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Luxmed w Kraśniku - nowa odsłona

Gdy TSH przekracza normę
Co w stawie piszczy
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Drodzy Czytelnicy!

Po wakacjach, urlopach
i weekendowych wyjazdach,
pora wrócić do pracy i do
szkoły. Tym, którzy dopiero
teraz planują podróż, by
przedłużyć lato w krajach
tropikalnych, przypominamy
o konieczności szczepień. Na
str. 4 znajdziecie Państwo
informacje, do jakich krajów
obowiązkowe jest szczepienie
przeciwko żółtej febrze.
Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. Od
wielu lat, wspólnie z miesięcznikiem „Twój Styl”
ruszamy z akcją pod hasłem „Różowa wstążka”.
Jej celem jest uświadomienie i zachęcenie Polek do
systematycznych badań profilaktycznych. W materiale na sąsiedniej stronie przeczytacie więcej na
ten temat.
Przed nami okres, w którym szczególnie aktywny
staje się wirus grypy. O szczepieniach, które chronią
przed zachorowaniem, ale przede wszystkim przed
groźnymi powikłaniami, przypominamy w artykule
na str. 3.
Jesień, choćby piękna, nie ma najlepszego
wpływu na nasze samopoczucie. Coraz bardziej
zaczynamy odczuwać niższe temperatury czy
krótsze, mniej słoneczne dni. Na te zmiany reaguje
cały nasz organizm. Częściej dopada nas depresja
lub stany lękowe. O zaburzeniach lękowodepresyjnych piszemy w artykule „Pokonać lęk”.
O tej porze roku wielu z nas szczególnie narzeka
na bóle stawów i mięśni. Ma to zwykle związek
z tzw. reumatyzmem. O szczegółach można przeczytać w materiale „Co w stawie piszczy”.
W tym wydaniu magazynu znajdziecie również
inne ciekawe tematy, m.in. wywiad z endokrynologiem o niedoczynności tarczycy czy informacje dotyczące cukrzycy u dzieci i młodzieży.
Na zakończenie miło mi poinformować, że
już jesienią Luxmed zaprasza do nowej placówki
w Kraśniku. Ofertę medyczną przedstawiamy
obok.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

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

Luxmed w Kraśniku
Wprawdzie w Kraśniku już wcześniej istniała placówka CM Luxmed, jednak z uwagi na duże zainteresowanie pacjentów, zdecydowano o zmianie lokalizacji i utworzeniu przychodni z większym rozmachem, która łączyłaby ze sobą wygodę, nowoczesność
i szeroki wachlarz usług.

Już jesienią mieszkańcy Kraśnika i okolic będą mogli korzystać z nowej przychodni
przy ul. Lubelskiej.

Na cele Luxmedu przeznaczona została powierzchnia ponad
500 m2.
Winda, przestronne wnętrza i funkcjonalne gabinety dają poczucie komfortu i przyjaznej atmosfery. Podobnie jak w innych placówkach CM Luxmed, standardem jest system kolejkowy oraz odbiór wyników i odprawa do lekarza w e-Kiosku.
Przychodnia stawia przede wszystkim na lekarzy specjalistów,
ale prowadzona jest również praktyka z zakresu POZ. Przyjmuje lekarz rodzinny, pediatra, nie zabrakło też punktu szczepień.
Luxmed w Kraśniku posiada punkt pobrań, dzięki czemu można wykonać badania laboratoryjne podstawowe i wysokospecjalistyczne. Przygotowana została również pracownia diagnostyczna z nowoczesną aparaturą do badań ultrasonograficznych.
Dział stomatologiczny oferuje szeroki zakres usług. Gabinety są
doskonale wyposażone, klimatyzowane, przyciągają przyjazną kolorystyką.

Zapraszamy do placówki CM Luxmed w Kraśniku
przy ul. Lubelskiej 56A.

www.luxmedlublin.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , ul. 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

AKTUALNOŚCI

3

Jesień z Różową wstążką

W ramach akcji pod hasłem „Różowa wstążka” CM Luxmed zaprasza na badania mammograficzne i ultrasonograficzne piersi oraz cytologię. Ta od lat prowadzona akcja
miesięcznika „Twój Styl” od początku wspierana jest przez naszą placówkę
i stała się już symbolem października. Dzięki niej coraz więcej kobiet decyduje się na
profilaktyczne badanie piersi i badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy.
Po 40 roku życia mammografia powinna być przeprowadzona co dwa lata, a po 50 –
raz w roku. U kobiet młodszych można wykonać USG piersi.

W
pracowni
mammograficznej
CM Luxmed prowadzona jest pełna
diagnostyka obrazowa piersi. W Lublinie
badania wykonywane są metodą cyfrową, na najnowszym aparacie, pierwszym
tego typu w Polsce.
Mammografia w systemie cyfrowym
jest niezwykle ważnym krokiem w rozwoju diagnostyki. Zdecydowanie zwiększa precyzję obrazowania, pozwala
na analityczne przekształcanie obrazu,
powiększanie dowolnych fragmentów
w celu dokładniejszej analizy. Większy
zakres kontrastowania, możliwość regulacji kontrastu są szczególnie przydatne w badaniu piersi z dużą ilością
tkanki gruczołowo-włóknistej.
Podstawowym badaniem przesiewo-

wym w kierunku raka szyjki macicy jest
cytologia. Pozwala ona wychwycić
jeszcze przedinwazyjne stadium raka.
Szanse wyleczenia raka szyjki macicy
w początkowym stadium sięgają 100%.
Warto więc tego dopilnować i zrobić
badanie cytologiczne raz w roku.
Wszystkie badania wykonasz w CM
Luxmed. Dzięki październikowej kampanii, możesz skorzystać z promocyjnej
ceny tych badań. Wystarczy przynieść ze
sobą kupon z październikowego numeru
miesięcznika „Twój Styl”, a otrzymasz 30%
rabatu.
Mammografia metodą cyfrową jest
dostępna w placówce Luxmed przy ul.
Koncertowej 4D w Lublinie.

