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Alergię można wyleczyć
Chirurgia zabiegowa - nowość w CM Luxmed

PNF - sposób na skoliozę
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Drodzy Czytelnicy!

CM Luxmed wciąż rozbudowuje sieć swoich placówek.
Dzięki temu mamy możliwość
ciągłego rozszerzania oferty
usług medycznych.
Tym razem, pragnę poinformować, iż w placówce przy
ul. Koncertowej 4D utworzyliśmy nowy dział – ambulatoryjnej chirurgii zabiegowej. Nie wszystkie zabiegi
chirurgiczne, w tym również związane z onkologią,
muszą być przeprowadzane w szpitalu. Wiele zmian,
nawet nowotworowych, zwłaszcza w początkowym
stadium, można usunąć ambulatoryjnie. Przeczytacie o tym Państwo w artykule na str 3.
Kobiety zachęcam do zapoznania się z artykułem obok, pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych”. Badania przesiewowe w kierunku raka
piersi i szyjki macicy wciąż wykonuje zbyt mało
Polek. Każdego roku w październiku, Luxmed
przyłącza się do ogólnopolskiej akcji „Twoje
Życie - Twój Styl”, by propagować profilaktykę
i zachęcać do systematycznej kontroli.
Po dniach pełnych słońca, jakich nie brakowało
tego lata, jesień to dobra pora, by przyjrzeć się
swojej skórze. Sprawdźmy, czy nie powstały na
niej przebarwienia, znamiona bądź te, które istniały dotychczas nie zmieniły swojego kształtu
lub barwy. W poradni dermatologicznej Luxmed
można usunąć te zmiany metodą zamrażania albo
elektrokoagulacji. Więcej na ten temat w artykule
„Zimno-ciepło” na str. 7.
Jesień, to również dobry czas dla alergików.
I to nie tylko z tego powodu, że kończy się pylenie roślin, ale przede wszystkim dlatego, że teraz
najlepiej rozpocząć terapię odczulania. Zainteresowanych tym tematem odsyłam do wywiadu
z alergologiem, dr Skawińską-Deleś.
Pozostając w jesiennych klimatach, chciałbym
jeszcze przypomnieć o szczepieniach przeciwko
grypie i przeciwko WZW AiB, o czym informujemy
w tym wydaniu magazynu.
Rodziców zaś z pewnością zainteresuje artykuł
„6-latek idzie do szkoły”, a także „PNF – sposób
na skoliozę”, w którym opisujemy jedną z najskuteczniejszych metod rehabilitacyjnych.
Życzę naszym Czytelnikom i Pacjentom złotej,
polskiej jesieni.
Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

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

Profilaktyka chorób nowotworowych
W Polsce wciąż zbyt mało kobiet trafia do lekarza
w pierwszym, najbardziej istotnym stadium zachorowania na raka. Doświadczenia wielu państw zachodnich, w których udało się uzyskać zmniejszenie
wskaźnika umieralności na raka piersi czy szyjki
macicy dowodzą, że najskuteczniejszą formą walki
z tymi chorobami są badania przesiewowe.
Rak piersi to ciągle najczęstszy nowotwór złośliwy u kobiet w Polsce, stanowiący ponad 20% wszystkich zachorowań. Wyniki leczenia raka piersi w naszym kraju są ciągle niezadowalające i gorsze od
uzyskiwanych w wielu krajach europejskich.

Mammografia

Jest podstawowym badaniem diagnostycznym gruczołu piersiowego.
Pozwala na wczesne wykrywanie guzków o średnicy około 0,5 cm i zmian
tzw. bezobjawowych. Dzięki temu można wykryć nieprawidłowości
tkanek miękkich sutka i mikrozwapnienia, których rozpoznanie ma duże
znaczenie w diagnostyce raka.
Każda kobieta po 36 roku życia powinna zgłaszać się na badanie
piersi co dwa lata, a po ukończeniu 50 lat – co roku. Jeśli jesteś w grupie ryzyka (ktoś w rodzinie chorował na raka piersi) lekarz indywidualnie
określi częstotliwość wykonywania badań.
U kobiet młodszych, przed 35 rokiem życia, można przeprowadzić
badanie ultrasonograficzne (USG) piersi. Obecnie USG jest wykonywane
również w celu wspomagania mammografii.

Badanie mammograficzne i USG piersi wykonasz w CM Luxmed.

Cytologia

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. Pozwala ona wykryć nieprawidłowości, stany
zapalne, zmiany łagodne i nowotworowe w zakresie szyjki i trzonu macicy
oraz przydatków.
Najnowsza klasyfikacja Bethesda dokładnie, w sposób opisowy klasyfikuje poszczególne elementy badania, nie ma tu stopni, ani grup. Dla
pacjenta i lekarza zamieszczone jest podsumowanie badania i sugestie, co
do dalszego postępowania.
Zdecydowanie bardziej precyzyjnym badaniem jest cytologia płynna
(LBC). Badanie to jest bardziej dokładne, zarówno w wykrywaniu stanów
przedrakowych, jak i samych komórek nowotworowych.
Bardzo istotna jest możliwość wykonania dodatkowych badań
diagnostycznych z tej samej próbki, np. wykrywania infekcji wirusowych
brodawczaka ludzkiego – HPV. Do badania pobierany jest wymaz z szyjki
macicy.

Zgłaszaj się na badanie cytologiczne, najlepiej raz w roku. W CM Luxmed
wykonywana jest cytologia zarówno metodą Bethesda, jak i LBC.
Z kuponem wrześniowego numeru „Twój Styl” wykonasz
badania: mammografię, USG piersi, cytologię z 30%
rabatem.
www.luxmedlublin.pl
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Chirurgia onkologiczna

– potrzeba naszych czasów
Według Światowej Organizacji Zdrowia na świecie rocznie odnotowuje się
prawie 11 mln. zachorowań na raka. W Polsce 130 tys. osób każdego roku
dowiaduje się o chorobie.
Nowotwory złośliwe, takie jak
czerniak skóry, rak piersi i układu
pokarmowego dotykają coraz więcej
osób i niestety, ciągle zbierają zbyt
duże żniwo. Nie bez winy pewnie

jako pierwszy krok. Zabieg wykonuje chirurg onkolog, co jest niezwykle
ważne w dalszym postępowaniu.
Zakres usunięcia zmiany nowotworowej pozwala bowiem na wybór
leczenia skojarzonego (chemioterapia, radioterapia), choć może okazać się, że wystarczył tylko chirurgiczny skalpel.
Część zmian nowotworowych
można usunąć na tyle wcześnie, że
nie jest konieczny nawet pobyt
w szpitalu. Taka możliwość dla wielu pacjentów jest znacznym ułatwieniem, a przy okazji zaoszczędza negatywnych emocji. Oczywiście zabiegi onkologiczne wyma-

gają doskonałego warsztatu pracy
dla lekarza, a także doświadczenia
i szerokiej wiedzy specjalisty. To
wszystko zapewnia nowo otwarty
Dział Ambulatoryjnej Chirurgii
Zabiegowej w placówce Luxmed
przy ul. Koncertowej 4D. W ramach działania prewencyjnego wykonywane są zabiegi usunięcia
zmian o cechach niepokoju onkologicznego w zakresie skóry tułowia,
twarzy, skóry owłosionej głowy, tkanek miękkich powłok ciała. Wszystkie
usunięte zmiany poddane są badaniu
histopatologicznemu.
Konsultacja: chirurg onkolog
- dr n.med. Ryszard Wierzbicki

