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Test ROMA a ryzyko nowotworu
Słoneczna witamina

Meningokoki - najnowsza ochrona
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Drodzy Czytelnicy!

Przed nami okres, w którym szczególnie warto zadbać o swoje zdrowie. Jesień,
choć bywa piękna, sprzyja
wzmożonym infekcjom i osłabieniu organizmu. Sprawiają
to pierwsze chłody, zmiany
dobowych temperatur, mniejsza dawka słońca. Dlatego
zachęcam przede wszystkim
do szczepień przeciwko grypie. Wszystkie
szczepionki dostępne w Polsce mają udowodnioną
skuteczność, są bezpieczne i dobrze tolerowane.
Skład szczepionki jest uaktualniany każdego
roku wg zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.
CM Luxmed zaprasza więc do udziału w akcji
szczepień, zarówno pacjentów indywidualnych, jak
i pracowników firm.
Ostatnie badania medyczne dowodzą, że na infekcje bardziej narażone są osoby, u których w organizmie jest zbyt niskie stężenie witaminy D. Nie
sugerujmy się, że tak niedawno było lato. Okazuje
się bowiem, że stosowanie kremów z filtrem UV
z jednej strony chroni nas przed szkodliwym
działaniem promieni słonecznych, ale z drugiej,
blokuje syntezę skórną witaminy D. Problem
dotyczy nie tylko dzieci, ale aż 80% ludzi dorosłych.
Więcej na ten temat piszemy na str. 8.
Po powrocie z wakacji, zwłaszcza u najmłodszych,
warto wykonać badanie na obecność pasożytów.
Badania są proste i niedrogie, a mogą ustrzec
przed wieloma przykrymi konsekwencjami. Mówi o
tym lekarz internista Joanna Stefaniak w „Naszych
wywiadach”. Rodziców zachęcam również do
przeczytania artykułu „Z wizytą u logopedy”,
w którym poruszamy temat wady wymowy u dzieci.
Jesienią trudno nie wspomnieć o profilaktyce
raka piersi i szyjki macicy. O nowych możliwościach
diagnostycznych, w tym również o najnowszym
teście wykrywającym zagrożenie rakiem jajnika
piszemy w artykule na str. 3-4.
Tych z Państwa, którzy w trosce o kondycję
planują intensywne ćwiczenia lub już rozpoczęli
treningi proszę o zapoznanie się z materiałem na
str. 14.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

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

Diagnostyka laboratoryjna
chorób autoimmunologicznych
Jeżeli ciągle czujesz zmęczenie, cierpisz na bóle stawów lub
mięśni, na bóle głowy, masz problemy ze snem, nękają cię bóle
brzucha, zaparcia, biegunki – sprawdź, czy nie masz choroby
autoimmunologicznej. To przewlekłe schorzenia, które
rozwijają się wskutek ataku układu odpornościowego na
komórki i tkanki własnego organizmu.
W diagnostyce chorób autoimmunologicznych ważną rolę
odgrywa badanie autoprzeciwciał, czyli wykrywanie ANA (AntiNuclear Antibodies, przeciwciała przeciwjądrowe). To grupa
autoprzeciwciał, które skierowane są przeciwko strukturom jądra
komórek własnego organizmu. Ich wysokie poziomy wykrywane
są w wielu chorobach autoimmunizacyjnych, zaś u osób zdrowych
nie występują one wcale lub w ilościach śladowych.
Jakie badania można wykonać w laboratorium CM Luxmed?
Zaleca się wykonywanie badań ANA dwuetapowo. W pierwszym etapie należy stwierdzić, czy we krwi występują autoprzeciwciała ANA, dlatego oznacz przeciwciała przeciwjądrowe
i przeciwcytoplazmatyczne ANA. W przypadku pozytywnego
wyniku, w drugim etapie należy dokładnie określić typ autoprzeciwciał.
Poza ANA w chorobach autoimmunizacyjnych występują
też inne przeciwciała. Można je wykrywać za pomocą specjalistycznych testów:
w chorobach autoimmunologicznych wątroby
- profil wątrobowy: ANA, ASMA, LKM, AMA
- panel wątrobowo- nerkowy, identyfikujący przeciwciała
przeciw: AMA-M2, Sp100, gp210, LKM1, LC1,CENP-B, GBM,
PR3, MPO, SLA/LP
w zapaleniu mięśni, naczyń krwionośnych
- panel zapalenia mięśni, identyfikujący przeciwciała 		
przeciw: Mi2, PM/Scl 100, jo-1, SRP-54, PL-7, PL-12, Ku)
- przeciwciała ANCA (pANCA, cANCA)
w chorobach tarczycy
- przeciwciała anty- TPO, anty- Tg, przeciwciała przeciw 		
receptorom TSH (TRAb)
w cukrzycy typu 1 i typu LADA
- przeciwciała anty- GAD
w zespole antyfosfolipidowym
- przeciwciała przeciw antykardiolipinie w klasie IgM i IgG
- przeciwciała przeciw β2- glikoproteinie 1 w klasie IgM i IgG
Chociaż choroby z autoagresji są nadal nieuleczalne, to dzięki
odpowiedniej diagnostyce, a następnie prawidłowo dobranej
terapii, większość chorych może wieść aktywne życie. Na
luxmedlublin.pl znajdziesz adresy punktów pobrań badań
laboratoryjnych, koszt oraz informację, jak przygotować się
do badania.

www.luxmedlublin.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , Koncertowa 4D, tel.: 81 532 37 11
ul. Kościuszki 18, tel.: 84 686 95 33
pl. Kupiecki 12, tel.: 82 540 80 51
ul. Narutowicza 1/10, tel.: 81 884 47 90
ul. Poniatowskiego 33a, tel.: 82 540 80 41
ul. Spadek 41, tel.: 84 539 80 40
Luxmed - Uzdrowisko Nałęczów, ul. Kasztanowa 6, tel.: 81 501 60 12
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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, szyjki macicy czy jajnika dowodzą, że najskuteczniejszą
formą walki z tymi chorobami są badania przesiewowe.

Test ROMA (Risk of Ovarian
Malignancy Algorithm)
To najnowsza metoda w szacowaniu ryzyka zachorowania na płaskonabłonkowego raka jajnika. W skład badania wchodzi ilościowe oznaczenie
dwóch markerów nowotworowych:
Ca125 i HE4. Ryzyko obliczane jest na
podstawie algorytmu interpretacyjnego ROMA z uwzględnieniem statusu
menopauzalnego pacjentki. Wynik
podawany jest w procentach i określa
prawdopodobieństwo rozwinięcia się
stanu nowotworowego.

Rak jajnika należy
do jednego z groźniejszych nowotworów. Rozwija się dając niecharakterystyczne objawy,
dlatego trudny jest do
zdiagnozowania w początkowym stadium.
Kiedy przez dłuższy
czas pojawiają się takie
dolegliwości, jak np.
uczucie pełności, wzdęcia, biegunki albo zaparcia, zgłaszamy się
zwykle do gastrologa,
szukając przyczyny ze
strony układu pokarmowego. Z osłabieniem, utratą apetytu,
ogólnym złym samopoczuciem udajemy
się do lekarza rodzinnego. Niejednokrotnie
okazuje się, że diagnoza zmierzała w niewłaściwym kierunku.
Rak jajnika rozwija
się bardzo szybko. Nawet kontrole ginekologiczne przeprowadzane systematycznie nie
dają pewności, że da
się go uchwycić w początkowej fazie. A jest
to niezwykle ważne dla
skuteczności leczenia.
Specjaliści oceniają, że rak jajnika
wykryty w pierwszym stadium rozwoju jest uleczalny w 90% przypadków.
Badanie ROMA ułatwia zakwalifikowanie pacjentki do określonej grupy ryzyka, pomaga podjąć lekarzowi
i pacjentce decyzję o dalszych badaniach czy zabiegu chirurgicznym.

Test można wykonać w laboratorium Luxmed.