Grypa sezonowa
O grypie nie trzeba przypominać, bo już wkrótce sama
o sobie z pewnością przypomni. Wystarczy trochę
jesiennej pluchy, trochę chłodu i pewnie jak co roku
wirus zacznie się uaktywniać. Najczęściej daje o sobie
znać właśnie w okresie jesienno-zimowym i zimowowiosennym. Ale każdego roku jest inny…

Źródłem rozprzestrzeniania się wirusa jest osoba zakażona. Chory na grypę
może zarażać na kilka dni przed wystąpieniem objawów i przez cały okres
trwania choroby. Wirus, przedostając się
do organizmu, atakuje komórki układu
oddechowego i powoduje ich zniszczenie. Kiedy układ odpornościowy sobie
z nim nie radzi, dochodzi do powikłań.
Na takie niebezpieczeństwo narażone

są szczególnie osoby starsze, przewlekle
chore, o obniżonej odporności, dzieci
oraz kobiety w ciąży.
Jednym z najczęstszych powikłań pogrypowych jest zapalenie płuc, oskrzeli,
ucha środkowego, zapalenie mięśnia
sercowego, niewydolność oddechowa.

Szczepienia przeciw grypie
Ostatnio mówi się o szczepieniach
przeciw grypie nie tylko w kontekście
uniknięcia choroby, ale w dużej mierze
jako o ochronie przed powikłaniami
po grypie, które niekiedy mogą być
naprawdę niebezpieczne.
Ponieważ wirus grypy szybko podlega mutacji, każdego roku uaktualniany jest skład szczepionki na podstawie
zaleceń wydawanych przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO). Oznacza
to, że szczepionka jest najbardziej sku-

Oferujemy również bezpłatną mammografię dla kobiet w wieku 50-69 lat
oraz bezpłatną cytologię od 25 do 59
roku życia. Na wymienione badania obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu.
teczna w tym sezonie, na który została
przygotowana. Odporność uzyskuje się
po około 2 tygodniach od szczepienia.
Szczepienia zalecane są szczególnie
osobom przewlekle chorym (z cukrzycą,
astmą oskrzelową, chorobami układu
krążenia, układu oddechowego, z niewydolnością nerek), pacjentom z obniżoną odpornością, osobom powyżej
55 lat, jak też osobom przebywającym
w dużych skupiskach ludzi (zakłady pracy, szkoły, przedszkola, autobusy, itp.).

Zaszczepić może się każdy, ale
należy pamiętać, że kwalifikację
do szczepienia przeprowadza
lekarz, a szczepionkę podaje się
nie później niż 24 godziny od
kwalifikacji.
CM Luxmed zapewnia szczepionki
na sezon 2015/2016. Prowadzi akcję
szczepień dla pacjentów indywidualnych i instytucjonalnych.
Oferujemy również bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia, w ramach programu
szczepień ochronnych finansowanych
przez Urząd Miasta Lublin. Warunkiem
skorzystania ze szczepień jest zameldowanie w Lublinie.
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w obronie przed żółtą febrą
Woda, plaża, słońce i upały jesienią a nawet zimą? Czemu nie? Wielu znalazło sposób, by przedłużyć lato i cieszyć się nim w październiku czy listopadzie. Planują
swój urlop właśnie teraz i wybierają się do krajów tropikalnych. Z roku na rok
przybywa więc amatorów lata w jesieni.

Afryka
zachodnia
Ameryka południowa
(część tropikalna)

Afryka
środkowa
Afryka
wschodnia

Na mapce zaznaczono obszary, gdzie obowiązuje szczepienie przeciwko żółtej febrze.
Pamiętajmy jednak, że taka podróż
nie pozostaje bez wpływu na organizm
człowieka. Zmiana klimatu, stref czasowych, diety, wody, sprawiają, że
jesteśmy bardziej podatni na różnego
rodzaju choroby.
Sytuacja w poszczególnych krajach
świata jest bardzo zróżnicowana.
Zwłaszcza w tropikach i krajach słabiej rozwiniętych narażeni jesteśmy
na wiele niebezpiecznych chorób.
Najczęstszymi chorobami zakaźnymi
są: wirusowe zapalenie wątroby typu
A i B, tężec, błonica, polio, dur brzuszny,
żółta gorączka, malaria, odkleszczowe
zapalnie opon mózgowych. Jedynym
skutecznym elementem profilaktyki są
szczepienia ochronne, a w przypadku
malarii – przyjmowanie leków w schemacie ustalonym przez lekarza. Dobór
szczepień uzależniony jest od rejonu
danego kraju, czasu pobytu, stanu
odporności immunologicznej, a także
od charakteru wyjazdu i rodzaju wykonywanych zajęć.
Przed wyjazdem do krajów tropikalnych konieczne jest szczepienie przeciwko żółtej febrze. Żółta gorączka
(febra) – jest ostrą epidemiczną chorobą przenoszoną przez komary.
Występuje głównie w części krajów

Afryki i Ameryki Południowej. Pierwsze objawy żółtej febry to gorączka, bóle
mięśni, wymioty. Choroba prowadzi
do uszkodzenia wątroby, nerek i naczyń krwionośnych, co w większości
przypadków kończy się zgonem.
Szczepienie jest warunkiem pozwolenia na wjazd do niektórych państw
Afryki. Jest też wymagane w przypadkach podróży tranzytowych przez
kilka krajów, obejmujących regiony
zagrożone żółtą gorączką.
Pot wierdzeniem
szczepienia jest wpis
w tzw. żółtej książeczce. Uzyskuje on ważność po 10 dniach od
podania szczepionki.
Szczepienia przeciwko żółtej febrze przeprowadzane są w nielicznych, odpowiednio
przystosowanych do
tego placówkach. Pacjenci z naszego regionu mogą wykonać
szczepienie w CM Luxmed w Lublinie.
Warto też skorzystać z konsultacji lekarza medycyny pod-

róży, najlepiej na miesiąc lub dwa
przed planowanym wyjazdem.