Zabiegi oferowane przez
Dział Ambulatoryjnej Chirurgii Zabiegowej:
g

g

g
g
g
g
g

jest w tej sytuacji zanieczyszczenie
środowiska, nieprawidłowa dieta,
codzienny stres prowadzący do zaburzenia odporności oraz niewystarczająca świadomość społeczeństwa.
Jednak za rozwój choroby odpowiada w dużej mierze spóźniona
diagnostyka i zbyt późno podjęte
działanie prewencyjne.
Jedną z form leczenia chorób
nowotworowych jest leczenie chirurgiczne. Stosowane jest nierzadko

g

usuwanie zmian skórnych różnej wielkości (brodawka,
znamię, węzeł chłonny, włókniak, kaszak, tłuszczak, guz
tkanki podskórnej, małe zmiany mnogie)
nacięcie i drenaż zmiany skórnej (czyrak, ropień, zastrzał,
zanokcica, krwiak, inne)
chirurgiczne opracowanie rany i założenie szwów
zmiany opatrunku
zdjęcie szwów
usunięcie płytki paznokciowej
usunięcie ciała obcego (drzazga, opiłek metalu, inne) –
z wyjątkiem usunięcia ciała obcego z oka
usunięcie kleszcza

Na każdy zabieg pacjent powinien być zakwalifikowany przez
lekarza, który będzie go wykonywał. Do tego typu zabiegów chirurgicznych nie jest wymagane specjalne przygotowanie. Pacjent
otrzymuje do podpisania zgodę na wykonanie zabiegu oraz uzupełnia niezbędne informacje dotyczące wywiadu epidemiologicznego.
Zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu miejscowym.
Każda wycięta zmiana poddawana jest ocenie histopatologicznej.
Po zabiegu pacjent zgłasza się na wizytę w celu sprawdzenia rany
i usunięcia szwów.
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Grypa ciągle obecna
Jesień, to zapowiedź naszych zmagań z infekcjami, które w większości przypadków
dotyczą dróg oddechowych. Osłabieniu naszego układu odpornościowego sprzyjają niekorzystne warunki atmosferyczne, mniejsza ilość słońca, rzadziej spożywane
owoce i warzywa. Wówczas wystarczy kontakt z wirusem chorobotwórczym i infekcja gotowa.
Jedną z najstarszych chorób wirusowych, znanych człowiekowi, jest
grypa. Co pewien czas dowiadujemy
się o niebezpiecznych, zmutowanych
wirusach wywołujących tę chorobę i niestety, niejednokrotnie o śmiertelnych
skutkach. Wymienia się trzy podtypy
wirusa grypy: A, B i C. Najgwałtowniejsze

objawy wywołuje wirus typu A, nazywany niejednokrotnie „sprawcą grypy
właściwej”. Organizm człowieka nie jest
w stanie wytworzyć odporności na ten
rodzaj wirusa, ponieważ zmienia on
łatwo swoją strukturę genetyczną, inaczej
mówiąc, podlega ciągłej mutacji.
Źródłem rozprzestrzeniania się wirusa
jest osoba zakażona. Chory na grypę może zarażać na kilka dni przed wystąpieniem objawów i przez cały okres jej trwania. Wirus, przedostając się do organizmu,
atakuje komórki układu oddechowego
i powoduje ich niszczenie. Pierwszymi
objawami choroby jest najczęściej wysoka gorączka, dochodząca do 39-400 C.
Pojawiają się bóle głowy, mięśni i stawów, określane często jako łamanie
w kościach, uczucie ogólnego rozbicia.
Ze strony układu oddechowego może

wystąpić suchy, męczący kaszel, przechodzący w trakcie trwania choroby
w wilgotny, z wydzieliną. Grypie towarzyszy też zwykle katar, choć nie jest to
regułą, może też pojawić się krwawienie
z nosa.
Wirus, osłabiając układ odpornościowy
sprawia, że w naszym organizmie mogą z łatwością zasiedlić się
bakterie chorobotwórcze.
Na takie niebezpieczeństwo
narażone są głównie osoby
starsze, przewlekle chore,
z obniżoną odpornością,
dzieci, a także kobiety
w ciąży.
Niepokojącym sygnałem
jest spadek temperatury na
krótki czas, a później ponowny jej wzrost. Takich
objawów nie wolno lekceważyć. Świadczą one najczęściej o tym, że doszło do
nadkażenia bakteryjnego,
czyli powikłania po grypie i prawdopodobnie konieczna będzie kuracja antybiotykowa. Również przedłużająca się choroba,
trwająca ponad kilka dni,
powinna skłonić do szybkiej
wizyty u lekarza. Pamiętajmy
jednak, że antybiotyk nie
leczy wirusa, a jedynie zakażenia bakteryjne. Stosowanie tych leków „na
wszelki wypadek” przynosi więcej szkody
niż pożytku.
Wśród najcięższych i najczęściej odnotowywanych powikłań można wymienić:
zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, ucha
środkowego, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność oddechową.

Leczenie i zapobieganie

Na rynku od pewnego czasu dostępne są środki farmakologiczne przeciw
wirusowi grypy A i B. W pewnym momencie stały się tak „modne”, że brakowało ich nie tylko w aptekach, ale i w
hurtowniach. Jednak większość lekarzy
od początku podchodziła do tych
leków z dystansem, wyrażając opinię, że
brakuje wystarczających badań, które

potwierdzałyby ich skuteczność.
Okazuje się, że ciągle jedynym, skutecznym, a przy tym najtańszym sposobem zapobiegania grypie i jej następstwom jest szczepionka. Zapewnia
ona większą odporność organizmu
i daje bardzo duże szanse na uniknięcie
choroby lub na jej łagodne przejście, bez
powikłań.
Wszystkie szczepionki dostępne w Polsce należą do grupy inaktywowanych,
mają wymagane badania i udowodnioną
skuteczność. Są bezpieczne i dobrze
tolerowane przez organizm. 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 przeciwko grypie jest najbardziej
skuteczna tylko w sezonie, na który
została przygotowana. Odporność na
wirus grypy uzyskuje się po dwóch
tygodniach od zaszczepienia i trwa ona
około roku.

Czy każdy może się zaszczepić?

Ogólnie rzecz ujmując, zaszczepić się
może każdy, kto szanuje swoje zdrowie.
Od tej reguły są jednak wyjątki. Przede
wszystkim warto wiedzieć, że kwalifikację do szczepienia przeprowadza lekarz
i że szczepionkę podaje się do 24 godzin
od kwalifikacji.
Przeciwwskazaniem do szczepienia
jest:
- aktualnie trwająca choroba z wysoką
temperaturą,
- nadwrażliwość na którykolwiek
składnik szczepionki.

CM Luxmed prowadzi akcję szczepień
przeciw grypie, skierowaną do
pacjentów indywidualnych
i instytucjonalnych. Zapewnia najlepsze
szczepionki dostępne na rynku,
opracowane na sezon 2013/2014.
Szczegóły oferty dostępne są na
stronie www.luxmedlublin.pl
oraz pod nr tel. 81 532 37 11.
W celu zamówienia szczepienia dla
pracowników firm prosimy o kontakt
pod nr tel. 662 511 637.
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Sprawdź odporność na WZW B
Wirusowe zapalenie wątroby typu B przez lata może przebiegać skrycie. Nie
zdiagnozowane w porę, prowadzi do marskości wątroby czy raka pierwotnego tego narządu. Przed zachorowaniem chroni pełne, prawidłowo
przeprowadzone szczepienie. Jednak po upływie pewnego czasu odporność
spada i może być niewystarczająca!
Mówiąc o wirusowym zapaleniu
wątroby, wymieniamy jego różne typy
- WZW typu A, B, C, a nawet D. Wirusów
będących przyczyną WZW jest jeszcze
więcej. Jak łatwo zauważyć nazwane są
kolejnymi literami alfabetu. Noszą zaś
wspólną nazwę – wirusów pierwotnie
hepatotropowych, co oznacza, że ich
pierwszym celem ataku są komórki
wątrobowe. Wirusy różnią się od siebie
wielkością, materiałem genetycznym,
drogą przenoszenia, okresem wylęgania.
Choroby przez nie wywołane mają też
różny przebieg kliniczny. Jedne kończą
się pełnym wyzdrowieniem (WZW typu
A), inne, jak WZW typu B i C – są przyczyną
poważnych następstw – marskości
wątroby czy pierwotnego raka wątroby.
W Polsce występuje najczęściej WZW
typu A, B i C.
Wirus zapalenia wątroby typu B jest
przenoszony poprzez kontakt z krwią
i płynami ustrojowymi osoby zakażonej.
Do zarażenia może dojść poprzez stosunek płciowy, a także w czasie zabiegów
medycznych przy użyciu nieodpowiednio wysterylizowanych narzędzi czy też
podczas używania skażonych igieł lub
strzykawek u osób biorących narkotyki.
Wirus może być przeniesiony z matki
na dziecko w okresie okołoporodowym.