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

AKTUALNOŚCI

4

i zakażenia wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV).
Podstawowym badaniem szyjki
macicy jest 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 Be-

thesda. To opisowa forma prezentowania wyniku badania zamiast, stosowanej kiedyś, skali stopniowej.
Najnowszym, najbardziej wiarygodnym badaniem cytologicznym
jest badanie metodą LBC, tzw. płynna
cytologia cienkowarstwowa. To nowoczesna technika przygotowywania
preparatów cytologicznych. Zwiększa
szanse na otrzymanie trafnej diagnozy
i zapewnia więcej czasu na skuteczne
leczenie.
Dodatkową zaletą cytologii płynnej
jest możliwość wykonania badania
HPV z tej samej próbki wymazu.

Cytologię wykonaną najnowszą
techniką można zrobić we wszystkich gabinetach ginekologicznych
CM Luxmed.
Test HPV
HPV to wirus brodawczaka ludzkiego, który występuje w licznych odmianach. Przenoszony jest najczęściej

drogą płciową. Z badań wynika, że
około 75% aktywnych seksualnie kobiet, w pewnym etapie życia zaraża
się tym wirusem. Najbardziej podatne
na zakażenie są osoby młode, do 25
roku życia. Później, wraz z wiekiem,
częstość zakażeń maleje. W większości przypadków wirus nie powoduje
żadnych objawów i zanika samoistnie po kilku miesiącach. Są jednak
i takie odmiany, które przechodzą
w stan przewlekły i z czasem prowadzą
do rozwoju raka szyjki macicy.
W ramach kontraktu z NFZ skorzystaj
z bezpłatnej mammografii w placówce przy
ul. Radziwiłłowskiej oraz bezpłatnej cytologii
w Biłgoraju ul. Kościuszki.
W promocyjnej cenie z 30 % rabatem wykonasz usg piersi, mammografię, cytologię,
HPV. Warunkiem jest posiadanie kuponu
rabatowego, wyciętego z wrześniowego
numeru magazynu ,,Twój Styl’’. Badania
dostępne są w Lublinie.

Badanie mózgu

czyli elektroencefalografia kliniczna
EEG znane jest medycynie od lat i wciąż jest niezbędne w diagnostyce wielu schorzeń. Słyszał o nim zapewne każdy, kto cierpiał na bóle głowy, miał napady padaczkowe czy przeszedł kiedykolwiek uraz czaszkowo – mózgowy. Za twórcę tej metody uważa się dr Hansa
Bergera, który to w 1929 roku opisał po raz pierwszy czynność bioelektryczną mózgu u
swojego 16-letniego syna Klausa.

Na czym polega badanie EEG?
Jest to nieinwazyjna metoda badania zmian potencjałów mózgowych
przy użyciu aparatury zwanej
elektroencefalografem. Na skórze głowy pacjenta umieszczane są elektrody
podłączone do wzmacniacza bioelektrycznego (głowicy). Uzyskany sygnał bioelektryczny jest zapisywany
w postaci różnorodnych fal móz-

gowych, które poddawane są analizie. W badaniu stosowane są tzw.
metody aktywujące zapis, czyli fotostymulację, hiperwentylację oraz
reakcję zatrzymania. Fotostymulacja
(FS) polega na ekspozycji z odległości
około 20-30 cm od oczu osoby badanej
zmiennego, rytmicznego bodźca stroboskopowego, hiperwentylacja (Hv)
polega na wykonywaniu przez 3 minuty pogłębionych oddechów, nato-

miast reakcja zatrzymania (O-Z) to
kilkusekundowe otwarcie, a następnie
zamknięcie oczu.
Metody aktywacyjne stosuje
się w celu uzyskania dodatkowych
informacji diagnostycznych. W wybranych sytuacjach stosowana jest
nierutynowa aktywacja poprzez całonocną deprywację snu (wymuszoną
bezsenność).

AKTUALNOŚCI
Przebieg badania
Badanie EEG wykonuje się w pozycji leżącej lub siedzącej (w zależności
od indywidualnych możliwości pacjenta). W trakcie badania pacjent ma
zamknięte oczy i wykonuje polecenia
personelu związane z realizacją badania. Osoba badana leży spokojnie,
nie napina mięśni, nie porusza się,
nie rozmawia podczas badania, gdyż
takie zachowanie może generować
grafoelementy pochodzenia pozamózgowego.
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zmiany występujące w jednej półkuli
mózgu oraz zmiany ogniskowe, ograniczone do jednej lub kilku okolic
mózgu.
Wskazania do wykonania
badania EEG
• Diagnostyka padaczki (epilepsji)
• Ocena dynamiki zapisu EEG
w trakcie leczenia padaczki i
przy próbie odstawienia leków
przeciwpadaczkowych
• Drgawki (gorączkowe,

• Badanie diagnostyczne przed
treningami EEG-Biofeedback
Interpretacja wyników
Analizy i interpretacji zapisu EEG
może dokonać doświadczony elektroencefalografista (osoba posiadająca
Licencję Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej). W interpretacji
zapisu badania ważne są takie
czynniki, jak: osobniczy typ zapisu
EEG przed chorobą (uwarunkowany
genetycznie), dotychczasowa historia

Zapis EEG
Jest graficzną reprezentacją potencjałów, które można rejestrować
w postaci różnorodnych fal. Najczęściej
rejestrowane fale mózgowe to: alfa,
beta, theta, delta.
Fale alfa mają częstotliwość od
8 do13 Hz, rejestrowane są głównie
w okolicy ciemieniowo-potylicznej,
charakteryzują się zmienną amplitudą,
pojawiają się w stanie czuwania przy
zamkniętych oczach i ulegają zablokowaniu przy otwarciu oczu lub
podczas wysiłku umysłowego.
Fale beta charakteryzują się
częstotliwością powyżej 13 Hz, można je rejestrować z przednich okolic mózgu, amplituda zwykle nie
przekracza 20 uV, nasilają się pod
wpływem bodźców (np. przy otwarciu
oczu).
Fale theta, tzw. fale wolne, cechują
się częstotliwością od 4 do 7 Hz, amplituda może dochodzić do 100 uV, występują podczas snu fizjologicznego
oraz w zapisach EEG dzieci.
Fale delta, tzw. fale wolne, mają
częstotliwość od 1 do 3 Hz, o zmiennej
amplitudzie, fizjologicznie występują
w czasie snu (sen wolnofalowy).
W badaniu EEG możemy także
zarejestrować nieprawidłowe grafoelementy, takie jak: iglice, fale ostre, fale
wolne (delta, theta), fale trójfazowe,
i.in. Mogą one występować w postaci
napadowych wyładowań (zmiany napadowe) albo pod postacią grup, serii,
salw (zmiany zlokalizowane).
Ze względu na podział przestrzenny nieprawidłowego zapisu EEG wyróżniamy: zmiany uogólnione, które
obejmują wszystkie okolice mózgu,

niedotlenienie, zaburzenia
metaboliczne)
• Utraty przytomności, omdlenia
• Bóle i zawroty głowy, migrena
• Urazy czaszkowo-mózgowe (i ich
następstwa)
• Udary mózgu (i ich następstwa)
• Zaburzenia snu (trudności z
zasypianiem, budzenie się w nocy,
moczenie nocne, lęki, koszmary
senne, bezdech senny)
• Zaburzenia rozwoju
psychoruchowego dzieci
• Zaburzenia emocjonalne,
zaburzenia koncentracji uwagi,
stany lękowe
• Zaburzenia funkcji poznawczych
i procesów uczenia się (trudności
szkolne)
• Nadpobudliwość psychoruchowa
z zaburzeniami uwagi (ADHD)

zdrowia, rodzaj procesu chorobowego
i jego ewolucja, czas trwania choroby,
wiek, stan świadomości, poziom czuwania, homeostaza ustroju. Wyniki
badań EEG zawsze są częścią panelu
badań diagnostycznych indywidualnie dobranych dla każdego pacjenta.
Orzeczenie o nieprawidłowościach
w zapisie EEG nie oznacza automatycznie rozpoznania choroby.
Dr n. med. Piotr Dropko psycholog, licencja EEG