Zapraszamy do poradni medycyny
podróży oraz na szczepienia do placówki
CM Luxmed przy ul. Zwycięskiej 6A.
Więcej informacji można uzyskać na
www.luxmedlublin.pl
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Gdy TSH przekracza normę…
Tarczyca jest jednym z ważniejszych gruczołów wydzielania wewnętrznego,
inaczej mówiąc narządem, który uwalnia do krwi hormony.
Hormony gruczołu tarczowego mają wpływ m.in. na układ nerwowy, kostny
i mięśniowy. Działają na przemianę węglowodanów, syntezę białek, regulują
wytwarzanie energii, dojrzewanie płciowe, pobudzają wzrost i rozwój płodu.
Jeśli ilość produkowanych przez
tarczycę hormonów jest wyższa niż
zapotrzebowanie organizmu, mówimy
o nadczynności gruczołu tarczowego.
Dochodzi wówczas do poważnego
upośledzenia ogólnego stanu zdrowia.
Co się dzieje, gdy mamy sytuację
odwrotną? Z tym pytaniem zwróciliśmy
się do endokrynologa dr n.med. Marioli
Dec-Szlichtyng.
- Mówimy wówczas o niedoczynności
tarczycy. Tym terminem określa się
stan, w którym tarczyca wydziela
niedostateczną ilość hormonów tyroksyny i trójjodotyroniny. Choroba
częściej dotyka kobiety, a jej częstość
występowania wzrasta wraz z wiekiem.
Jedną z głównych przyczyn niedoczynności tarczycy jest usunięcie
gruczołu tarczowego z powodów
medycznych. Do zaburzeń dochodzi
też często w wyniku zapalenia tarczycy
typu Hashimoto, na które, według
dostępnych danych, choruje 4-12%
populacji. U osób młodych niedoczynność może być spowodowana
niedoborem jodu, rzadziej z powodu
chorób przysadki mózgowej. Niektóre
leki również mogą wpływać na
niewłaściwe wydzielanie hormonu
tarczycy. Istnieje też wrodzona niedoczynność tarczycy, najczęściej diagnozowana po urodzeniu dziecka.
Chory noworodek ma zmniejszony
apetyt,
spowolnioną
perystaltykę
jelit, obniżone napięcie mięśniowe
i często przedłużającą się żółtaczkę
fizjologiczną.
Symptomy niedoczynności tarczycy również u osób dorosłych są różnorodne. Mogą to być objawy depresji,
rozdrażnienie, problemy z koncentracją, przewlekłe zmęczenie, osłabienie pamięci, nadmierna senność,
marznięcie, wypadanie włosów, pogorszenie sprawności fizycznej, niewydolność krążenia zwłaszcza u osób
starszych. U niektórych pacjentów
obserwuje się nadmierną suchość skóry,
suche i łamliwe włosy, rozdwajanie
paznokci, zaparcia, obrzęki, przyrost
masy ciała, niedokrwistość, u kobiet
może dochodzić do zaburzeń cyklu

miesiączkowego.
Tak niespecyficzne objawy mogą
sugerować również wiele innych
chorób…
- Dlatego trafna diagnoza jest możliwa
dzięki odpowiednim badaniom. To
przede wszystkim badania laboratoryjne. Badaniem przesiewowym, które
określa niedoczynność lub nadczynność tarczycy jest oznaczenie poziomu
TSH, czyli hormonu przysadki mózgowej,
który pobudza czynności gruczołu
tarczowego i wytwarzanie hormonu
tarczycy T3 i T4. Materiałem do badania
jest krew. Wprawdzie wyniki zawsze
powinien zinterpretować lekarz, ale
warto w tym miejscu nadmienić, że przy
niedoczynności tarczycy poziom TSH
jest wyższy, natomiast odwrotnie dzieje
się przy nadczynności – poziom TSH
spada poniżej normy. Jeśli wynik budzi
jakiekolwiek wątpliwości, lekarz zleca
dodatkowo oznaczenie stężenia FT4.
A jeśli wynik potwierdzi niedoczynność tarczycy?
- Konieczne jest podjęcie leczenia.
Długotrwałego i zwykle trwającego
przez całe życie. Polega ono przede
wszystkim na terapii farmakologicznej,
czyli odpowiednim dawkowaniu hormonów tak, aby ich poziom utrzymywał
się w granicach normy. Wskazana jest
również dieta bogata w jod i białko,
z suplementów diety zalecany jest selen. Cennym źródłem jodu są oczywiście
ryby i owoce morza, ale też niektóre
wody mineralne. Jeśli chodzi o białko, to
pamiętajmy, że zwiększenie jego ilości
w diecie wymaga picia przynajmniej 1,5
litra wody dziennie, by chronić nasze
nerki.
Czym grozi zbyt późne podjęcie leczenia?
- Jeśli choroba nie zostanie rozpoznana i nie będzie podjęte właściwe
leczenie, może dojść do śpiączki
hipometabolicznej. To najcięższe powikłanie
niedoczynności
tarczycy.
Choroba może powodować otępienie
u osób starszych, a u dzieci zaburzać
rozwój umysłowy. U młodych kobiet
może prowadzić do zaburzeń płodności.

Jest szczególnie niebezpieczna u kobiet w ciąży. Może zwiększać ryzyko
poronienia, przedwczesnego odklejania się łożyska, niedokrwistości.
Ponieważ w pierwszym trymestrze
ciąży organizm dziecka nie wytwarza
sam hormonów, ale pobiera je od
matki, ich nieprawidłowy poziom
ujemnie wpływa na rozwój płodu.
Może prowadzić m.in. do zaburzeń
oddechowych czy nieprawidłowego
rozwoju neuropsychologicznego dziecka.
Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy na konsultacje do poradni
endokrynologicznej CM Luxmed.
W laboratorium Luxmed sprawdzisz
poziom TSH i wykonasz inne badania
w kierunku chorób tarczycy.
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Co w stawie piszczy…
Bóle kostno-stawowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarzy. Proces chorobowy może rozpoczynać się już u 30- a nawet 20-latków i utrudniać normalne funkcjonowanie. Przyczyny są różne.
Wśród najczęściej występujących są choroby z grupy reumatyzmu tkanek miękkich, choroba zwyrodnieniowa
stawów, dna moczanowa, reumatoidalne zapalenie stawów, tzw. RZS.