W wielu przypadkach sposób zakażenia
pozostaje nieznany. Podobną drogą szerzy się wirus typu C.
Ratunek w szczepieniach
Dostępne w dzisiejszej dobie szczepienia ochronne pozwoliły na wyeliminowanie lub znaczące zmniejszenie występowania wielu chorób zakaźnych.
Do 1993 r. Polska była krajem, w którym
notowano prawie najwyższą zachorowalność w Europie na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Dzięki masowym
szczepieniom noworodków, pracowników służby zdrowia, a także osób przed
zabiegami operacyjnymi, imponująco
zmniejszyła się liczba zachorowań. Ale
nie jest to jeszcze poziom zadowalający.
Wciąż zbyt mało Polaków decyduje się
na szczepienie w ramach profilaktyki.
A przecież dobroczynny efekt szczepionki jest bezsporny.
Najczęściej stosowanym schematem szczepień
jest podanie 3 dawek w odstępach: druga dawka
po miesiącu od pierwszego szczepienia, trzecia
dawka po 6 miesiącach od pierwszej dawki.
Najwyższą odporność uzyskuje się po upływie ok.
miesiąca po podaniu ostatniej dawki.
Jak długo trwa odporność?
I tu pojawiają się rozbieżne informacje.
Niektórzy epidemiolodzy twierdzą, że nie
ma potrzeby stosowania dawek przypo-

minających co najmniej przez 15 lat. To
bardzo optymistyczna wersja! Większość
specjalistów skłania się do powtórzenia
szczepienia w odstępach co 5 lat. A pacjent? Zastanawia się, kto ma rację i jakie
wybrać rozwiązanie.
Po pierwsze, każda osoba, która nie
była zaszczepiona przeciwko WZW typu
B powinna to zrobić jak najszybciej.
Natomiast pacjenci, którzy przeszli szczepienie, powinni oznaczyć miano przeciwciał anty-HBs. Odporność u każdego
pacjenta jest sprawą indywidualną,
a badanie takie jest zdecydowanie tańsze
od szczepienia, które może okazać się
zbędne.
Szacuje się, że około 55% osób nabywa po szczepieniu bardzo dobrą odporność, u około 34% uodpornienie jest
na poziomie dobrym, pozostali pacjenci
uzyskują słabą odporność lub zdarza
się, że nie wytwarzają odporności. Taka
sytuacja występuje u osób cierpiących
na przewlekłe choroby nerek, dializowanych, u ludzi po 50 roku życia,
osób otyłych lub niedożywionych. Brak
reakcji obronnej po szczepieniu ujawnia
się u osób stosujących używki (alkohol,
papierosy) czy niektóre leki.
Jak widać, nie do końca możemy mieć
pewność, czy szczepienie przyniosło
oczekiwany skutek. Dlatego po zakończeniu szczepienia podstawowego można oznaczyć miano przeciwciał anty-HBs
w surowicy. Badanie takie powinno być
też wykonane przed każdym zabiegiem
operacyjnym. Zaniedbanie tego może
przynieść konsekwencje w postaci zakażenia i ciężkiej choroby – ostrego, wirusowego zapalenia wątroby typu B.
Wskazana jest także cykliczna kontrola
odporności, najlepiej co kilka lat.
Badania w kierunku wykrycia WZW
typu B
Podstawowym badaniem, łatwo dostępnym i niedrogim, które rozpoznaje zakażenie wirusem, jest test na wykrycie antygenu powierzchniowego
tego wirusa, czyli HBsAg. Przychodząc na
badanie nie trzeba być na czczo.
Badania w kierunku nabycia
odporności oraz wykrycia zakażenia
wirusem WZW można wykonać
w laboratorium CM Luxmed.
Oferujemy również kwalifikacje
i wykonanie szczepień.
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PNF – sposób na skoliozę
Ze statystyk wynika, że około 10 procent dzieci w Polsce ma skoliozę. Schorzenie charakteryzuje się bocznym skrzywieniem kręgosłupa w kształcie litery S lub C. Nieleczona skolioza może prowadzić do zmian zwyrodnieniowych,
powodować dolegliwości bólowe, a nawet uciskać narządy wewnętrzne, m.in. serce i płuca, zaburzając ich pracę.
Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym większe są szanse na zminimalizowanie deformacji.
Specjaliści mówią o dwóch rodzajach
skolioz – wrodzonej i idiopatycznej, którą
w zależności od momentu powstania,
określa się jako dziecięcą lub młodzieńczą.
Skoliozy dziecięce, rozpoznawane do 3
roku życia, częściej występują u chłopców.
W niektórych przypadkach deformacje
mogą zmniejszyć się wraz z rozwojem
dziecka, w innych – pogłębić się w krótkim
czasie. Skoliozy młodzieńcze pojawiają
się najczęściej w okresie „skoków” wzrostowych.
U większości osób ze skoliozą idiopatyczną jednym z pierwszych objawów
jest spłycenie kifozy piersiowej (plecy
stają się wówczas płaskie). Plecy płaskie
zmniejszają wytrzymałość kręgosłupa, co
w konsekwencji może predysponować do
bocznego wygięcia kręgosłupa.

- jeden bark lub biodro jest wyżej od
drugiego,
- „garb żebrowy”, widoczny przy
pochylaniu się do przodu,
- wał lędźwiowy, wytworzony przez
zrotowane kręgi odcinka lędźwiowego,
- nierówna długość kończyn dolnych,
- niesymetryczna talia.
Przyczyny deformacji kręgosłupa są
różne i powinien określić je lekarz ortopeda. Najczęściej są wynikiem nieprawidłowej postawy ciała, przeciążania kręgosłupa, ale mogą być też spowodowane
chorobą stawu biodrowego, mięśni, a nawet układu nerwowego.

Boczne skrzywienia kręgosłupa
od wielu lat są przedmiotem badań
i dociekań nie tylko pod względem
przyczyn ich powstania, ale również
doboru odpowiedniego leczenia.

Próbuje się stosować różne metody leczenia skolioz. Najczęściej są to ćwiczenia
rehabilitacyjne, gimnastyka korekcyjna,
leczenie sanatoryjne. Efekty bywają, niestety, nie zawsze skuteczne. Biorąc pod
uwagę fakt, że skoliozie towarzyszą zmiany asymetryczne, korygowanie ich w sposób symetryczny może tylko pogłębić
krzywizny. Dlatego ćwiczenia wzmacniające, w pozycji leżenia przodem, takie jak
nożyce pionowe i poziome wykonywane
kończynami dolnymi i górnymi, zakładanie kija na szyję, itp. są bezwzględnie
przeciwwskazane.
Terapeuci zalecają nieraz ćwiczenia
w wodzie. Jednak ze względu na brak
stabilizacji wybranej części kręgosłupa
w środowisku wodnym, ćwiczenia te nie
do końca spełniają swoje zadanie korekcyjne. Pływanie stylem klasycznym (żabką) powoduje niekorzystne – wyprostne
ustawienie kręgosłupa i symetryczne
wzmacnianie mięśni kręgosłupa, co jeszcze bardziej zwiększa jego wygięcie.