Badania EEG wykonywane są
w CM Luxmed przy
ul. Królewskiej w Lublinie.
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Inwazyjna Choroba Meningokokowa - groźna
i nieprzewidywalna, ale można jej zapobiec!
Zakażenia meningokokowe to poważne zakażenia bakteryjne, które przenoszone są drogą kropelkową i mogą prowadzić do śmierci w ciągu 24 godzin.1 Na zakażenia narażone są szczególnie dzieci do 5 roku życia.
Skuteczność i bezpieczeństwo
szczepienia
Szczepionka przeciwko meningokokom typu B pomaga chronić przed zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych
typu B i jest stosowana w Europie, Kanadzie i Australii. W marcu 2014 roku
Wielka Brytania włączyła szczepionkę do
Krajowego Programu Szczepień. W Polsce
Główny Inspektorat Sanitarny włączył
szczepienie przeciwko meningokokom
typu B do szczepień zalecanych w Programie Szczepień Ochronnych.
Referencje:

Co to są meningokoki?
Meningokok, jest bakterią wywołującą
m.in. ciężkie zakażenia inwazyjne, takie jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i sepsę. Meningokoki mogą wywołać także inne infekcje: ropne zapalenie
stawów, zapalenie płuc, osierdzia i wsierdzia, zapalenie spojówek, ucha środkowego, gardła, zakażenia w obrębie
układu moczowo-płciowego.1
Rodzaje meningokoków
Naukowcy wyodrębnili dwanaście
grup meningokoków (A, B, C, 29E, H, I, K,
L, W135, X, Y i Z), z których sześć A, B, C,
X, W135 lub Y odpowiada za większość
zachorowań. W Polsce inwazyjną chorobę
meningokokową wywołują w 70% meningokoki serogrupy B i w 30%C. 1,4
Jak może dojść do zakażenia?
Meningokoki przenoszone są drogą
kropelkową, tak jak grypa. Szerzenie się
choroby meningokokowej odbywa się
zazwyczaj za pośrednictwem bezobjawowych nosicieli. Szacuje się, że nawet
co czwarty Polak może być nosicielem.
Jakie są objawy zakażenia?
U niemowląt i młodszych dzieci choroba może mieć przebieg piorunujący,
prowadzący w ciągu kilku godzin do
zgonu. Najwięcej zachorowań wywoływanych przez meningokoki obserwuje się u młodszych dzieci do 5 roku
życia, a zwłaszcza do pierwszego roku
życia.2,3 Wczesne objawy choroby meningokokowej często przypominają

objawy przeziębienia: osłabienie, gorączka, bóle mięśni, bóle stawów, bóle
głowy, wymioty.
Konsekwencje zakażenia
Śmiertelność IChM wynosi około
10-13%, ale w przypadku wystąpienia
sepsy i wstrząsu septycznego może sięgać nawet 80%. Warto zauważyć, że
u 1 na 10 pacjentów, którzy wygrali walkę z zakażeniem, występują ciężkie konsekwencje tj.: amputacje dłoni lub palców, częściowa lub całkowita utrata
słuchu, napady padaczkowe, obniżenie
ilorazu inteligencji. 8,9
Profilaktyka IChM
Eksperci apelują, że jedyną skuteczną
metodą zapobiegania zakażeniom są
szczepienia!
Do tej pory polscy pacjenci mogli
zostać objęci szczepieniami chroniącymi
jedynie przed czterema grupami meningokoków: A, C, W135 i Y, które wywołują zaledwie 30% zachorowań.
Dzięki nowym możliwościom technologicznym sytuacja ta uległa zmianie
i obecnie pacjenci mogą zostać objęci profilaktyką również przeciw meningokokom z najpowszechniejszej grupy B.
Co ważniejsze, ochroną mogą zostać
objęte dzieci, czyli grupa najbardziej narażona na zakażenia! Nowa szczepionka
jest zalecana już od drugiego miesiąca
życia!
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Najnowsza szczepionka przeciw meningokokom
typu B jest dostępna w CM Luxmed.

nasze wywiady
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Nieproszeni „goście”
W okresie letnim wielu z nas wraz z dziećmi spędzało czas na
plażach, w ośrodkach wypoczynkowych, piaskownicach. Te
miejsca stanowią ciągle potencjalne źródło zakażeń pasożytami. Trudno zabronić dziecku zabawy, a nie zawsze jesteśmy
w stanie dopilnować, by brudna rączka wraz z larwami nie
powędrowała do buzi. Choroby pasożytnicze na początku nie
dają żadnych oznak i przez długi czas mogą pozostać niezauważone, siejąc spustoszenie w organizmie.
Rozmawiamy na ten temat z lekarzem rodzinnym Joanną Stefaniak.
Pani Doktor, chyba wciąż najczęściej
spotykanym pasożytem są owsiki?
- Owsica najbardziej rozpowszechniona jest u dzieci. Dorosłe owsiki żyją w końcowym odcinku jelita cienkiego i w jelicie
grubym. W zależności od intensywności
zarażenia, może objawiać się utratą
apetytu i bólami brzucha, nudnościami,
rozdrażnieniem, zaburzeniami snu, swędzeniem okolic odbytu czy też stanami
zapalnymi sromu i pochwy - jeżeli w tych
miejscach zostały złożone jaja.
W celu wykrycia owsików przeprowadza się badanie kału. Zalecaną metodą
jest tzw. wycier czyli próbka pobrana
z okolic odbytu na szkiełko z celafonem.
Podobnie często, zwłaszcza u dzieci,
wykrywana jest lamblioza. Badanie w kierunku lamblii można obecnie wykonywać
metodą immunoenzymatyczną, testem
Elisa. Metoda polega na wykrywaniu
przeciwciał i antygenów, które wytwarzają
się w organizmie w przypadku zarażenia
lambliami.
Lambliozę wywołują pierwotniaki
z gatunku Lamblia intestinalis /Giardia
lamblia/. Lamblie umiejscawiają się w jelicie cienkim, a także w przewodach żółciowych, przewodzie trzustkowym i w pęcherzyku żółciowym. Lamblioza może

powodować bóle brzucha, nudności,
wzdęcia, nawracające biegunki, bóle głowy, zmęczenie, bezsenność i wywoływać stany podgorączkowe.
Lamblie powodują zaburzenia w trawieniu pokarmów, co skutkuje niedoborem witamin i utratą białka. Prowadzi to
do niedożywienia i upośledzenia rozwoju
fizycznego dziecka.
O podobnych objawach można mówić
również w przypadku glistnicy…
- Glistnica może objawiać się bólem
brzucha, mdłościami, wymiotami, biegunką lub zaparciem, wysypką, świądem skóry,
bólem głowy, a nawet obrzękiem twarzy
czy rąk. Towarzyszyć może temu gorączka
i kaszel, ponieważ larwy powodują podrażnienie nabłonka oskrzelowego.
To pasożyt, który umiejscawia się
w jelicie cienkim. Jego wydzielina ma
na człowieka działanie toksyczne i alergizujące. Duża liczba glist może doprowadzić nawet do niedrożności jelit.
Zdarza się też, że pasożyty wnikają do
przewodów żółciowych i wyrostka robaczkowego, powodując stany zapalne.
Z krwią przedostają się do płuc, po drodze
przechodzą przez wątrobę i serce. Mogą
przebić ścianki pęcherzyków płucnych
i dotrzeć do tchawicy i gardła.
Badanie w kierunku obecności jaj
pasożytów wykonywane jest trzykrotnie