Reumatyzm tkanek miękkich

Najczęstszą przyczyną dolegliwości
spotykanych w praktyce reumatologicznej
i lekarza rodzinnego są choroby z grupy reumatyzmu tkanek miękkich. Doprowadzają do nich mikrourazy i powtarzające się przeciążenia związane
z codzienną aktywnością, pracą lub
uprawianiem sportu. Dotyczą one tkanek
okołostawowych - przyczepów mięśni,
ścięgien, kaletek maziowych i więzadeł.
Do najczęściej spotykanych należą:
zespół bolesnego barku, entezopatia
nadłykcia bocznego i przyśrodkowego
kości ramiennej (łokieć tenisisty i golfisty),
zespół cieśni nadgarstka, zapalenie
kaletek, zespoły bólowe kręgosłupa.
Odpowiednio wcześnie rozpoczęte

wych, ale też kręgosłupa i stawów rąk.
Zwyrodnienie stawów kolanowych
występuje częściej u kobiet, związane
jest też z wiekiem i nadwagą. Ból nasila
się przy wstawaniu, chodzeniu, noszeniu
ciężarów, ustępuje w spoczynku. Stawy
mogą być bolesne w dotyku i obrzęknięte. Dochodzi również do ograniczenia ich
ruchomości. W zaawansowanej chorobie
można zaobserwować zniekształcenie
stawów.
Zwyrodnienie stawu biodrowego na
początku jest mało zauważalne. Może
występować osłabienie kończyny i uczucie zmęczenia. Z czasem pojawia się ból
w pachwinie lub kolanie, szczególnie po
wysiłku (ustępujący po wypoczynku).
W późniejszej fazie choroby występują
bóle nocne i podczas spoczynku. Wraz
z rozwojem zmian, w stawie dochodzi
do ograniczenia ruchu. W końcowej fazie
choroby następuje znaczne upośledzenie
chodu.
Diagnostyka obejmuje badania obrazowe: RTG stawów, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, badania laboratoryjne (w tym wypadku
nie obserwujemy wzrostu wykładników
stanu zapalnego OB i CRP).
Pamiętajmy, że choroba zwyrodnieniowa stawów jest niestety chorobą,
której łatwiej zapobiegać niż leczyć,
dotyczy to głównie korekcji wad postawy
oraz leczenia otyłości.

Reumatoidalne zapalenie stawów
RZS

leczenie, obejmujące podawanie miejscowo glikokortykoidów z lignokainą,
niesterydowych leków przeciwzapalnych,
dobrany właściwie program ćwiczeń
i fizykoterapia pozwalają na uzyskanie
szybkiego ustąpienia dolegliwości.

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Urazy mechaniczne, stałe obciążanie
stawów w ciągu całego życia, doprowadzają do mechanicznego uszkodzenia
chrząstki stawowej. Jednocześnie zachodzące procesy regeneracyjne prowadzą
do powstania tkanki bliznowatej i nowej warstwy kości pod chrząstką,
a w konsekwencji do tworzenia się wyrośli kostnych. Proces ten dotyka zwykle
dużych stawów – kolanowych i biodro-

Często mylimy reumatoidalne zapalenie stawów z szeroko pojętym „reumatyzmem”, który kojarzy nam się
ogólnie z bólami kości i stawów. Z punktu
widzenia medycznego taka jednostka
chorobowa jak reumatyzm nie istnieje,
a definicja chorób reumatycznych jest
szersza i bardziej złożona.
O ile na różnego rodzaju bóle kostnostawowe cierpi ponad 30% populacji, to
RZS występuje u ok. 1% populacji dorosłych. Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą poważniejszą i dotykającą ludzi młodych lub w średnim
wieku. Przyczyna choroby nie została
do końca poznana. RZS zalicza się do
grupy chorób autoimmunologicznych.
To oznacza, że układ odpornościowy organizmu atakuje i niszczy tkankę łączną.
W zapaleniu reumatoidalnym zmiany
są zlokalizowane głównie w stawach
i tkankach okołostawowych. Objawy choroby są podobne, jak w innych schorze-

niach stawów – sztywność, ból, obrzęki,
ograniczenie ruchów. Proces chorobowy
zaczyna się powoli i początkowo dotyczy symetrycznych małych stawów rąk
i stóp. Po latach dochodzi do znacznych
zniekształceń stawów, przykurczu i zaniku
drobnych mięśni.
W diagnostyce znaczenie mają badania laboratoryjne: morfologia, OB, CRP –
białko ostrej fazy, badania immunologiczne: czynnik reumatologiczny RF,
przeciwciała przeciwcytrulinowe aCCP
oraz przeciwciała przeciwjądrowe ANA.
Diagnostyka obrazowa obejmuje zdjęcia
RTG stawów, USG i rezonans magnetyczny. Wczesne rozpoznanie i skuteczne
leczenie modyfikacyjne RZS ma na
celu uzyskanie remisji lub ograniczenie
przebiegu choroby i uniknięcie niepełnosprawności.

Dna moczanowa

To zapalenie stawów spowodowane
krystalizacją moczanu sodu w jamie stawowej. Typowym objawem choroby jest
nagły silny ból i obrzęk stawu (najczęściej
stawu palucha, stawu skokowego, kolanowego) z towarzyszącym zaczerwienieniem skóry. Wystąpieniu napadu
sprzyja alkohol, szczególnie piwo, spożycie dużej ilości pokarmów zawierających puryny – zwłaszcza mięsa.
W badaniach laboratoryjnych występuje podwyższony poziom kwasu moczowego (w czasie napadu może być
również prawidłowy lub obniżony),
wysokie CRP i OB. Leczenie obejmuje
przerwanie napadu dny moczanowej
oraz zapobieganie wystąpieniu kolejnego.
Bóle stawów mogą towarzyszyć innym chorobom i występować np. w zespole suchości (zespół Sjögrena), łuszczycowym zapaleniu stawów, reaktywnym zapaleniu stawów, toczniu rumieniowatym układowym, mogą towarzyszyć chorobom tarczycy – głównie
autoimmunologicznemu zapaleniu tarczycy. Należy pamiętać, że bóle stawów
mogą być jednym z pierwszych wtórnych
objawów choroby nowotworowej.
Konsultacja medyczna:
reumatolog lekarz Robert Piecuch

Zapraszamy na konsultacje do lekarzy
reumatologów w CM Luxmed oraz na
specjalistyczne badania. W laboratorium Luxmed możesz wykonać
również badanie immunologiczne.
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Nie lekceważ żylaków
Kiedy wracasz do domu po całym dniu pracy masz wrażenie, że nogi są ciężkie
i obolałe. Później, coraz częściej odczuwasz skurcze łydek, pieczenie stóp, Nie możesz długo stać, bo objawy się nasilają. Zwróć uwagę, czy na nogach nie pojawiły
się fioletowe żyłki albo trwałe poszerzenie powierzchownych żył, przypominające sploty czy wężowate sznurki.
Najprościej można by opisać to schorzenie jako nadmierne rozciągnięcie żył
powierzchownych przez przepływającą
krew. Jeśli mięśnie nie pracują należycie
albo uszkodzeniu ulegną zastawki żylne,
wówczas powstaje zjawisko refluksu,
a cofająca się krew napiera na ściany
żył prowadząc do ich rozciągnięcia. Taki
mechanizm powoduje deformację żyły,
a następnie jej balonowe rozdęcie, zwane żylakami.
Żylaki pojawiają się częściej u kobiet,
zwykle na łydkach, ale mogą też wystąpić na udach. Czasami są bardzo duże,
a wtedy niosą ze sobą różne powikłania, np. owrzodzenia czy zakrzepowe
zapalenie żył głębokich, które niszczy
zastawki żylne i nasila niewydolność żylną oraz grozi zatorowością płucną. Dlatego ważne jest, aby nie bagatelizować
pierwszych objawów.
Badania dowodzą, że wpływ na rozwój żylaków mają przede wszystkim
uwarunkowania genetyczne. Nie bez
znaczenia jest też styl życia – brak ruchu,
długie przebywanie w pozycji stojącej
lub siedzącej, co znacznie obciąża nogi.
Powstaniu choroby sprzyja również nadwaga, a u kobiet noszenie butów na wysokich obcasach.