Z charakterystycznych symptomów,
które powinny nas skłonić do szybkiej
wizyty u ortopedy, można wymienić:
- niesymetryczne ułożenie łopatek –
jedna łopatka jest bardziej wystająca
lub obie nie leżą na jednej wysokości,

Jedną z najskuteczniejszych metod rehabilitacji w skoliozach jest
metoda PNF. Gimnastyka indywidualna

metodą PNF zakłada, że terapia ma być dla
pacjenta bezbolesna, zgodna z potrzebami ruchowymi chorego i wzorowana na
naturalnym ruchu zdrowego człowieka.
Chory ma być partnerem fizjoterapeuty
i sam określać zakres i cele terapii. Ta

definicja metody PNF (proprioceptive
neuromuscular facilitation) brzmi nieco
skomplikowanie i tajemniczo. Spróbujmy
wyjaśnić, na czym ona polega.
Metoda PNF opiera się na znajomości
anatomii funkcjonalnej ludzkiego ciała
oraz zasad biomechaniki i fizjologii skurczu mięśniowego. W PNF stosuje

się ćwiczenia oparte na ruchach
naturalnych, przebiegających trójpłaszczyznowo, zbliżonych do ruchów dnia codziennego. Dzięki

temu istnieje możliwość zaktywizowania
największej ilości mięśni należących do
tego samego łańcucha. Jednocześnie takie
ćwiczenia nie wywołują bólu u pacjenta.
Terapia prowadzona w wielu pozycjach
wyjściowych, przy napięciu wszystkich
grup mięśniowych, uczy dziecko utrzymywać pozycję skorygowaną i przygotowuje je do wykonywania codziennych
ruchów, przy poprawnym ułożeniu kręgosłupa i miednicy.

W porównaniu z innymi metodami, PNF pozwala na znacznie
szybszą i skuteczniejszą korektę
sylwetki dziecka oraz zmniejszenie
kąta skrzywienia.

Metoda PNF stosowana jest z dużym
powodzeniem również u pacjentów dorosłych, z chorobami nerwowo-mięśniowymi, urazami rdzenia kręgowego czy
po udarach mózgu. Zalecana jest po
zabiegach operacyjnych, w chorobach
mięśni szkieletowych, złamaniach tkanki
kostnej, uszkodzeniu tkanek miękkich
(więzadeł, ścięgien, torebek stawowych),
bólach kręgosłupa, neuralgiach nerwu
trójdzielnego oraz twarzowego, zaburzeniach funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, artykulacja).
Konsultacja medyczna:
mgr Michał Grzegorczyk
Z terapii metodą PNF można skorzystać
w Centrum Rehabilitacji CM Luxmed
przy ul. Zwycięskiej 6A. Gimnastykę manualną prowadzą doświadczeni rehabilitanci, z odpowiednim w tym kierunku
przygotowaniem.
Zapraszamy również na konsultacje do
poradni ortopedycznej CM Luxmed.
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Zimno - ciepło
Mają niekiedy kolor zbliżony do barwy skóry, czasami jasnobrunatny, aż do
bardzo ciemnego. Ich powierzchnia może być gładka, brodawkowata, nieraz
są płaskie lub wypukłe, a nawet uszypułkowane. Większość z nas i to już po 30
roku życia może zauważyć na skórze tego typu zmiany.
Zmiany skórne tworzą się wraz z wiekiem, powstają najczęściej wskutek działania promieni słonecznych. Przeważnie
zlokalizowane są na twarzy i ramionach,
choć mogą występować również na innych częściach ciała – np. na dłoniach,
brzuchu, plecach czy dekolcie. Większość
z nich to zmiany łagodne, niektóre mogą
mieć charakter wirusowy, jak chociażby
znane powszechnie „kurzajki”. Warto jednak pamiętać o tym, że nawet zmiana o
charakterze łagodnym, pozostawiona
bez leczenia, narażona na dalsze niekorzystne działanie środowiska, z czasem
może przekształcić się w raka skóry, jak
na przykład w raka podstawnokomórkowego. Taką tendencję mają łuszczące się
plamy, często zrogowaciałe, pojawiające
się w miejscach narażonych na długotrwałe działanie słońca.
Wczesne usunięcie zmiany skórnej
w bardzo wielu przypadkach ratuje życie. Na szczęście nie musimy od razu myśleć o skalpelu chirurgicznym. Dzisiejsze
metody pozwalają na nieinwazyjne, bezbolesne, a co najważniejsze – skuteczne
usunięcie zmian skórnych.

Krioterapia w dermatologii

W celu miejscowego niszczenia chorych tkanek stosuje się zamrażanie, czyli
krioterapię. Do zabiegu wykorzystywany
jest podtlenek azotu, którego temperatura wynosi minus 95 stopni C.

zycji na słońce.
W dermatologii metodę
tę stosuje się m.in. w leczeniu brodawek wirusowych zwykłych, brodawek
płaskich, znamion naskórkowych jak rogowacenie
słoneczne czy kłykcin kończystych.

Elektrokoagulacja

To ważna metoda wykorzystywana w dermatologii do usuwania zmian
skórnych. Jak sama nazwa
wskazuje, oparta jest ona
na zastosowaniu prądu
elektrycznego. Większość
osób, z pewnością na samą
myśl, że przy zabiegu wykorzystywany jest prąd,
ogarnia przerażenie. Niepokój jest jednak zupełnie
bezpodstawny.
Elektrokoagulacja jest
zabiegiem polegającym na
niszczeniu zmian skórnych
przy użyciu prądu zmiennego o wysokiej częstotliwości. Wytworzone ciepło
powoduje ścięcie białek
(koagulację) znajdujących
się w tkance. Zabieg nie należy do bolesnych, jednak przy licznych

Poradnia dermatologiczna CM Luxmed dysponuje nowoczesną
aparaturą służącą do przeprowadzania zabiegów kriochirugicznych z wykorzystaniem podtlenku azotu. Zabiegi wykonują
doświadczeni specjaliści w placówce w Lublinie
przy ul. Koncertowej 4D.
Zaletą takiego leczenia jest bezbolesność. Pacjent może odczuwać jedynie
lekkie pieczenie, które ustępuje po 5-10
minutach. Bezpośrednio po zabiegu
może wystąpić rumień, czasami powstaje pęcherzyk, potem strup, który goi się
około 2 tygodni.
Zabieg jest krótki, bezpieczny, można
go wykonać w warunkach ambulatoryjnych. Najlepiej zrobić to w okresie jesienno-zimowym, ponieważ po zabiegu
przez pewien czas należy unikać ekspo-

zmianach, dużych bądź zlokalizowanych
w miejscach szczególnie wrażliwych,
stosowane jest znieczulenie miejscowe.
Może to być na przykład krem nakładany
kilkanaście minut przed zabiegiem lub
znieczulający zastrzyk podskórny.
Bezpośrednio po zabiegu może pojawić się niewielki obrzęk, zaczerwienienie
skóry lub delikatny ból. W miejscu usuniętej zmiany pojawia się mały strupek,
który goi się w ciągu kilku dni. Oczywiście, trzeba pamiętać, by samemu nie

zdrapywać powstałych strupków, ponieważ może to prowadzić do utworzenia
się blizny.
Wskazaniem do zabiegu są brodawki
wirusowe, nazywane kurzajkami, brodawki łojotokowe, zwane popularnie
starczymi, brodawki płaskie, inaczej młodocianych oraz włókniaki miękkie.
Konsultacja medyczna:
lekarz dermatolog - Joanna Nowak