z pobranych próbek kału w kilkudniowych odstępach.
Panuje opinia, że dość trudną do rozpoznania chorobą pasożytniczą jest
toxocaroza.
- Dzieje się tak ze względu na nietypowe objawy. Nosicielami pasożytów
są zwierzęta, głównie psy i koty. Do zakażenia dochodzi po połknięciu jaj
znajdujących się w ich odchodach. U ludzi gatunki Toxocara wywołują chorobę
zwaną zespołem larwy wędrującej. 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.
W przypadku podejrzenia o zakażenie
nicieniami Toxocara należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem, który skieruje
na odpowiednie badania za pomocą
testów serologicznych wykonywanych
z krwi.
Czy odpowiednia higiena wystarczy,
by uchronić się przed zakażeniem?
- Konieczna jest zarówno higiena,
jak i profilaktyka. Dokładne mycie rąk
przed jedzeniem, po wyjściu z toalety, po
zabawie z psem lub kotem, po zabawie
w piaskownicy, to podstawowe zasady
higieny. Nie powinno się również używać
wspólnych ręczników, często zmieniać
bieliznę osobistą i pościel, utrzymywać
w czystości łazienki, ubikacje, kuchnie
i inne pomieszczenia związane z przygotowywaniem posiłków. Pamiętać należy o dokładnym myciu warzyw i owoców, szczególnie spożywanych na surowo. Jeśli hodujemy psy i koty trzeba je
systematycznie odrobaczać.
Nie czekajmy, aż u dziecka wystąpią
objawy, ale starajmy się systematycznie
kontrolować, czy nie zaraziło się pasożytami. Zwłaszcza po okresie letnim takie
badania powinny być wręcz koniecznością. Są one proste i niedrogie, a zaoszczędzą wielu nieprzyjemnych dolegliwości i groźnych powikłań. Pamiętajmy,
że robaki u dziecka to nie wstyd! Nie
zawsze możemy ochronić je przed zakażeniem. Mamy jednak wpływ na to, by
choroba została zdiagnozowana i szybko
wyleczona.
Jeśli wynik badania okaże się dodatni,
kurację odrobaczającą powinni przejść
wszyscy domownicy. Jeśli wyleczymy
dziecko, a sami nie poddamy się kuracji,
za kilka tygodni wszystko wróci do punktu
wyjścia.
Dziękujemy za rozmowę.

Wszystkie badania w kierunku pasożytów
wykonywane są w laboratorium CM Luxmed. Wyniki
należy skonsultować z lekarzem, który w przypadku
stwierdzenia choroby, zleci właściwe leczenie.
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Słoneczna witamina

Witaminy to związki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ich niedobór prowadzi do wielu chorób, od anemii, ogólnego zmęczenia, zmian skórnych, po
zaburzenia funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego czy ślepotę.

Jedną z ważniejszych witamin w organizmie jest witamina D, która ogólnie
mówiąc, reguluje gospodarkę mineralną, a jej brak w zaopatrzeniu prowadzi
przede wszystkim do krzywicy. Ale czy
tylko?
W ostatnich latach przeprowadzono
szereg badań, które potwierdzają wpływ
witaminy D na regulację wielu procesów
życiowych. Można powiedzieć, że jest
ona wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia. Jej niedobór obserwuje się w wielu
stanach chorobowych, m. in. chorobach
sercowo-naczyniowych, nowotworach,
cukrzycy, chorobach nerek, nadciśnieniu tętniczym, chorobach autoimmunologicznych, reumatoidalnym zapaleniu
stawów, atopowym zapaleniu skóry,
stwardnieniu rozsianym.
Niedobory witaminy D stają się coraz
bardziej powszechne.
Naturalnym źródłem witaminy D jest
synteza skórna oraz dieta bogata
w produkty zawierające tę witaminę
(ryby morskie, jaja, przetwory mleczne).
Do niedawna uważano, że prawidłowa dieta i przyswajanie witaminy D pod
wpływem słońca są wystarczające dla organizmu. Tymczasem okazuje się, że tryb
życia, niewłaściwe odżywianie, położenie
geograficzne, stosowane filtry przeciwsłoneczne, przebywanie w zamkniętych
pomieszczeniach, nie sprzyjają utrzymaniu jej właściwego poziomu.
Do prawidłowej produkcji wit. D
w skórze dochodzi wówczas, kiedy minimum 35% powierzchni ciała wystawione
jest na działanie słońca przez 90 minut
dziennie. Najnowsze badania wykazały,
że położenie geograficzne Polski praktycznie wyklucza możliwość efektywnej
fotosyntezy witaminy D nawet w miesiącach letnich, a niedobór witaminy stwierdza się u ponad 70% zdrowej populacji.

Jakie korzyści mamy z witaminy D?
O prawidłowy poziom witaminy D
powinny zatroszczyć się osoby chore na
osteoporozę. Od dawna już bowiem wiadomo, że to jeden z głównych czynników
wpływających na zdrowe i mocne kości.
Witamina D ma szczególne znaczenie dla
seniorów. Zwiększa bowiem siłę mięśniową i poprawia mineralizację kości.
Badania ostatnich lat dowodzą, że właściwy poziom witaminy D w organizmie
zdecydowanie zmniejsza podatność na
infekcje. Wynika z tego, że wit. D podnosi
odporność organizmu. Badania wykazały, że korzystnie wpływa na chorych

z astmą oskrzelową i chorobą obturacyjną płuc, zmniejszając liczbę zaostrzeń.
Przyjmowanie tej witaminy zalecają również alergolodzy.
Okazuje się, że witamina D, jeszcze nie
tak dawno przepisywana wyłącznie dzieciom do 2 roku życia w profilaktyce krzywicy, jest ważna również dla osób dorosłych. Chroni je przed wieloma groźnymi
chorobami.
Jak możemy dowiedzieć się czy w na-

Wygrać wzrok
Ryzyko zachorowania na Zaćmę, jaskrę lub inne choroby
oczu wzrasta wraz z wiekiem. Przed 40 rokiem życia
wystarczy badać oczy raz na 3-5 lat, później częściej –
raz na 2 lata. Bezwzględnie trzeba udać się do lekarza,
jeśli pojawiają się kłopoty z widzeniem, albo inne
niepokojące objawy. Obecnie mamy szerokie możliwości
przeprowadzania bardzo szczegółowych i precyzyjnych
badań z zastosowaniem najnowszej aparatury.

szym organizmie jest wystarczająca
ilość witaminy D ?
Jedynym sposobem jest wykonanie
badania laboratoryjnego. Laboratorium CM Luxmed wykonuje oznaczenie
poziomu witaminy D metodą uznaną
przez ekspertów za referencyjną. Jest to
metoda w pełni automatyczna, oparta
na technologii chemiluminescencji. Badanie podlega codziennej wewnętrznej
kontroli jakości.
Laboratorium uczestniczy również
w międzynarodowym systemie kontroli
jakości oznaczeń witaminy D: DEQAS,
który ma na celu ocenę dokładności prowadzonych oznaczeń wobec przyjętych
jako „złote standardy” wzorców.
Jak interpretować wynik badania?
Prawidłowy (pożądany) poziom witaminy D wynosi:
>30-80 ng/ml
- niedobór lekki
>20-30 ng/ml
- niedobór średni >10-20 ng/ml
- niedobór ciężki
0-10 ng/ml
- poziom toksyczny >100 ng/ml
Jak zapobiegać niedoborom witaminy D?
W przypadku, gdy otrzymamy wynik badania poniżej 30 ng/ml, należy
uzupełnić dietę w witaminę D. Najbogatszym naturalnym źródłem tej witaminy jest tran. Już jedna łyżka dziennie
zaspokaja zapotrzebowanie organizmu
w witaminę D.
Niedobór witaminy D może być uzupełniany również przez stosowanie suplementacji farmakologicznej w dawce
niezbędnej do podtrzymania pożądanego poziomu, w zależności od pory roku
i masy ciała. Bardzo ważne jest zapewnienie prawidłowych zasobów witaminy
D przed planowaną ciążą, w ciąży i w czasie karmienia piersią.
Poziom witaminy D możesz sprawdzić w laboratorium Luxmed. Zapraszamy również na konsultacje do lekarza
internisty.

Diagnostyka chorób rogówki
Rogówka to przezroczysta struktura będąca przednią ścianą gałki ocznej. Bierze
udział w procesie widzenia, załamując promienie świetlne. Wszelkie niedoskonałości
jej struktury jak blizny, zmętnienia, nieregularności, powodują pogorszenie ostrości widzenia. Choroby rogówki zarówno
zapalne, jak i zwyrodnieniowe wymagają profesjonalnej diagnostyki i leczenia.
Dość częstą chorobą, występującą zwykle
w młodym wieku jest stożek rogówki. Polega na ścieńczeniu i uwypukleniu tkanki,

MEDYCYNA DLA CIEBIE
co powoduje powstanie nieregularnego
astygmatyzmu dużego stopnia.