żylaki
rzystuje tzw. zjazdrowe żyły
wisko Dopplera.
osłabiona ściana
przepływ krwi
Jest niezastąpiożyły
ne w diagnostyce zaburzeń
układu krążenia
i oceny jego drożności. Umożliwia obejrzenie
przepływu krwi
w tętnicach i żyłach. Pozwala na
ocenę morfolozastawki, które
gii ściany żyły lub
nie zamknęły się
zamknięte zastawki
tętnicy. Wskazaprawidłowo
niem do USG
zapalenie
żył kończyn dolnych są objawy,
takie jak: bóle
nie zabezpiecza nas przed powstaniem
nóg, ból łydek po przejściu krótkiego
kolejnych zmian. Problem tkwi bowiem
odcinka, uczucie ciężkości nóg, bolesne
głębiej i należy leczyć jego przyczynę.
skurcze łydek, drętwienie i łatwe marznięcie palców nóg, widoczne żylaki.

Działania profilaktyczne

Na czym polega leczenie

Ocenia się, że około 10% osób cierpiących na niewydolność żylną wymaga interwencji chirurgicznej. Pozostałych pacjentów z powodzeniem udaje się leczyć
farmakologicznie przy pomocy środków
poprawiających napięcie ścian naczyń
USG naczyniowe
To badanie ultrasonograficzne wyko- krwionośnych. Leczenie należy uzupełnić
kompresjoterapią
czyli noszeniem specjalnych rajstop, pończoch
czy opasek. Ważne, by
nie dopuścić do powstania rozległych żylaków.
Specjaliści sceptycznie
Na Mickiewicza
podchodzą natomiast
do różnych kremów czy
maści do powierzchownego wcierania w skórę
i przypisują im znikome
znaczenie. Warto też
mieć świadomość, że
usunięcie drobnych pajączków lub pierwszych
niewielkich żylaczków,
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- Bądź aktywny fizycznie. Jeśli zdrowie
lub czas nie pozwala ci na uprawianie
sportu, to wprowadź do swojego
dziennego grafiku przynajmniej spacery, marsze lub jazdę na rowerze.
- Zrzuć zbędne kilogramy.
- Unikaj długotrwałej pozycji stojącej
i siedzącej.
- Zrezygnuj z obcisłej odzieży, która
utrudnia krążenie krwi.
- Unikaj wysokich temperatur – sauny,
opalania, depilacji gorącym woskiem.
- Bądź pod stałą kontrolą lekarską, jeśli
przyjmujesz tabletki hormonalne.
- Staraj się odpoczywać z nogami uniesionymi do góry.

Jeśli zauważysz niepokojące objawy, które mogą sugerować rozwój żylaków, zgłoś się do poradni naczyniowej. Zapraszamy na konsultacje do
lekarzy specjalistów w CM Luxmed.
W pracowni ultrasonografii wykonasz Doppler naczyń.
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Kamica układu moczowego
Najpierw tworzą się drobne kryształki, przeważnie zbudowane ze szczawianów lub
fosforanu wapnia. Z czasem łączą się w coraz większe, aż prowadzą do powstania
złogów, inaczej – kamieni. Mogą umiejscowić się w nerce bądź przewodzie moczowym.
Kamica nerkowa przez wiele lat może
przebiegać bezobjawowo. Kiedy złogi
stają się duże, mogą wypełniać miedniczkę nerkową i kielichy nerki. Chory
często odczuwa tępy ból w okolicy pleców, co bywa błędnie kojarzone z bólem
kręgosłupa. Kiedy pojawia się bardzo
silny ból w okolicy lędźwiowej, promieniujący do dolnej części brzucha, z parciem na pęcherz, to zwykle oznacza, że
nagromadzony piasek lub kamień przesuwa się do ujścia nerki i moczowodu
bądź przyblokowuje wypływ moczu
z miedniczki nerkowej albo moczowodu. Mówimy wtedy o kolce nerkowej.
Przemieszczające się złogi podrażniają
przewody moczowe, przez co w moczu
może pojawić się krew. U niektórych
pacjentów podczas ataku dołączają się
nudności lub wymioty.
Jeśli przesuwający się kamień jest
niewielkich rozmiarów, atak kolki może
trwać krótko. Niestety, gdy kamień jest
większy, dłużej przesuwa się przez moczowód bądź zatyka go całkowicie, wtedy konieczna jest interwencja chirurgiczna.
Napady kolki nerkowej u mężczyzn
pojawiają się zwykle między 40 a 50 rokiem życia, natomiast u kobiet między
50 a 70 rokiem. U niektórych pacjentów
kamica nerkowa utrzymuje się latami,
a kamienie mogą być wydalane wiele
razy.

Jakie są przyczyny kamicy moczowej?

Substancje chemiczne obecne w moczu występują w postaci rozpuszczonej.

Kiedy ich stężenie jest zbyt duże, nie
rozpuszczają się całkowicie, ale tworzą
drobne kryształki, tzw. piasek, które łącząc się ze sobą prowadzą do utworzenia złogów czyli kamieni nerkowych.
Wśród przyczyn kamicy wymienia się
zmiany anatomiczne w układzie moczowym, które utrudniają odpływ moczu,
jak i inne choroby, np. nadczynność
przytarczyc, choroby i operacje jelit.
Powodem tworzenia się złogów bywają również zaburzenia przemiany
materii, zbyt duże dawki niektórych
witamin, jak chociażby
witaminy C lub D, preparatów wapnia czy też
dieta bogata w szczawiany. Z kolei cytryniany i magnez wymieniane są jako substancje
utrudniające tworzenie
się kamieni.
Kamica może również dotyczyć pęcherza
moczowego. Ta przypadłość zdarza się częściej
mężczyznom i może być
spowodowana nieprawidłowym odpływem
moczu, na przykład
z powodu przerostu
gruczołu krokowego.
Jednym z objawów ka-
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micy pęcherza moczowego jest nagłe
przerywanie strumienia moczu, czemu
towarzyszy silny ból.