Zabieg elektrokoagulacji można
wykonać w gabinecie dermatologicznym CM Luxmed przy
ul. Koncertowej 4D.
Lekarz dermatolog, po zbadaniu
zmiany na skórze, wybierze
najskuteczniejszą metodę jej
usunięcia.
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Alergię można wyleczyć
alergia zwykle kojarzy się z wiosną i pyleniem roślin. Okazuje się jednak, że z każdym
rokiem rośnie liczba osób cierpiących na różne rodzaje alergii, a lista substancji
uczulających staje się coraz dłuższa. Wielu chorym objawy towarzyszą przez cały
rok, zależy na co są uczuleni.
Medycyna poczyniła duże postępy w walce z alergią, poczynając od diagnostyki,
po najnowsze sposoby leczenia, w tym odczulanie.
O problemach alergików i ich szansach na skuteczne pozbycie się choroby rozmawiamy z lekarzem alergologiem - Mirosławą Skawińską-Deleś.
Pani Doktor, jak można scharakteryzować alergię?
- Choroby alergiczne mają wiele twarzy. U małych dzieci mogą mieć one postać nawracających infekcji dróg oddechowych, mogą występować w postaci
biegunek, wysypek skórnych. U dzieci
starszych mogą wywoływać katar i ka-

przewodu pokarmowego i skóry. Bywa,
że z wiekiem objawy ze strony układu
pokarmowego ustępują, ale pojawiają
się napady duszności i katar. Określamy
to zjawisko marszem alergicznym.
Alergia układu oddechowego związana jest z narażeniem na pyłki roślin
lub na roztocza kurzu, sierść zwierząt,
pleśnie. W pierwszym przypadku objawy występują sezonowo, w pozostałych,
niestety przez cały rok. Chorzy mają napady kichania, kaszlu, towarzyszy temu
obfity, wodnisty katar, pieczenie i łza-

dokuczliwy świąd, a drapanie prowadzi
zwykle do nadkażenia.
Głównymi alergenami uczulającymi
są: białko mleka krowiego, białko jaja
kurzego, gluten (składnik występujący
w ziarnach zbóż), kakao, cytrusy, jak i niektóre owoce krajowe, np. truskawki.
Innym rodzajem alergii skórnej jest
tzw. pokrzywka, czyli liczne, swędzące
bąble, które częściej występują u dzieci
starszych i osób dorosłych.
Mówimy też o alergii krzyżowej, kiedy
pacjent uczulony na pyłki roślin, reaguje

szel. Dorośli cierpią na zapalenie spojówek, katar i kaszel niezwiązany z infekcją,
obrzęk krtani, napady duszności. Zależy, na co jesteśmy uczuleni. Biorąc pod
uwagę rodzaje alergenów, mówimy o
alergii wziewnej, pokarmowej, iniekcyjnej i kontaktowej. Zaburzenia alergiczne
dotyczą natomiast dróg oddechowych,

wienie oczu, a niejednokrotnie napady
duszności.
Alergia pokarmowa dotyka najczęściej dzieci. Objawiać się może biegunką lub wysypką na skórze. Pojawiają się
wówczas grudkowo-plamiste ogniska
zapalne, skóra jest sucha, z tendencją do
łuszczenia się. Tym zmianom towarzyszy

też na niektóre pokarmy.
Nie można zapomnieć również
o bardzo niebezpiecznej alergii – na
jad owadów…
- Rzeczywiście bardzo niebezpiecznej, ponieważ każdego roku notuje się
kilkadziesiąt zgonów spowodowanych
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reakcjami na użądlenie owadów, najczęściej pszczół i os. Stwierdzono, że
w jadzie tych owadów znajdują się substancje inicjujące reakcję uczuleniową
organizmu. Typową reakcją na użądlenie jest odczyn miejscowy w postaci zaczerwienienia oraz bolesnego obrzęku
w miejscu ukłucia. U osób uczulonych
może dojść do reakcji ogólnoustrojowej,
objawiającej się dusznościami, zawrotami głowy, wymiotami, aż do utraty przytomności. Najpoważniejszą reakcją jest
wstrząs anafilaktyczny, stanowiący zagrożenie życia. Cięższe reakcje objawiają się zazwyczaj u osób po 30 roku życia,
ale mogą też dotyczyć dzieci.
Jakie są przyczyny alergii? Co sprawia, że niektóre osoby są uczulone na
określone substancje, a inne nie?
- Ciekawostką może być fakt, iż
w krajach słabiej rozwiniętych alergie
występują stosunkowo rzadko. Częściej
są odnotowywane tu, gdzie cywilizacja
rozwija się w szybkim tempie. Dlatego
powstała tzw. higieniczna teoria alergii,
mówiąca, że jedną z przyczyn choroby
są sterylne warunki życia. Kiedy układ
odpornościowy człowieka kształtuje się
w środowisku, w którym niewiele jest
bakterii i wirusów - bo eliminujemy je
poprzez szczepienia i zachowanie higieny osobistej - nie potrafi radzić sobie
z różnego rodzaju substancjami.
Wielu specjalistów uznaje, że to nie
sterylność prowadzi do alergii, ale zanieczyszczenie środowiska – konserwanty
w żywności, środki chemiczne, spaliny
samochodowe, zanieczyszczenie przemysłowe. Chociaż naukowcy częściej są
zdania, iż substancje te nie tyle powodują alergię, co zaostrzają jej przebieg.
Wszyscy jednak są zgodni co do jednego – skłonność do alergii ma swoje
początki w genach. Jeśli jedno z rodziców cierpiało na alergię, istnieje 50%
prawdopodobieństwo, że dziecko też
zachoruje. Po rodzicach lub dziadkach
dziedziczymy tylko skłonność do alergii,
ale nie jej rodzaj.
Objawy alergii są dość charakterystyczne. Czy w związku z tym można
ją bez trudu diagnozować?
- Diagnostyka w tym kierunku rozwija
się w szybkim tempie. Można szczegółowo określić rodzaj alergenu, by podjąć
odpowiednie leczenie. Lekarz przeprowadza dokładny wywiad i decyduje, jaki
rodzaj testów należy przeprowadzić.
Podstawową, przesiewową metodą diagnostyki są testy skórne. Można je wykonać dopiero po trzecim roku życia.
Nowoczesne i bardziej szczegółowe
badania, to testy z krwi, czyli oznaczenia
swoistych przeciwciał z klasy IgE. Naj-

nowsze testy z krwi mają wyższą czułość
i specyficzność oznaczeń. Panel zawierający 10 lub 20 substancji uczulających
jest stosunkowo niedrogi, a podczas badania, przy jednym ukłuciu, można uzyskać wyniki IgE charakterystyczne dla
poszczególnych alergenów.
Metoda jest bezpieczna, nieobciążająca pacjenta, a przede wszystkim dokładniejsza. Nie wymaga przygotowania,
odstawiania leków antyhistaminowych,
co bywa niekiedy trudne ze względu na
objawy choroby. Testy z krwi można wykonać już u niemowląt z podejrzeniem
alergii na pokarmy, u kobiet w ciąży,
u osób ze zmianami dermatologicznymi. U pacjentów z podejrzeniem alergii
na jad owadów błonkoskrzydłych również lepiej wykonać jest testy z krwi, ponieważ test skórny niesie ryzyko reakcji
anafilaktycznej. W tym przypadku przeprowadza się pełną diagnostykę specjalistyczną w oddziałach alergologicznych.
Warto dodać, że osoby uczulone na jad
osy, pszczoły, powinny nosić przy sobie
ampułkostrzykawkę z adrenaliną.
Czy zabiegi odczulania dają szansę
na wyleczenie?
- Odczulanie, to najprościej ujmując,
podawanie pacjentowi w odpowiednich dawkach alergenu, który go uczula,
w celu wytworzenia przez organizm odporności na daną substancję. Obecnie
jest to najskuteczniejszy sposób walki
z alergią. Co najistotniejsze – eliminuje nie tylko objawy alergii, ale przede
wszystkim jej przyczynę. Przywraca prawidłową reakcję pacjenta na nietolerowaną przez niego substancję. Zabiegi
można rozpocząć już od 5 roku życia.