TOPOGRAFIA ROGÓWKI
Badanie określane topografią rogówki
ma zastosowanie w diagnostyce chorób
związanych ze zmianami ukształtowania
powierzchni rogówki, takich jak: stożek,
nieregularny astygmatyzm, zwyrodnienie
brzeżne. Obraz topograficzny powierzchni rogówki jest również nieodzowny do
prawidłowego zakwalifikowania pacjenta do zabiegu laserowej korekcji wady
wzroku.
Podczas badania może zaistnieć potrzeba poszerzenia źrenicy (do oka zapuszcza
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Kontrola siatkówki
OCT - optyczna koherentna
tomografia
Służy do badania przekroju warstw siatkówki. Dzięki temu można poznać struktury siatkówki i mechanizmy zmian zachodzących w procesach zwyrodnieniowych
/AMD – zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem/, zapalnych, w retinopatii
cukrzycowej, otworach siatkówki itd.
Aparat Spectralis HRA / OCT firmy Heidelberg Engineering to jedyne w Polsce
urządzenie, które łączy w sobie możliwość
wykonania badania OCT, angiografii fluoresceinowej i indocjaninowej. Wielką
zaletą aparatu jest wysoka rozdzielczość
obrazu sięgająca 3 µm i możliwość automatycznego porównywania obrazów oraz
śledzenia progresji zmian.

USG oka
Badanie konieczne jest w przypadku
ograniczonej widoczności struktur oka,
w diagnostyce guzów oka oraz w przypadku odwarstwienia siatkówki. Do wykonania
USG oka nie ma żadnych przeciwwskazań,
jak również konieczności przygotowań.

Angiografia fluoresceinowa
Badanie ocenia krążenie naczyniówkowo – siatkówkowe. Wykorzystywane jest

Rozpoznanie jaskry
Jaskra w większości przypadków pojawia się po 40 roku życia. W początkowym okresie nie daje żadnych objawów.
Często zostaje wykryta podczas badania
okulistycznego, przeprowadzanego z innego powodu np. dobranie okularów do
bliży. Jest groźną chorobą postępującą
w sposób niezauważalny dla pacjenta.
Powoduje nieodwracalne zmiany w nerwie wzrokowym. Termin ten odnosi się do
grupy chorób, w trakcie których występują
zmiany w tarczy nerwu wzrokowego i polu
widzenia. Rezultatem rozwoju jaskry może
być znaczne pogorszenie lub utrata widzenia. Głównym czynnikiem ryzyka progresji
tej choroby jest podwyższone ciśnienie
wewnątrzgałkowe.

Tonometria
Potocznie zwana jest badaniem ciśnienia śródgałkowego. Umożliwia precyzyjne
określenie ciśnienia wewnątrz oka. Stosowana jest przede wszystkim w diagnostyce jaskry, pomocna również w leczeniu
innych chorób oczu. Badanie z zastosowaniem metody aplanacyjnej (dotykowej)
wykonywane jest za pomocą aparatów,
które precyzyjnie określają nie tylko ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, ale mierzą
też tętno oka.
Badanie jest także niezbędne u osób,
które przeszły przeszczep rogówki, cierpią
na krótkowzroczność bądź nadwzroczność.

UBM czyli USG przedniego
odcinka oka
Służy do oceny struktur rogówki, tęczówki i soczewki. Ważne jest w diagnostyce jaskry, guzów czy w przypadku nieprawidłowości budowy przedniego odcinka
oka.

się specjalne krople), dlatego przez 2-3 godziny pacjent gorzej widzi i nie powinien
prowadzić pojazdów mechanicznych.

Pachymetria rogówki
Badanie polega na pomiarze grubości
rogówki przy pomocy urządzenia Pacline.
Wykorzystywane jest w chorobie jaskry,
w chorobie stożka rogówki oraz konieczne w kwalifikacji pacjenta do laserowej
korekcji wady wzroku. Podobnie jak w topografii może być potrzebne poszerzenie
źrenicy.

Badanie pola widzenia
do diagnostyki chorób siatkówki i częściowo naczyniówki. Polega na dożylnym podaniu kontrastu, a następnie wykonaniu
serii zdjęć dna oka. Czas wykonania zdjęć
wynosi około 1 minuty, ale w tym momencie należy unikać poruszania głową, okiem
czy zmian pozycji ciała. Przeciwwskazaniem do wykonania badania są skazy
krwotoczne i uczulenie na jod. Badań nie
wykonuje się też u kobiet w ciąży i matek
karmiących.

Szczególnie ważne w diagnostyce jaskry,
chorób siatkówki i nerwu wzrokowego.
Podczas tego badania pacjent obserwuje
i sygnalizuje pojawienie się w polu widzenia świetlnego znaczka o odpowiednio
dobranej wielkości i kontraście.

Poradnie okulistyczne CM
Luxmed oferują szeroki zakres
specjalistycznych badań oczu.
Na badania należy dokonać
wcześniejszej rezerwacji.
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W ciąży u dentysty – prawda i mity
Jeśli jesteś w ciąży, a nie zdążyłaś wcześniej wyleczyć zębów, nie zwlekaj. Zdrowe
zęby i dziąsła są ważne nie tylko dla ciebie, ale i dla twojego dziecka. Bakterie
rozprzestrzeniają się bowiem wraz z krwią po całym organizmie i przez łożysko
docierają do płodu. Mogą powodować zakażenia wewnątrzmaciczne i poważne
komplikacje.
Szacuje się, że ok. 18% porodów przedwczesnych i porodów zakończonych
urodzeniem dziecka z niską wagą urodzeniową związanych jest z chorobami
przyzębia i stanami zapalnymi jamy ustnej matki. Dlatego szczególne znaczenie
przypisuje się prawidłowej profilaktyce i leczeniu.

Czy zęby w czasie ciąży psują
się bardziej?

Pogorszenie stanu zębów w ciąży
ma przede wszystkim podłoże hormonalne. Stężenie hormonów zwiększa
przepuszczalność naczyń włosowatych,
co prowadzi do rozpulchnienia dziąseł
i krwawienia. Ból i obrzęk powodują,
że zęby myjemy delikatnie, a przy tym
mniej starannie. W przestrzeniach międzyzębowych pozostają resztki pokarmu i krwi, które są doskonałą pożywką
dla bakterii. Rozwija się płytka nazębna
i kamień, a wówczas to już najkrótsza
droga do rozwoju próchnicy.
Nasilenie zmian próchnicowych

bardziej efektem wymiotów, które pojawiają się w początkowym okresie ciąży
u ponad połowy kobiet. Oddziaływanie soku żołądkowego o niskim pH ma
niestety niekorzystny wpływ na tkanki
twarde zębów.

Czy można leczyć zęby w czasie ciąży?

Jeśli wizyty są planowane, lepiej wybrać się do stomatologa w drugim trymestrze ciąży. Oczywiście nie mówimy w
tym przypadku o stanach ostrych, które
wymagają natychmiastowych działań.
Zapalenie dziąseł, okostnej czy ropnie
mogą być zagrożeniem dla dziecka, spo-

czenia kanałowego wykorzystywane są
endometry, które pozwalają na mierzenie długości kanału i jego wypełnienie
bez konieczności wykonania zdjęć RTG.

RTG zębów

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

Leczenie zębów w znieczuleniu

Z pewnością nie powinno być wykonywane leczenie w znieczuleniu
ogólnym. Stosowanie środków znieczulających miejscowo u kobiet w ciąży jest bezpieczne. Ciężarna powinna
poinformować lekarza o tym fakcie,
wtedy dobierany jest właściwy środek
znieczulający. U kobiet w ciąży stosuje
się znieczulenie pozbawione środków
obkurczających naczynia krwionośne.

Profesjonalne oczyszczanie
zębów

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

Wybielanie zębów
w ciąży wynika głównie z zaniedbań higienicznych jamy ustnej, nasilonego łaknienia, częstego podjadania pokarmów
wysokowęglowodanowych.
Nie w tym więc problem, że rozwijające się dziecko pozbawia mamę cennych
minerałów. Demineralizacja szkliwa jest

wodować poronienie lub przedwczesny
poród.
Podobnie nie można pozostawić
zęba, który wymaga leczenia kanałowego. Jeśli nie pozbędziemy się infekcji,
doprowadzimy do rozprzestrzenienia się
stanu zapalnego. W stomatologii do le-

U ciężarnych jest niewskazane ze
względu na brak badań dotyczących
bezpieczeństwa tego zabiegu w ciąży.