Kamicę układu moczowego można zdiagnozować przy
pomocy badania USG, zanim
pojawią się dokuczliwe dolegliwości.
Kamica, w większości przypadków, daje się leczyć farmakologicznie. Mniejsze kamienie

można wydalić naturalnie z moczem,
stosując środki zalecane przez lekarza.
Należy dbać o odpowiednią diurezę
przez przyjmowanie płynów w ilości 2-3
litry na dobę, najlepiej w postaci herbaty
ziołowej i wód mineralnych, by zmniejszyć gęstość właściwą moczu. Zaleca się
zmniejszyć spożycie białka zwierzęcego,
soli, cukrów prostych, ograniczyć picie
kawy i mocnej herbaty. Dieta powinna
być głównie jarska, w postaci 4-5 posiłków niskoenergetycznych. Należy unikać siedzącego trybu życia, wskazany
jest umiarkowany wysiłek.
Przy dużych kamieniach może być
potrzebne kruszenie laserem lub konieczny zabieg operacyjny.
Zapraszamy na konsultacje do poradni nefrologicznej i urologicznej oraz
na badania USG układu moczowego.
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Cukrzyca
zagraża dzieciom
Rośnie liczba zachorowań na cukrzycę wśród
dzieci i młodzieży – alarmują specjaliści – od lat 90
zwiększyła się aż trzykrotnie. Dawniej cukrzyca
insulinoniezależna typu 2 była głównie przypadłością
ludzi starszych, teraz nie jest rzadkim zjawiskiem
również u osób młodych, nawet po 10 roku życia
i wcześniej.
Najważniejszym krokiem jest uchwycenie choroby na jak najwcześniejszym
etapie. Jednym z pierwszych objawów
cukrzycy typu 1 (insulinozależnej) jest
wzmożone pragnienie, bez uzasadnionej przyczyny. Dziecko wypija kilka litrów płynów dziennie, a przy tym często
oddaje duże ilości moczu. Następuje
przy tym odwodnienie organizmu, co
wywołuje uczucie suchości w jamie ustnej.
Wydalana z moczem glukoza jest
doskonałą pożywką dla bakterii, które
namnażają się, prowadząc do stanu zapalnego dróg moczowych i okolicy narządów płciowych.
Jednocześnie zaburzenia elektrolitowe wywołują ospałość, brak kondycji,
szybkie męczenie się. Ponieważ brak
insuliny nie pozwala organizmowi na
odpowiednie wykorzystanie glukozy,
zaczyna on czerpać energię z zapasów
organizmu. To wywołuje chudnięcie,
mimo wzmożonego apetytu.
Wiadomo, że długotrwałe utrzymy-

NA DEPTAKU

wanie się wysokiego
stężenia
glukozy we krwi
prowadzi do powikłań cukrzycowych, czyli do
uszkodzenia niektórych
tkanek
i narządów. Może
dojść do zaburzeń
wzroku, układu
nerwowego, pracy nerek. Dlatego
zaobserwowanie
niepokojących objawów powinno
skłonić rodziców
do szybkiej wizyty z dzieckiem
u lekarza. Chorobę można potwierdzić badaniem
krwi i moczu na obecność cukru. Jeśli
glikemia o dowolnej porze dnia jest
wyższa niż 200 mg%, a na czczo wynik badania przekracza 125 mg%, możemy
mówić o rozpoznaniu
cukrzycy.
Trudniej o wczesną
diagnozę, jeśli mamy
do czynienia z cukrzycą
typu 2 (insulinoniezależną). Ten typ cukrzycy rozwija się niemal
bezobjawowo i niesie
ze sobą nieco inne powikłania. Są to przede
wszystkim zaburzenia
lipidowe, nadciśnienie
tętnicze,
zaburzenia
dojrzewania. Szczegól-

&$ă2'2%2:$

XO.UDNRZVNLH3U]HGPLHöFLH
Lublin

nie niebezpieczne jest pogłębianie się
oporności na działanie insuliny, co w
konsekwencji może doprowadzić do
takich powikłań jak przy nieleczonej cukrzycy typu 1.
Jeszcze do niedawna o cukrzycy insulinoniezależnej mówiło się wyłącznie
w odniesieniu do ludzi starszych. Badania ostatnich lat wykazują, że coraz
więcej dzieci i młodzieży zapada na tę
chorobę. Dotyczy to zwłaszcza osób
z nadwagą, u których zostały zachwiane
mechanizmy przemiany materii.
Opieka nad dzieckiem z cukrzycą
nie jest łatwa. Młody człowiek nie ma
takiego poczucia odpowiedzialności,
jak osoba dorosła. Trzeba je nauczyć

kiedy i co jeść, bo wbrew pozorom dieta cukrzycowa nie polega wyłącznie na
wyeliminowaniu cukru. Obejmuje ona
szereg zaleceń dotyczących czasu i jakości posiłków. Powinna być dobrana
indywidualnie dla każdego pacjenta
i uwzględniać jego wiek, płeć, wagę, rodzaj leczenia (insulinoterapia bądź farmakoterapia). Ważną zasadą w diecie są
regularne posiłki, które należy spożywać
co 3 godziny (5 posiłków dziennie). Dieta powinna być odpowiednio zbilansowana, czyli zawierać właściwie dobrane
składniki odżywcze – białka, tłuszcze
i węglowodany. Nie jest wskazane spożywanie tłuszczów zwierzęcych i dużej
ilości czerwonego mięsa.
Trzeba przyzwyczaić też młodego pacjenta, że koniecznością są pomiary stężenia glukozy we krwi, a w przypadku
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terapii insulinowej – dawkowanie leku
w zależności od poziomu cukru. Insulina nie może być podawana doustnie,
ale wyłącznie podskórnie. Fiolki z insuliną dostosowane są do „wstrzykiwaczy”,
które umożliwiają podawanie insuliny
w domu. Dawkę można korygować
w zależności od poziomu cukru przed
posiłkiem i rodzaju aktywności fizycznej.
Dla dzieci z „nierównym” przebiegiem
choroby przeznaczone są pompy insulinowe, podskórne.
Aktywność fizyczna ma również nieoceniony wpływ na leczenie cukrzycy.
Wysiłek, właściwie dozowany, obniża
poziom glukozy we krwi, zmniejsza zapotrzebowanie organizmu na insulinę.
Aktywność fizyczna powinna być dostosowana do ogólnego stanu zdrowia,
wydolności organizmu i tolerancji wysiłku. Nie są wskazane ćwiczenia siłowe,
zalecana zaś jazda na rowerze, jogging,
pływanie, szybki marsz. Wcześniej jednak należy skonsultować się z lekarzem,
który zaleci odpowiednie dawkowanie
insuliny przed planowanym wysiłkiem.