Oczywiście pierwszym krokiem jest
wizyta u alergologa i wykonanie testów, by dokładnie określić rodzaj alergenu. Następnie lekarz wybiera rodzaj
szczepionki. Może być ona podawana
podskórnie lub w kroplach, pod język.
Szczepionka w iniekcji podawana jest
początkowo co tydzień lub co dwa tygodnie, później raz w miesiącu. Szczepionka doustna zalecana jest dzieciom, które
źle znoszą zastrzyki, a także osobom,
które nie mogą regularnie pojawiać się
w gabinecie zabiegowym. Jest wygodniejsza, ponieważ może być stosowana
w każdym miejscu, chociażby podczas
podróży.
Szczepionka zawiera odpowiednią
dawkę alergenu. Jego ilość jest stopniowo zwiększana, aż wreszcie ustala
się dawkę podtrzymującą, którą trzeba
przyjmować do kilku lat. Efekty są widoczne po około roku immunoterapii.
Odczulanie nie jest więc zabiegiem jednorazowym, ale skutecznym. Dzięki
tej metodzie leczy się wiele rodzajów
alergii, w tym uczulenie na jad owadów,
pyłki i roztocza.
Odczulaniu nie mogą być poddane
kobiety w ciąży, osoby z chorobami nowotworowymi lub cierpiące na przewlekłe choroby serca.
Dziękujemy za rozmowę.
W poradni alergologicznej
CM Luxmed wykonywane są testy
skórne oraz prowadzone zabiegi
odczulania. Laboratorium Luxmed
wykonuje testy z krwi w pojedynczych oznaczeniach lub w pakietach.
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Co trzeba wiedzieć
o cholesterolu
O niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą zbyt wysoki poziom cholesterolu, słyszeli pewnie wszyscy.
Doskonale wiemy, że jest to główna przyczyna
chorób układu krążenia. Ostrzegają nas lekarze,
alarmują media, reklamy co chwilę zachęcają do
zakupu produktów, które nie zawierają cholesterolu bądź wpływają na jego obniżenie.
Jak to jest naprawdę z cholesterolem? Kiedy powinniśmy się go bać,
a kiedy nie przesadzać i nie popadać
w obsesję?
Ustrój dorosłego człowieka zawiera
około 140 g cholesterolu całkowitego.
Organizm sam produkuje około 60-80
procent cholesterolu, a proces ten zachodzi przede wszystkim w wątrobie.
Tam też znajduje się największe skoncentrowanie cholesterolu, duże ilości
występują również w mózgu i nadnerczach. Pozostałe 20-40 procent tego
związku pochodzi z pokarmów.
Cholesterol jest związkiem tłuszczowym, potrzebnym każdej komórce.
Jest niezbędny m.in. do budowy błon
komórkowych, dobrego trawienia, produkcji hormonów oraz produkcji i przyswajania witaminy D. Cholesterol nie
rozpuszcza się jednak we krwi, dlatego,
by się wraz z nią przemieszczać, musi
połączyć się ze specjalnymi białkami
transportującymi.
Powstałe w ten sposób cząsteczki
nazywane są lipoproteinami. Różnią się
one gęstością, czyli stosunkiem tłuszczu
do białka. Cząsteczki o małej gęstości,
zawierające więcej tłuszczu, oznaczono
symbolem LDL, a te o dużej gęstości,
z większą ilością białka – HDL.
Cholesterol dobry i zły
Lipoproteiny LDL dostarczają cholesterol do komórek, które pobierają go
tyle, ile potrzebują. Nadwyżkę odbierają

z komórek cząsteczki HDL i transportują zwierzęcych, zawierających tzw. nasycoz powrotem do wątroby. HDL wykonuje ne kwasy tłuszczowe.
Warto jednak przypomnieć, że drazatem pożyteczną robotę – zapobiega
odkładaniu się cholesterolu w naczy- styczne diety ograniczające spożycie
niach, dlatego nazywamy go „dobrym produktów zawierających tłuszcz i chocholesterolem”. Im wyższy jest poziom lesterol prowadzą, zwłaszcza u kobiet,
HDL we krwi, tym mniejsze jest niebez- do zaburzeń gospodarki hormonalnej.
pieczeństwo rozwoju miażdżycy i po- To właśnie z cholesterolu powstają
kwasy żółciowe, hormony płciowe czy
wstania zawału serca.
LDL dostarcza do komórek czasami hormony kory nadnerczy. Dlatego we
tak dużą ilość cholesterolu, że jego część wszystkim należy zachować umiar.
Przyjmuje się, że stężenie całkowiodkłada się w postaci blaszki miażdżycowej w błonie wewnętrznej naczyń tego cholesterolu we krwi nie powinno
krwionośnych, dlatego nazwany został być wyższe niż 200 mg/dl. Przy czym,
podczas badań, określa się zarówno stę„złym cholesterolem”.
żenie ogólne, jak też wykonuje analizę
Ryzyko miażdżycy i zawału
Wewnętrzna warstwa tętnic powin- z rozbiciem na frakcje HDL i LDL, czyli
na być gładka i elastyczna, co ułatwia dobry i zły cholesterol oraz trójglicerydy.
kurczenie się i rozszerzanie naczyń. Od- Badanie takie określa precyzyjnie stokładające się na ścianach tętnic złogi pień zagrożenia miażdżycą.
Jeśli poziom stężenia cholesterocholesterolowe (blaszka miażdżycowa)
zwężają je i usztywniają. Takie odkłada- lu całkowitego we krwi zdecydowanie
nie się substancji tłuszczowych jest nazywane Pamiętaj:
miażdżycą. Zjawisko to, - wczesna profilaktyka może uchronić cię od udaru
mózgu i zawału serca
przez długi czas nie daje
żadnych niepokojących - badanie cholesterolu wykonasz w punktach pobrań
badań laboratoryjnych Luxmed w woj. lubelskim
objawów. Dopiero, gdy
tętnice są zwężone (wykaz na www.luxmedlublin.pl lub pod nr tel. 81 532 37 11)
przynajmniej o połowę, - na badanie musisz przyjść na czczo
zauważamy pierwsze - wynik skonsultuj z lekarzem
symptomy – łatwiej się
męczymy, mamy trudności z koncentra- przekracza normę, potrzebne staje się
cją i zapamiętywaniem, a na tym niestety leczenie farmakologiczne, wspomagane
się nie kończy. Najczęściej złogi osadzają odpowiednią dietą. Pacjenci, u których
się w tętnicach wieńcowych i szyjnych. ta wielkość jest podwyższona, ale nie
Kiedy w końcu dochodzi do zatkania alarmująca, mogą obniżyć zawartość
światła tętnicy i tworzenia skrzepów – cholesterolu poprzez stosowanie samej
diety.
następuje zawał serca lub udar mózgu.
Lekarze zalecają, aby pierwsze baZadbaj o prawidłowy poziom
Stężenie cholesterolu we krwi doro- danie poziomu cholesterolu mężczyźni
słego człowieka zależy od wielu czyn- wykonali po 35 roku życia, kobiety po
ników: wieku, ogólnego stanu zdrowia, 40 roku życia. Potem badania należy
prowadzonego trybu życia oraz chorób, systematycznie powtarzać, a wyniki
takich jak cukrzyca czy nadciśnienie. konsultować z lekarzem.
Wielkość ta jest też w dużej mierze uwaLipidogram (poziom cholesterolu
runkowana genetycznie. Tworzeniu się
nadmiernej ilości LDL sprzyja również całkowitego, HDL, LDL i trójgliceryspożywanie zbyt dużej ilości tłuszczów dy) możesz wykonać w laboratorium
Luxmed.

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

www.osrodekchirurgiioka.com
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Bielszy odcień bieli
Narażone na działanie spożywanych napojów i pokarmów, z czasem coraz bardziej
tracą swój blask. Czyszczenie zębów pastami i specjalnymi preparatami w warunkach
domowych, oczywiście jest konieczne ze względów zdrowotnych i higienicznych, ale nie
łudźmy się, że dzięki tym zabiegom uzyskamy oczekiwany efekt bieli. Na szczęście
stomatologia dysponuje już takimi możliwościami, że każdy może olśniewać uśmiechem.
Nawet jeśli dbamy o higienę jamy
ustnej, na zębach pojawiają się często
przebarwienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Takie problemy
mają osoby pijące kawę, herbatę, palące papierosy. Przebarwienia powstają
również po napojach i sokach owocowych. Regularne czyszczenie zębów
może usunąć część powierzchownych
przebarwień na szkliwie, ale jeśli są one

PRZED

PO
głęboko w strukturze zęba, nie da się ich
usunąć w zwykły sposób.
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 standardowo i trudno
je dokładnie dopasować do powierzchni
zębów. Preparat może wydostawać się
do jamy ustnej, powodować podrażnienie dziąseł, a nawet dolegliwości gastrologiczne. Dlatego wybielanie zębów
powinno być wykonane w gabinecie
stomatologicznym.