Konsultacja medyczna:
lek. stomatolog Aleksandra Lenartowicz

Zapraszamy do gabinetów
stomatologicznych CM Luxmed.
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Z wizytą u logopedy
Gdy małe dziecko sepleni, nie wymawia prawidłowo głosek, wydaje nam się to naturalne, a bywa nawet zabawne. Problem zauważamy często dopiero w wieku szkolnym,
kiedy sytuacja rzutuje na relacje dziecka z rówieśnikami oraz wpływa na jego rozwój
intelektualny.
Kiedy zgłosić się do logopedy?
Specjaliści twierdzą, że jak najwcześniej, kiedy zauważymy jakieś nieprawidłowości. Właściwie tylko logopeda

wymawianie samogłosek, nawykowe
mówienie przez nos, brak reakcji na
dźwięki.
Wskazaniem do wizyty u specjalisty

jest w stanie stwierdzić, czy jest to wada
wymowy.
Wady wymowy u 2-, 3-latków można skorygować bardzo szybko. Więcej
pracy wymaga już 6-latek, natomiast
u dzieci w wieku szkolnym wada jest już
tak utrwalona, że nas i nasze dziecko
czeka trudna i długa praca. Nieleczone
wady wymowy przekładają się na błędy
w pisowni, na niższe osiągnięcia w szkole, powodują poważne konsekwencje
rozwojowe.
Wszelkie nieprawidłowości najwcześniej mogą wychwycić rodzice, pod warunkiem, że będą bacznie obserwować
malucha. Warto w tym miejscu przybliżyć sygnały, które powinny skłonić
do wizyty u logopedy. U 3-latka niepokojącym objawem jest nieprawidłowe

jest też opóźnienie w rozwoju mowy,
wtedy gdy np. 2-latek zaczyna wypowiadać pierwsze proste słowa, dziecko
3-letnie nie buduje prostych zdań, dziecko 5-letnie posługuje się wyłącznie prostymi zdaniami, a 6-letnie ma trudności
z dłuższymi wypowiedziami i prawidłowym stosowaniem gramatyki.
Bez względu na wiek dziecka, powinniśmy zwrócić uwagę, czy podczas
mowy nie wsuwa ono języka między
zęby lub nie ociera nim o wargę. W takiej
sytuacji wskazana jest szybka pomoc logopedy.
Pamiętajmy, że logopeda uczy nie
tylko prawidłowej wymowy, ale też poprawności gramatycznej, logicznego
budowania wypowiedzi, sprawności komunikacyjnej.

Przyczyny wad wymowy
Często rodzice nawet nie zdają sobie
sprawy, jak wiele jest przyczyn zaburzeń
mowy. Może trudno uwierzyć, ale to, czy
nasze dziecko będzie prawidłowo wymawiać głoski, zależy od naszego postępowania już w pierwszych dniach życia
noworodka. Istotne jest odpowiednie
karmienie (naturalne – pomaga rozwijać
mięśnie języka, warg i żuchwy), ułożenie
główki niemowlaka, gdyż nieprawidłowa pozycja sprzyja zaburzeniom czynności mięśni i stawu skroniowo-żuchwowego.
Na wadliwy rozwój mowy mają
wpływ przedwczesne braki w uzębieniu, wady zgryzu, nieprawidłowa budowa narządów mowy, jak chociażby zbyt
krótkie wędzidełko podjęzykowe. Przyczyny mogą być też bardziej złożone. Są
to wady słuchu, rozszczep podniebienia,
opóźniony rozwój dziecka. Wówczas terapia powinna polegać na współpracy
odpowiednich specjalistów.
Praca nad rozwojem mowy małego
dziecka opiera się na zabawie i odpowiedniej stymulacji językowej. Korekta
wady wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym polega na nauce prawidłowego sposobu artykulacji głosek, które
dziecko wypowiada nieprawidłowo,
zniekształca, zastępuje innymi lub pomija. Terapia logopedyczna zaczyna się od
wywołania prawidłowej głoski poprzez
przekształcenie fonetyczne, mechaniczne ustawianie narządów mowy, demonstrację. Potem utrwala się ten dźwięk
poprzez cały szereg odpowiednio dobranych ćwiczeń.
Zachęcamy rodziców do konsultacji
w poradni logopedycznej, zwłaszcza, jeśli nasze dziecko rozpoczęło właśnie rok
szkolny lub zostało przedszkolakiem. Nie
czekajmy, aż samo nadrobi opóźnienia.
Im wcześniej zajmie się nim logopeda,
tym większa szansa, że zapobiegniemy
wielu negatywnym emocjom i przykrościom, które mogą z tego powodu spotkać nasze dziecko.
Konsultacja tekstu:
mgr Ewa Batorska, logopeda

Specjaliści dostępni są w poradniach
logopedycznych Luxmed w Lublinie przy
ul. Królewskiej oraz w Chełmie, Zamościu
i w Biłgoraju.
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Sport to zdrowie?
Z pewnością tak, ale dawkowany rozsądnie i nigdy ponad siły.
Zanim zdecydujesz się na uprawianie jakiegoś sportu czy nawet na intensywne ćwiczenia na siłowni, bieganie, jazdę na rowerze musisz wiedzieć, że
żaden wysiłek fizyczny nie jest obojętny dla organizmu.
Każdy wysiłek fizyczny i trening o wysokiej intensywności stanowi bodziec
zaburzający równowagę czynnościową
organizmu. Dochodzi do wzrostu czynności (aktywności) układu oddechowego, układu krążenia, zmian w napięciu
układu nerwowego. W układzie mięśniowym wysiłek fizyczny zwiększa i przyspiesza wiele procesów biochemicznych,
wywołując swego rodzaju reakcję łańcuchową, wytrącającą organizm ze stanu
równowagi. Równocześnie pojawiają się
tendencje zmierzające do przywrócenia
zakłóconej równowagi.

Aby prawidłowo zaplanować ćwiczenia i nie zrujnować sobie zdrowia, pierwsze treningi najlepiej jest przygotować
pod okiem trenera, który oceniając stan,
kondycję, możliwości techniczne oraz
predyspozycje organizmu, dobierze odpowiedni rodzaj ćwiczeń.
Pierwszym krokiem przed rozpoczę-

ciem treningu powinno być wykonanie
badań profilaktycznych, które ocenią
ogólny stan zdrowia naszego organizmu.
Dlaczego warto regularnie wykonywać badania profilaktyczne?
Badania należy wykonywać systematycznie, minimum 1-2 razy w roku.
Dzięki nim można przede wszystkim
wykryć groźne, nawet śmiertelne choroby, których wyleczenie jest możliwe przy
wczesnym rozpoznaniu.
Poza tym, na podstawie uzyskanych
wyników można skorygować dietę, co
często pozwala uniknąć poważnych
schorzeń, takich jak miażdżyca, a także
cukrzyca typu II. Jednocześnie możemy
stwierdzić, czy właśnie nie jesteśmy na
granicy przetrenowania.
Jak należy przygotować się do
badania?
Tego etapu w diagnostyce nie wolno
zignorować, gdyż w wyniku nieprawidłowego przygotowania się do badania
może dojść do zafałszowania wyniku, co
komplikuje jego interpretację. Możemy
zarówno „wykryć” nieistniejące choroby,
jak i przeoczyć toczący się proces zapalny.
Po pierwsze, do pobrania krwi na badania musimy przyjść na czczo, rano po
wypoczynku nocnym. Bycie na czczo
oznacza, że nie spożywamy posiłku
12-16 godzin przed badaniem, a dzień
wcześniej, najlepiej do godziny 18, jemy
lekką, niskotłuszczową kolację. W innym
przypadku wyniki badań mogą być fałszywie podwyższone i wskazywać na
nieistniejące choroby, takie jak: cukrzyca
(> glukoza), miażdżyca (>trójglicerydy
czy cholesterol), toczący się stan zapalny
( > liczba leukocytów, > CRP czy OB).
Po drugie, do badania powinniśmy
zgłosić się co najmniej 48 godzin po
treningu, po wypoczynku, nigdy po intensywnych ćwiczeniach. W innym przypadku podwyższone wyniki enzymów
zawartych w tkance mięśniowej mogą „
symulować” np. zawał mięśnia sercowe-

go, lub inne choroby związane z uszkodzeniem mięśni (>kinaza kreatynowa CK).