Chodzi o to, aby nie doprowadzić do hipoglikemii, czyli gwałtownego spadku
cukru we krwi, co może skutkować nawet utratą przytomności.
W całej edukacji pacjenta z cukrzycą
istotne jest przekonanie go, że nie jest
sam, że jest wiele osób i specjalistów
oferujących pomoc i że z chorobą da się
normalnie żyć. To niełatwe, ale jak najbardziej możliwe, jeśli zostanie podjęta
odpowiednia współpraca. Takie m.in.
zadania realizuje poradnia diabetologiczna w CM Luxmed.

Specjaliści w naszym centrum
prowadzą kompleksowe leczenie
i udzielają szczegółowych porad.
Pacjenci przyjmowani są również
nieodpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ.
Konsultacja medyczna:
lekarz Magdalena Sadownik
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Zadanie dla stomatologa
Pojawia się ból, swędzenie, pieczenie, rozpulchnienie i obrzmienie śluzówki, czasem pokazuje się biały nalot. Objawom może towarzyszyć nieprzyjemny zapach z ust. Choroby jamy
ustnej są dość powszechną dolegliwością, ale i często bagatelizowaną. Tymczasem mają
wpływ na zdrowie całego organizmu, mogą być objawem zaburzeń ogólnoustrojowych
bądź zwiastunem poważniejszej choroby.

Zapalenie dziąseł
Objawia się zaczerwienieniem, bolesnością, nieraz krwawieniem. Najczęściej
wywołują je bakterie, namnażające się
w wyniku nieprawidłowej higieny jamy
ustnej. Powstawaniu bakterii sprzyja
kamień nazębny, ubytki, wady zgryzu,
źle dopasowane protezy. Nieleczone
zapalenie dziąseł może prowadzić do
powstania zapalenia przyzębia tzw. „paradontozy” przebiegającej z tworzeniem
się ropni przyzębowych, zajęcia kości
i utraty zębów.
Zapaleniu dziąseł zapobiega:
• kontrola stomatologiczna przynajmniej 2 razy w roku
• regularne usuwanie kamienia
nazębnego
• przestrzeganie higieny jamy ustnej
• przestrzeganie odpowiedniej diety
bogatej w witaminy i minerały

Kandydoza
Inaczej drożdżyca jamy ustnej wywołana zostaje przez grzyba z rodzaju
Candida. Niewielka ilość tych mikrobów
jest stale obecna w jamie ustnej, ale nie
wywołuje żadnych objawów. Atakują
najczęściej przy obniżonej odporności
organizmu, niedoborach witamin z grupy B, ciężkich chorobach ogólnoustrojowych lub też w wyniku przyjmowania
niektórych leków – antybiotyków, sterydów, doustnych środków antykoncepcyjnych. Ostra postać tej choroby charakteryzuje się pojawieniem wykwitów
na śluzówce, przeważnie na podniebieniu i języku. Może też zajmować policzki i dziąsła. Pojawiają się wówczas białe
grudki, plamki, ściśle połączone z podłożem, krwawiące przy próbie ich usunięcia. Leczenie polega m.in. na stosowaniu
preparatów przeciwgrzybiczych.

Afty
Najczęściej pojawiają się na wargach,

języku, dziąsłach lub błonie śluzowej
policzków. Początkowo mają postać małych czerwonych grudek, z których po
kilku dniach tworzą się bolesne owrzodzenia. Towarzyszyć może temu podwyższona temperatura i powiększenie
węzłów chłonnych.
Przyczyny schorzenia nie są do końca określone. Wymienia się m.in. spadek
odporności, stres, urazy mechaniczne,
niedożywienie, przeziębienia, zaburzenia żołądkowo – jelitowe, u kobiet miesiączka. Jeśli dolegliwości powtarzają się
częściej, należy zgłosić się do stomatologa, który ustali sposób leczenia.

Nieprzyjemny oddech
Zwykle jest wynikiem chorób dziąseł
lub płytki nazębnej złożonej z bakterii.
Zwalczenie tego schorzenia najlepiej
zacząć od wizyty u stomatologa, który
skontroluje jamę ustną. Należy zlikwidować ubytki, usunąć kamień nazębny,
być może trzeba usunąć jakiś pozostały
po zębie korzeń lub wyleczyć zapalenie dziąseł. Konieczna jest też dokładna
i systematyczna higiena jamy ustnej –
oczyszczanie zębów, przestrzeni międzyzębowych oraz języka. Nagromadzone na języku bakterie produkują

bowiem lotne związki (najczęściej siarki)
o nieprzyjemnym zapachu.
Warto mieć na uwadze, że nieświeży
oddech może być efektem chorób przewodu pokarmowego lub układu oddechowego.

Niepokojące zmiany
w jamie ustnej
Najlepiej, jeśli każdą zmianę na śluzówce jamy ustnej obejrzy lekarz. Odpowiednio ustalona terapia, właściwie
dobrane preparaty pozwolą na szybsze
wyleczenie choroby. Poza tym lekarz stomatolog oceni, czy zmiany nie mają niepokojącego nowotworowego lub przednowotworowego charakteru. W razie
potrzeby można będzie pobrać wymaz
bądź wycinek do badania, aby wykluczyć niebezpieczne schorzenia.
Konsultacja medyczna dr n.med.
stom. Magdalena Jurkiewicz-Mazurek

Zapraszamy do gabinetów
stomatologicznych CM Luxmed,
rejestracja on-line
www.luxmedlublin.pl

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

www.osrodekchirurgiioka.com
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W świecie „okularników”
Oczy są niezwykłym narządem. To w oku rozpoczyna się proces widzenia. Obraz zarejestrowany przez siatkówkę jest wstępnie przetwarzany, a potem poprzez nerw wzrokowy wysyłany do mózgu. Tak można opisać w największym skrócie skomplikowany zmysł
widzenia. Zdarza się, że nie zawsze proces widzenia przebiega prawidłowo, a to wiąże się
z chorobami oczu albo wadami wzroku.

