodziły dziecko
wyglądają młodziej i czują się lepiej niż
ich rówieśniczki.

ZAGROŻENIA PÓŹNEGO
MACIERZYŃSTWA

Mimo niewątpliwych zalet późnego

odstawieniu nie zawsze udaje się zajść
od razu w ciążę. Nieraz trzeba poczekać
kilka miesięcy a nawet rok. Nie bez znaczenia jest też tryb dotychczasowego
życia – narażenie na stres, na zanieczyszczenie środowiska – co również wpływa
na obniżenie płodności nie tylko u kobiet ale i u mężczyzn.
W przypadku problemów może to
oznaczać, że na leczenie jest za późno
i ciąży może w ogóle już nie być.

Donosić ciążę

Po 35 roku życia obniża się poziom
hormonów – progesteronu i estrogenu,
co może grozić poronieniem. W miarę
upływu lat zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia problemów zdrowotnych: cukrzycy, nadciśnienia, chorób

Odpowiedzialność

Nie da się ukryć, że kobieta po trzydziestce jest bardziej odpowiedzialna,
niż np. dwudziestoletnia mama. Wynika
to niewątpliwie z doświadczenia życiowego. Kobiety, które zachodzą w ciążę
po trzydziestym roku życia, zdają sobie
sprawę z zagrożeń, mają świadomość
niebezpieczeństw, wiedzą więcej o chorobach, dlatego najczęściej regularnie
stawiają się na kontrolą lekarską, systematycznie przeprowadzają badania.
Jednym słowem - bardziej dbają o swoje
zdrowie, a co się z tym wiąże – o zdrowie
dziecka.

Hormony odmładzają

To dla kobiety również niewątpliwy
plus późnego macierzyństwa. Hormony
ciążowe odmładzają w sensie dosłownym – wygładzają zmarszczki, dodają
energii. Po porodzie kobieta jest bardziej aktywna, a także bardziej odporna
na stres, co wynika z opieki nad maluchem. Specjaliści uważają, że panie, któ-

macierzyństwa należy być również świadomym zagrożeń i minusów z niego wynikających.

Trudności z zajściem w ciążę

Wraz z upływem lat starzeje się nie
tylko skóra, ale cały organizm. Równowaga hormonalna często nie jest już
prawidłowa. Występują zaburzenia miesiączkowania, pojawiają się choroby.
Często kobieta przez wiele lat stosowała środki antykoncepcyjne, a po ich

tarczycy. Rośnie też ryzyko powikłań
podczas ciąży i porodu. Im kobieta starsza, tym poród trudniejszy, dlatego często przeprowadza się cięcie cesarskie.

Różnica pokoleń

Duża różnica wieku między matką
a dzieckiem może powodować kłopoty z porozumieniem się. Starsza mama
lubi inną muzykę, ogląda inne filmy, nie
bywa na bieżąco z modą, co powoduje
konflikty. „Późne” mamy bywają częściej
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nadopiekuńcze, starają się uchronić
dziecko przed błędami, trudniej im „odciąć pępowinę”, a to sprawia, że dziecku
nie jest łatwo usamodzielnić się i wejść
w dorosłe życie.

Ryzyko wad genetycznych

Powszechnie panuje pogląd, iż ciąża po 35 roku życia wiąże się z ryzykiem wystąpienia wad genetycznych
u dziecka. Opinie wśród lekarzy są na
ten temat podzielone. Wadą genetyczną, o jakiej wspomina się najczęściej, jest
zespół Downa (o chorobie tej piszemy
na str. 8-9). Badania wskazują jednak, że
nie zawsze komórka jajowa jest odpowiedzialna za tego typu zaburzenia.
25 % wszystkich przypadków zespołu
Downa jest związanych z materiałem
przekazanym przez ojca.

Wydawca
Luxmed Sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 5
20-080 Lublin
tel.: 81 532 37 11

Dzięki nowoczesnej profilaktyce
można rozpoznać oraz wykluczyć ewentualne powikłania i choroby. Pomimo
większego ryzyka urodzenia dziecka
z wadą genetyczną, nawet kobieta po
czterdziestce ma blisko 90 % szans na
urodzenie zdrowego dziecka.
Badania prenatalne
Często wywołują niepotrzebny lęk,
a wykonanie takiego badania w ciąży
daje szansę na uratowanie maleństwa
czy też skuteczne leczenie wad, jakimi
jest ono obciążone. Istnieją dwie grupy
badań prenatalnych w ciąży – inwazyjne oraz nieinwazyjne. Badania prenatalne inwazyjne polegają na pobraniu
płynu owodniowego, natomiast badania nieinwazyjne opierają się na ultrasonografii oraz badaniu krwi.
Do nieinwazyjnych badań prenatalnych zaliczamy:
• standardowe badanie USG
• USG genetyczne

Redaktor naczelny
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Redaktor techniczny
Elżbieta Stasieczek
redakcja@luxmedlublin.pl

• test PAPP-A
• test potrójny i podwójny
• badanie przepływu krwi w przewodzie żylnym
• badanie przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną
Nieinwazyjne badania prenatalne
nie wiążą się z ryzykiem powikłań, nie
stanowią też zagrożenia dla matki ani
dla nienarodzonego dziecka.
Młoda mama czy późne macierzyństwo? Ważne, aby było świadome. To
wyłącznie wasza decyzja i niepowtarzalne przeżycie.
Zapraszamy na konsultacje do
gabinetów ginekologiczno-położniczych Luxmed. Lekarze specjaliści
poprowadzą twoją ciążę, u nas wykonasz również wszystkie niezbędne
badania.

Dział reklamy
tel.: 603 668 432
fax: 81 536 16 87
marketing@luxmedlublin.pl

Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Nie zwraca materiałów niezamówionych.
Zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, nadawania tytułów i śródtytułów.
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