W gabinetach stomatologicznych Luxmed stosowane są najnowsze metody wybielania zębów, zarówno nakładkowe, jak
i systemem BEYOND. Efekty są rewelacyjne.
Metoda nakładkowa

Do specjalnej szyny, dopasowanej
do kształtu zębów, w oparciu o pobrane
wcześniej wyciski, aplikowany jest preparat wybielający. Metoda jest w pełni
bezpieczna. Preparaty przez nas używane nie są szkodliwe, nie osłabiają szkliwa
zęba, ani nie powodują zmian w jego
strukturze.
Kuracja trwa od kilku do kilkunastu
dni, w zależności od stanu zębów. Oczywiście pacjent otrzymuje nakładkę, tzw.
szynę i preparat wybielający do stosowania w domu. Szynę z zaaplikowanym
żelem umieszcza na zębach, najlepiej na
noc, na około 8 godzin. W czasie kuracji
należy unikać kolorowych pokarmów
i napojów (np. kawa, herbata, cola, sok
z buraczków, marchewki, itp.). Przed rozpoczęciem wybielania konieczne jest
usunięcie osadu i kamienia nazębnego,
a także wypełnienie ubytków.
Efekt bieli widoczny jest stopniowo,
wraz z czasem stosowania nakładek.

Metoda Beyond

W przeciwieństwie do wybielania
nakładkowego w domu, przy którym
stosuje się preparaty wybielające o niskim stężeniu, wybielanie w gabinecie odbywa się pod kontrolą lekarza
preparatem o relatywnie wyższym
stężeniu substancji czynnej. Dzięki tej
metodzie mamy możliwość wykonania
zabiegu w ciągu 45-60 minut, a efekty
są zdecydowanie lepsze od rezultatów
z wykorzystaniem innych technik. Metoda ta pozwala na uzyskanie koloru
jaśniejszego o 4 do 12 tonów. Zalet profesjonalnego wybielania zębów w gabinecie jest kilka:
• żaden inny zabieg nie przynosi szybszych rezultatów,

• jest to najbezpieczniejsza forma
wybielania zębów,
• nadwrażliwość zębów i dziąseł
jest zredukowana do minimum ze
względu na zastosowanie nowej
generacji preparatu wybielającego
BEYOND, który posiada w swoim
składzie chlorek potasu, obniżający
poziom nadwrażliwości podczas
wybielania zębów.
W efekcie profesjonalnego wybielania najłatwiej usuwane są przebarwienia
organiczne, wywołane między innymi
przez spożywanie niektórych produktów
żywnościowych, głównie kawy, czerwonego wina, warzyw i owoców o ciemnej
barwie oraz palenie tytoniu.
Przed przystąpieniem do zabiegu
stomatolog ocenia stan szkliwa oraz wypełnia wszystkie 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.
W rezultacie zęby stają się białe i lśniące.
Zabieg wykonywany jest podczas
jednej wizyty. Efekt utrzymuje się około
2 lat. Aby zachować biel jak najdłużej, po
zabiegu należy przez 48 godzin zachować „białą dietę”. Nie wolno spożywać
barwiącego jedzenia i picia. Wskazane
jest też powstrzymanie się od palenia
papierosów. Warto stosować polecone
przez stomatologa pasty do zębów i płyny do płukania jamy ustnej.
Niestety, żadna metoda nie wybieli zębów sztucznych lub wypełnień.
W takiej sytuacji, po zabiegu wybielania,
można wymienić wypełnienia czy korony na jaśniejsze.
Konsultacja med.
– lekarz stomatolog Kinga Bernat
Wybielanie zębów metodą nakładkową lub metodą BEYOND dostępne
jest w gabinetach stomatologicznych
CM Luxmed przy ul. Radziwiłłowskiej,
Zwycięskiej i Koncertowej.
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Sześciolatek idzie do szkoły

Dla wielu sześciolatków wrzesień stał się początkiem nowego etapu życia. Po
raz pierwszy, już jako uczniowie, przekroczyli szkolne progi. Wciąż toczy się
społeczna dyskusja, czy posyłając dziecko do szkoły w wieku 6 lat zabiera mu
się dzieciństwo, czy wspiera się jego rozwój, wykorzystując najlepszy czas na
przyswajanie wiedzy. Spróbujmy przyjrzeć się temu zagadnieniu bardziej od
strony medycznej i psychologicznej…
Czym jest dojrzałość szkolna

Składa się na nią rozwój fizyczny,
emocjonalny, poznawczy i społeczny,
na co nie bez wpływu pozostaje stan
zdrowia dziecka, jakość opieki, wychowanie, warunki socjalne, a także edukacja przedszkolna. Psycholodzy oceniają,
iż dojrzałość szkolną osiąga około 70%
sześciolatków. Ta grupa dzieci radzi sobie doskonale z nową sytuacją, pozostała część wymaga pomocy i wsparcia
ze strony rodziców i opiekunów. Trudności z przystosowaniem się dziecka do
warunków szkolnych przynoszą przykre konsekwencje – mogą powodować
wycofywanie się z kontaktów, agresję,
bunt.
Sześciolatek rozpoczynający naukę
w szkole powinien osiągać odpowiedni
dla swojego wieku poziom rozwoju fizycznego. Nie chodzi tu tylko o wzrost
i masę ciała, ale o sprawność, koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę.
Niezbędny jest też odpowiedni poziom
postrzegania wzrokowego i słuchowego, co staje się potrzebne przy nauce
czytania i pisania. Istotna jest również
umiejętność skupiania uwagi (przynajmniej przez 30 minut) i koncentracji.
Oczywiście, dziecko idące do szkoły powinno mieć poprawną wymowę i przekazywać informacje w sposób zrozumiały zarówno dla rówieśników, jak i osób
dorosłych.
Szkoła nakłada na dziecko pewne
obowiązki. Trzeba podporządkować się
poleceniom nauczyciela, przestrzegać
ustalonych reguł. Dlatego istotny jest
w tej sytuacji rozwój emocjonalny dziecka – poczucie obowiązku i odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także umiejętność opanowania emocji. Nie
bez wpływu na osiągnięcia szkolne naszego sześciolatka pozostaje również
rozwój społeczny - umiejętność kontaktu z rówieśnikami, współpraca z kolegami i nauczycielem, radzenie sobie
w sytuacjach konfliktowych.

Rozwój fizyczny
Prawidłowo rozwinięty 6-latek waży

ponad 20 kg i mierzy blisko 120 cm.
Kościec jest jeszcze elastyczny i miękki,
ale kształtują się już naturalne krzywizny kręgosłupa. W tym czasie musimy
zadbać o to, by dziecko nosząc szkolny
plecak, nie przeciążało kręgosłupa. Może
to bowiem prowadzić do wady postawy,
a nawet skoliozy.
U sześciolatka wciąż jeszcze rozwija
się mózg – zwiększa się jego masa i doskonalą struktury. Przewód pokarmowy
jest w pełni rozwinięty, ale wrażliwy na
bakterie, niewłaściwą dietę czy nieświeże pokarmy. Apetyt dziecka w tym wieku bywa zmienny – raz mamy w domu
„Tadka-niejadka”, innym razem przecieramy ze zdumienia oczy, obserwując, ile
potrafi zjeść nasza pociecha.
To również czas, kiedy dziecko zaczyna tracić mleczne uzębienie i pojawiają
się pierwsze zęby stałe.