W skład badań profilaktycznych
wchodzą:
- morfologia krwi z rozmazem
- lipidogram ( cholesterol całkowity,
HDL, LDL, trójglicerydy)
- glukoza
- CRP lub OB
- analiza moczu
- próby wątrobowe ( AST, ALT, białko,
bilirubina)
- próby nerkowe ( mocznik, kreatynina,
kwas moczowy)
- sód, potas, żelazo i ferrytyna, magnez
- EKG, próba wysiłkowa
Jakich informacji dostarczają nam
wykonane badania?
Wyniki badań wskazują na ogólny stan
zdrowia organizmu. Na ich podstawie
możemy ocenić, czy prawidłowo funkcjonują nasze nerki, wątroba, trzustka,
serce, czy nie toczy się jakiś proces zapalny, nie cierpimy na niedokrwistość,
czy nie mamy niedoborów ważnych dla
zdrowia mikroelementów.

Uprawiając sport bądź wykazując
jakąkolwiek wzmożoną aktywność
fizyczną należy też pamiętać o skutkach przetrenowania organizmu.
Co to jest przetrenowanie?
Jest to zachwianie równowagi między
aktywnością fizyczną a regeneracją organizmu, spowodowane zbyt intensywnym
treningiem. Do tego stanu doprowadza
wzmożony wysiłek fizyczny, niedostosowany do własnych, sportowych możliwości, a dodatkowo niewłaściwa dieta.
Stan ten może przytrafić się każdemu,
kto uprawia jakiś sport i to niekoniecznie
wyczynowo. Wystarczy że doprowadzimy do nadmiernego przemęczenia organizmu i nie damy mu odpowiedniego
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czasu na odpoczynek. Do tego może
dołożyć się nieodpowiednia dieta, która nie dostarcza właściwych składników
pożądanych przez aktywny organizm
(niedobór białka i witamin), zażywanie
najróżniejszych używek, czy stosowanie
środków dopingujących.
Symptomy świadczące o przetrenowaniu mogą być niekiedy słabo zauważalne. Zatem powinniśmy być na nie
wyczuleni, by wiedzieć kiedy reagować,
zanim doprowadzimy do stanu, który
może wymagać leczenia szpitalnego.
Jakie są objawy przetrenowania?
ü silne wyczerpanie
ü duszności
ü zniechęcenie
ü zawroty głowy
ü poczucie otępienia
ü niechęć do treningów
ü apatia
ü rozdrażnienie
ü złe samopoczucie
ü bezsenność
ü brak apetytu
ü bóle mięśni i stawów
ü bóle głowy - częste, krótkie
i bardzo mocne
ü bóle w okolicy serca
ü zmniejszona częstotliwość
oddawania moczu
ü zmniejszenie popędu
seksualnego
ü chudnięcie
ü zmniejszona bądź wzmożona
pobudliwość
ü pogorszenie kondycji
ü zmniejszenie wydolności
organizmu
ü słabsze wyniki sportowe
ü drżenie kończyn
ü wzmożone pocenie się
ü słaba koordynacja ruchowa
ü mniej precyzyjne ruchy
ü wzrost ciepłoty ciała
ü podwyższone tętno
ü przyśpieszony oddech
Oprócz objawów fizycznych przetrenowania organizmu w jego rozpoznaniu
pomocne mogą być badania laboratoryjne z krwi.
Do jednych z ważniejszych parametrów biochemicznych przetrenowania
należy enzym: kinaza kreatynowa (CK).
Podobnych informacji dostarcza monitorowanie stężenia mocznika we krwi.
Również spadek poziomu hemoglobiny,
erytrocytów i hematokrytu już jest sygnałem, że wymęczyliśmy organizm.
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W wyniku przetrenowania dochodzi
także do rozregulowania pracy układu
nerwowego wegetatywnego i zaburzeń
hormonalnych, czego odzwierciedleniem jest wzrost poziomu katabolicznego kortyzolu oraz zmniejszenie poziomu
testosteronu.
Co należy zrobić, kiedy pojawiają
się symptomy przetrenowania?
1. Obowiązkowo zmniejszyć intensywność treningów i ćwiczyć rzadziej,

lżej oraz krócej. Wysiłek powinien być
zindywidualizowany, tzn. powinien być
dostosowany do możliwości i kondycji sportowca. Jeśli trenujemy jednego
dnia, na następny trzeba z wysiłku zrezygnować.
2. Zapewnić organizmowi odpowiedni czas na odpoczynek i regenerację. I tak
na przykład, jeśli trenujemy kilka dni pod
rząd, to co drugi dzień powinniśmy sobie
„odpuścić” wysiłek fizyczny.
3. Trening powinien być wzbogacony
o ćwiczenia odciążające i rozluźniające.
4. Wykonać badania laboratoryjne
z krwi, które pozwolą ocenić, jak poważny jest problem.

Jeśli objawy przetrenowania zostaną
zbagatelizowane i nie podejmie się odpowiednich działań, by je zniwelować,
możemy doprowadzić swój organizm do
poważnych stanów, które będą wymagać
skomplikowanego leczenia, a czasem
nawet rezygnacji ze sportu na zawsze.
Trzeba zatem wsłuchiwać się we własny
organizm i nie ignorować tego, co nam
sygnalizuje swoim zachowaniem.
Dodajmy na zakończenie, iż przedstawione informacje dotyczą osób uprawia-

jących sport amatorsko i nie obejmują
wszystkich aspektów związanych z fizjologią sportu. Pamiętajmy, że wyniki badań powinny być skonsultowane z lekarzem specjalistą.
Oprac. mgr Agata Jakubczak –
kierownik Laboratorium
Diagnostycznego CM Luxmed.

Zapraszamy na konsultacje do poradni
medycyny sportowej. Potrzebne badania wykonasz w laboratorium Luxmed.
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Leczy i relaksuje

Masaż to idealna forma poprawy samopoczucia przy jednoczesnej inwestycji w to, co
najważniejsze, czyli we własne zdrowie. Odpręża i budzi w nas nowe pokłady sił, wpływa
pozytywnie na mięśnie, skórę, układ krążenia i przemianę materii. Możemy się rozluźnić,
odnaleźć siebie. Zdecydowanie zmniejsza się napięcie mięśni spowodowane coraz większym
stresem, z którym mamy do czynienia na co dzień. A gdy ciało jest odprężone, także
psychika wraca do równowagi.
W poprzednim wydaniu magazynu szczegółowo omówiliśmy zalety masażu klasycznego.
Tym razem, więcej o innych technikach…

Masaż relaksacyjny
Pobudza mięśnie, skórę i układ krążenia,
a zarazem wspaniale oddziałuje na układ
nerwowy - równoważy wysyłane przez
ciało negatywne reakcje na stres, likwiduje mimowolne napięcie mięśni, przywraca

podjąć wysiłek, zanim zdążą odpocząć, np.
w wieloetapowych wyścigach kolarskich
czy wielodniowych turniejach siatkarskich
lub koszykarskich.
Masaż odchudzający, antycellulitowy
Zadaniem tego rodzaju masażu jest

prawidłowy rytm serca, właściwe krążenie
i ciśnienie krwi, a nawet pomaga w walce
z bezsennością.
Celem masażu relaksacyjnego jest
zmniejszenie, następnie całkowite zniesienie napięcia mięśniowo-nerwowego
i psychicznego, a tym samym uzyskanie
pełnego rozluźnienia i odprężenia. Z tego
powodu ruchy wykonywane przez masażystę są spokojne, powolne, rytmiczne, łagodne, a ich zadaniem jest uspokoić duszę
i ciało.
Masaż sportowy
Stał się niezbędnym elementem w procesie treningowym sportowców. Pozwala
zwalczyć skutki zmęczenia, spowodowane
wysiłkiem fizycznym. Masaż zmęczonych
mięśni pomaga je rozluźnić i zapobiega
późniejszym uszkodzeniom. Jest niezbędny w sytuacjach, gdy sportowcy muszą

rozbicie i rozdrobnienie podskórnej tkanki tłuszczowej, usunięcie toksyn z organizmu, polepszenie ukrwienia skóry i mięśni,
przez co przyspiesza się przemianę materii. Masaż może być niekiedy nieprzyjemny
dla osoby masowanej ze względu na uczucie występującego bólu przy stosowaniu
technik z dużą siłą. Do masażu używa się
kremów zawierających substancje roślinne, stymulujące metabolizm komórek,
likwidujące tkankę tłuszczową oraz ułatwiające usuwanie toksyn i nadmiar wody.
W czasie serii zabiegów odchudzających
wskazane jest wykonywanie ćwiczeń oraz
przestrzeganie odpowiedniej diety.
Masaż twarzy
To zabieg o właściwościach relaksujących i stymulujących. Poprawia owal
twarzy, wygładza zmarszczki oraz usuwa
napięcie mięśni. Stosowany regularnie odmładza.

Masaż gorącymi kamieniami
Masaż przeprowadza się rozgrzanymi
kamieniami bazaltowymi i zimnymi marmurowymi, którymi wykonuje się spokojne, harmonijne ruchy. Kamienie wydobywa się z dna oceanów, gdzie zostały
wyszlifowane przez piasek i fale. Ich powierzchnia jest idealnie gładka, a zawarta
w nich energia z głębin mórz - zbawienna
dla naszego organizmu. Kamienie wulkaniczne doskonale nadają się do terapii,
ponieważ rozgrzane, długo trzymają ciepło. Masaż kamieniami zaleca się osobom,
które są nadmiernie zestresowane i przemęczone pracą, a także tym prowadzącym
mało aktywny tryb życia. Pomocny może
się jednak okazać również w przypadku
zbytniego przetrenowania, gdy mięśnie są
napięte i bolą.
Masaż segmentarny
Jest masażem diagnostycznym i zabiegiem fizykalnym. W odróżnieniu od masażu klasycznego, znajduje szczególne
zastosowanie w leczeniu chorób narządów wewnętrznych. Metoda ta uwzględnia wszelkie możliwe zmiany odruchowe
powstające w różnych tkankach i podaje
sposoby ich usuwania poprzez zastosowanie szczegółowych, ściśle określonych
chwytów. Metoda ta jest uzupełnieniem
masażu klasycznego.
Masaż wibracyjny
Jest wykonywany przy pomocy różnego
kształtu i rodzaju gumowych membran.
Poprawia ukrwienie mięśni, ścięgien i części więzadeł oraz oddziałuje korzystnie
na przepływ chłonki. Drgania membrany
działają łagodnie na receptory nerwowe,
powodując zmniejszenie bólu w tej strefie, w strefach niedokrwionych wpływają
korzystnie na proces odżywiania tych tkanek.
Oprac. mgr Mariola Winiarczyk fizjoterapeuta
Masaże różnymi technikami wykonywane są Ośrodku Rehabilitacji w
Chełmie oraz w Lublinie. Obowiązuje
wcześniejsza rezerwacja terminu.

MEDYCYNA DLA CIEBIE

15

Na ratunek dietetyk
Okres jesienno-zimowy, to czas, kiedy spada nasza aktywność fizyczna, więcej
czasu spędzamy w domu, niejednokrotnie przed telewizorem, z ciasteczkiem lub
batonikiem. Uważajmy, by przez to znowu nie „złapać” zbędnych kilogramów.

Według badań tylko 32% kobiet i 30 %
mężczyzn ma prawidłową masę ciała. Otyłość staje się coraz częstszym problemem
społecznym. Klasyfikowana jest jako choroba przewlekła, zaliczana do grupy chorób cywilizacyjnych. Nie powinniśmy mieć
wątpliwości, że należy ją leczyć, aby nie
doszło do powikłań.
Jednocześnie z każdym rokiem wzrasta liczba dzieci szkolnych z nadwagą
i otyłością. Niestety, trzeba powiedzieć, że
przybiera ona rozmiary światowej epidemii. Według danych Międzynarodowego
Towarzystwa Badań nad Otyłością rocznie
w Europie przybywa około 400 000 dzieci i młodzieży z nadwagą i około 85 000
z otyłością.
Czym jest otyłość?
Definicja określa otyłość jako patologiczne zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej, które doprowadza do upośledzenia
czynności organizmu człowieka. Otyłość
jest częstą przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak: cukrzyca typu II,
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, choroby układu sercowonaczyniowego, choroby zwyrodnieniowej
stawów, obniżenia płodności, choroby
woreczka żółciowego, a nawet niektóre
postacie nowotworów.
Przyczyny otyłości są różnorodne. Powstaje przede wszystkim w wyniku spożywania nadmiaru tłuszczu oraz zbyt małej
aktywności ruchowej. Jednym słowem,
fundujemy ją sobie niejednokrotnie na
własne życzenie. Brak ruchu, siedzący tryb
życia nie pozwala na uwolnienie energii
zgromadzonej w tkance tłuszczowej, za
to dodatkowo wpływa na przyjmowanie
większej ilości pożywienia. Czekoladki
przed telewizorem, ciasteczko podczas
czytania gazety – to fatalne nawyki żywieniowe, zgubne w swoich skutkach.
Czym grozi otyłość u dziecka?
Połowę dzieci otyłych dotyka insulinoodporność. Nieprawidłowa tolerancja
glukozy dotyczy 10-15% dzieci otyłych,
u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy.

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

Charakterystyczne dla tych dzieci jest
przyspieszenie wzrostu, choć osiągają one
normalną wysokość ciała. Przyczyną jest
tu nadmierny poziom insuliny we krwi.
Przyspieszone jest również dojrzewanie płciowe u 10-20% otyłych dziewcząt.
U nastolatków mających problemy z wagą,
dużo częściej spotykamy się z problemami
trądziku i łojotoku.
Stłuszczenie wątroby dotyczy od 1050% dzieci otyłych, zaburzenie to w skrajnych przypadkach może prowadzić do jej
marskości. Prawdopodobne jest powiązanie otyłości dziecięcej z astmą oskrzelową.
Nadmiar tkanki tłuszczowej zaburza regulację temperatury i powoduje nadmierne
pocenie się, które w połączeniu z ocieraniem fałdów skórnych może doprowadzać
do odparzeń i przyczyniać się do powstawania grzybicy. W grupie dzieci z dużą
nadwagą częściej dochodzi do rozwoju
próchnicy zębów.
Z czasem, w wyniku nadwagi pojawiają
się takie choroby, jak: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zaburzenia lipidowe,
stłuszczenia wątroby, bezdech śródsenny czy zespół policystycznych jajników.
Zwiększa się ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego.
Recepta na otyłość
Zadbajmy, aby w naszej diecie nie za-
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brakło warzyw i owoców. To świetna alternatywa dla paluszków, chipsów i innych
przekąsek. Zamiast soku czy słodzonych
napojów gazowanych pijmy wodę mineralną, np. z odrobiną soku wyciśniętego
z cytryny albo świeżymi listkami mięty. Nie
zmuszajmy dziecka i siebie do zjadania posiłków do ostatniego kęsa. Dzięki temu nie
narazimy się na przejadanie się.
Jeśli nasza waga wskazuje więcej niż
powinna, nie odchudzajmy się na własną
rękę. Koniecznie zwróćmy się do specjalisty z dietetyki. Nieodpowiednia dieta,
polecone przez znajomą tabletki odchudzające mogą prowadzić do wyniszczenia organizmu i przykrych konsekwencji. Niewłaściwe postępowanie nawet
w początkowym okresie walki z otyłością
może rzutować na brak oczekiwanych rezultatów. Rodzi to poczucie bezsilności
i jest przyczyną rezygnacji. Dlatego najlepiej poradzić się specjalisty.
Warto też sprawdzić, czy otyłość nie jest
następstwem choroby zasadniczej.
Zapraszamy do poradni dietetycznej
CM Luxmed w Lublinie przy ul. Królewskiej,
a także w Biłgoraju, Chełmie, Kraśniku
i w Zamościu.

Dział reklamy

Projekt graficzny i druk

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

AWARTPRESS
ul. Budowlana 4-6, Świdnik
tel. 607 360 443
info@awartpress.pl

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

16

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

www.osrodekchirurgiioka.com