U 6-latków receptory zmysłowe są
już w pełni ukształtowane. Doskonali się
wzrok i słuch – dziecko potrafi odróżniać
kształty, również z dalszej odległości, nazwać odcienie kolorów, opisać słowami
obrazek, ułożyć puzzle, potrafi podzielić
wyraz na kilka sylab, odróżnić samogłoski i spółgłoski.
Rozszerza się pojemność pamięci
i zwiększa zdolność do zapamiętywania.
Dziecko szybko uczy się na pamięć wierszy, również języków obcych. Rozwój
pamięci wpływa na rozwój myślenia kategoriami wyobrażeń. Dziecko porównuje fakty, wiąże je ze sobą, snuje domysły. U sześciolatka kształtuje się myślenie
pojęciowe, a wraz z nim pojawiają się
próby czytania.
Przeżycia emocjonalne i dziecięce
marzenia pobudzają wyobraźnię, która

Sprawność ruchowa
6-letnie dziecko sprawia wrażenie,
jakby było w ciągłym ruchu. Biega, skacze, utrzymuje równowagę na jednej
nodze, potrafi jeździć na rowerze, na
hulajnodze, rzuca piłką w kierunku celu,
wykonuje coraz bardziej precyzyjne,
szybsze i dokładniejsze ruchy.
Staje się również samodzielne, nie
sprawiają mu już kłopotu codzienne
czynności, jak: mycie, ubieranie, jedzenie. Samo zakłada buty i zawiązuje
sznurowadła, zapina kurtkę, zaczyna
posługiwać się nożem i widelcem. Potrafi prawidłowo trzymać ołówek, rysuje. Niektóre czynności potrafi wykonać
bez patrzenia, posługując się wyłącznie
dotykiem.

Uwaga, pamięć i myślenie,
czyli procesy poznawcze
Dziecko w wieku 6 lat nie potrafi zbyt
długo skupić się na jednej czynności.
Szybko się rozprasza i męczy. Wprawdzie
rozwija się już u niego uwaga dowolna,
tzn. wynikająca z konieczności skupienia
się, to jednak w dalszym ciągu dominuje
uwaga i pamięć mimowolna – interesuje
je to, co jest dla niego ważne.

ma duże znaczenie w rozwoju myślenia
i aktywności. Wyobraźnia i pamięć pozwalają wykraczać dziecku poza aktualną sytuację, odtwarzać to, co się już wydarzyło, bądź planować, co się wydarzy.
Dziecko w wieku 6 lat potrafi posługi-
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wać się wyrażeniami: dziś, wczoraj, jutro,
odróżnia dni tygodnia i pory roku.
Choć wyobraźnia w dużej mierze jest
zależna od indywidualnych cech dziecka, to jednak można ją też kształtować,
chociażby poprzez czytanie dzieciom,
opowiadanie, rozmowy. Dzięki wyobraźni i mowie, myślenie staje się konkretnowyobrażeniowe.
U 6-latka brakuje jeszcze poczucia
obowiązku – wstawania o danej godzinie, posprzątania, itp. Ponieważ wciąż
jest jeszcze dzieckiem – chce się zajmować zabawą.

Mowa
Dziecko w wieku 6 lat bez trudu przekazuje swoje myśli, pragnienia, uczucia.

Potrafi ustosunkować się do tematu, formułować pełne, złożone zdania, wykorzystując wszystkie części mowy. Wyraża
się coraz bardziej gramatycznie. Mowa
sześciolatka powinna być prawidłowa
pod względem dźwiękowym. Nie zamienia on już głosek szumiących (sz, ż,
cz, dż,), na tzw. syczące, również prawidłowo wymawia głoskę „r”.
Opóźnienie w rozwoju mowy jest
wskazaniem do wizyty u logopedy.
Na wadliwy rozwój mowy mogą mieć
wpływ wady zgryzu, nieprawidłowa budowa narządów mowy. Przyczyny mogą
też być bardziej złożone, np. wady słuchu, rozszczep podniebienia czy opóźniony rozwój dziecka.
Warto w tym miejscu nadmienić, że
jednym z głównych powodów niepoWydawca
Luxmed Sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 5
20-080 Lublin
tel.: 81 532 37 11

wodzenia dziecka w szkole jest niedosłuch. Okazuje się, że problem dotyczy
nawet kilkunastu procent dzieci rozpoczynających naukę. Przyczyny tego
zjawiska są różne – poczynając od uwarunkowań genetycznych, niedosłuch
spowodowany nieprawidłową budową
narządu, po niedosłuch nabyty np. po
ostrych lub przewlekłych stanach zapalnych.

Emocje
Dziecko 6-letnie nie panuje jeszcze
nad wszystkimi emocjami. Jest spontaniczne i ekspresyjne, a poza tym mało
odporne na stres.
Sześciolatek 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 świadomy
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 agresję. Dla właściwego rozwoju dziecka
olbrzymie znaczenie ma atmosfera, jaka
je otacza. Zarówno rodzice, jak i wychowawcy powinni zainteresować się jego
odczuciami i starać się zacieśniać związki uczuciowe.

Rozwój społeczny
W znacznym stopniu zależy od rozwoju emocjonalnego i dojrzałości układu nerwowego. Sześciolatek zaczyna
się liczyć z rówieśnikami i ich opinią.
Orientuje się, na czym polega właściwe
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i niewłaściwe zachowanie. Nawiązują się
przyjaźnie i dziecięca solidarność. Pojawiać się mogą również cechy negatywne, jak egoizm czy egocentryzm, które
zależą nie tylko od wychowania, ale są
związane z dojrzałością układu nerwowego.
W edukacji szkolnej ważne są prawidłowe relacje z rówieśnikami, współpraca z innymi, radzenie sobie w sytuacjach
konfliktowych.

Odnaleźć się w nowej sytuacji
Nasze dziecko trafia do obcego sobie
środowiska. Są nowi koledzy, nauczyciele, a czas wyznaczają kolejne dzwonki.
Od dziecka wymaga się skupienia i uwagi. To dla niego niełatwa sytuacja, która
przynosi sporo stresu. Ważne jest, by
w tym startowym okresie nauczyciele
i rodzice wspierali dziecko. Doświadczony pedagog zdaje sobie sprawę, że
sześciolatkowi trudno usiedzieć w ławce przez 45 min., dlatego powinny być
organizowane przerwy śródlekcyjne na
krótką gimnastykę czy zabawę. Ponadto takie zajęcia bardziej integrują dzieci
i pozwalają im się lepiej poznać.
Rodzice powinni ustalić uczniowski
plan dnia, obowiązujący w domu. Chodzi o to, by dziecko wiedziało, kiedy jest
czas na lekcje, a kiedy na zabawę. Pomoże mu to w przyszłości organizować
sobie czas samodzielnie, a przy tym nie
zapominać o obowiązkach.
Istotną sprawą jest również sen. Sześciolatek potrzebuje od 9 do 10 godzin
snu na dobę. Starajmy się więc, by dziecko chodziło spać o takiej porze, by rano
nie było problemu ze wstawaniem. Aby
mogło łatwiej usnąć, a sen był spokojny,
dobrze jest godzinę wcześniej zrezygnować z telewizji, emocjonujących gier czy
zabaw.
Przed pójściem do szkoły, dziecko
powinno koniecznie zjeść pożywne
i urozmaicone śniadanie, zabrać ze sobą
kanapkę i coś do picia, np. wodę mineralną.
Pamiętajmy, że dobre samopoczucie
dziecka w szkole już od pierwszych dni,
z pewnością zaprocentuje w przyszłości.
Konsultacja:
psycholog mgr Grażyna Maciąg

Dział reklamy

Projekt graficzny i druk

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

AWARTPRESS
ul. Cisowa 11, Lublin
tel./fax 81 441 03 25
info@awartpress.pl

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

15

16