Zaburzenia akomodacji
Zwykle już po 40 roku życia wiele
osób zaczyna mieć kłopoty z czytaniem
drobnego druku. Najpierw zauważamy
konieczność czytania w lepszym oświetleniu, później coraz bardziej oddalamy
czytany tekst od oczu. Dzieje się tak
dlatego, że wraz z wiekiem soczewka
staje się mniej elastyczna i traci zdolność
akomodacji, czyli dopasowywania się
oka do widzenia z różnych odległości.
To naturalny proces starzenia się oka,
tzw. prezbiopia. Nie jest to wada wzroku
i nie należy jej mylić z nadwzrocznością.
W pewnym wieku dotyka niemal każdego. Z czasem może dojść do niemożności czytania bez specjalnej korekcji
wzroku.
Z tą sytuacją można sobie łatwo poradzić. Potrzebne są okulary, które zastąpią
zdolność akomodacji oka. Do niedawna,
osoby, które nosiły okulary ze względu
na jakąś wadę wzroku, w momencie pojawienia się prezbiopii były zmuszone
używać zamiennie dwóch par okularów.
Obecnie najbardziej komfortowym rozwiązaniem są szkła progresywne lub
soczewki kontaktowe. Nie dobierajmy
sami w sklepach okularów do czytania.
Wzrok powinien najpierw zbadać okulista, by wykluczyć chorobę oczu i dobrać
właściwe szkła.
Wady refrakcji
Nazywane są inaczej niemiarowością
oka i najczęściej dotyczą nadwzroczności i krótkowzroczności.

Naturalnym zjawiskiem jest nadwzroczność u małych dzieci. Pojawia się
u blisko 90% niemowlaków i zmniejsza
się wraz ze wzrostem dziecka i rozwojem oczu. U małych dzieci przeważnie
nie zaburza widzenia i nie wymaga specjalistycznego leczenia. Jednak trzeba
podkreślić, że w pierwszych 3 latach życia dziecko powinno być badane przez
okulistę co pół roku, a następnie, aż do
wieku szkolnego – co roku. Pamiętajmy,
że po 6 roku życia praktycznie zamyka
się możliwość leczenia niedowidzenia.
W dorosłym życiu nadwzroczność
dotyka już zaledwie kilku procent społeczeństwa. Jeśli jest niewielka - nie utrudnia widzenia, duża - łączy
się ze zmęczeniem i bólem oczu, bólami głowy,
łzawieniem, może powodować niedowidzenie.
Krótkowzroczność jest
najczęściej dziedziczna.
Krótkowidz lepiej widzi
z bliska, natomiast obraz położony w dali staje
się niewyraźny. Starając
się poprawić ostrość widzenia, zazwyczaj mruży
oczy.
Rodzaj i wielkość wady
refrakcji można określić
dzięki specjalistycznym
badaniom. Do tego celu
wykorzystuje się najczęściej skiaskopię lub refrak-

tometrię automatyczną, nazywaną również komputerowym badaniem wzroku.
Badanie skiaskopem polega na rzutowaniu wiązki światła na dno oka i obserwacji czerwonego odblasku z dna oka
w obrębie źrenicy.
Przed badaniem zwykle podawane są
do oka leki, które powodują rozszerzenie źrenicy, a tym samym nieostrość widzenia i nadwrażliwość na światło. Dlatego wskazane jest przyjście na badanie
z osobą towarzyszącą i zabranie ze sobą
okularów przeciwsłonecznych.
Leczenie wad refrakcji staje się coraz bardziej nowoczesne i skuteczne.
Do 21 roku życia wady leczy się szkłami
korekcyjnymi lub soczewkami. Operacja refrakcyjna jest możliwa dopiero po
ukończeniu 21 lat. Niektóre wady poddawane są zabiegom laserowym, inne
wymagają np. wszczepienia soczewek
wewnątrzgałkowych. Możliwości jest
wiele, dlatego lekarz okulista, po przeprowadzonym badaniu i zebranym wywiadzie, z pewnością zaproponuje najlepsze rozwiązanie.
Konsultacja medyczna: okulista
lekarz Maria Podgórska
Zapraszamy na konsultacje i badania
do gabinetów okulistycznych
CM Luxmed. Prowadzimy również
kwalifikacje do zabiegów wykonywanych w Ośrodku Chirurgii Oka
w Nałęczowie.
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Pokonać lęk

Każdy z nas niejednokrotnie bał się czegoś w swoim życiu. Strach jest pierwotną cechą człowieka
i jego naturalną reakcją obronną na pojawiające się zagrożenie. Cechuje go silne napięcie emocjonalne oraz objawy wzbudzenia układu autonomicznego, które ustępują, gdy znika przyczyna
lęku. Zdarza się jednak, że strach staje się nieodłącznym towarzyszem człowieka i utrudnia mu
codzienne funkcjonowanie, prowadząc dodatkowo do wielu dokuczliwych dolegliwości somatycznych.

Zaburzenia lękowo-depresyjne
W przebiegu epizodów depresyjnych,
jednymi z częściej opisywanych objawów jest lęk i niepokój. Analogicznie w przebiegu zaburzeń lękowych, często
pojawia się przygnębienie, zniechęcenie
i utrata radości życia. U około 1/3 pacjentów lęk i depresja współistnieją ze sobą.
Badania dowodzą, że blisko 25% pacjentów z dużą depresją przejawia oznaki
lęku, natomiast co 10 pacjent, u którego występują krótkie epizody depresji,
również cierpi z powodu lęku. Zjawisko
to można tłumaczyć tym, że przewlekły
niepokój wywołuje zniechęcenie, a to
z kolei usposabia do depresji. Powiązania między lękiem a depresją nie są
jeszcze do końca poznane, wciąż trwają
obserwacje i badania.
Lęk uogólniony
Kiedy uporczywy lęk utrzymuje się
przez większość dnia, ponad kilka tygodni, mamy zwykle do czynienia z tzw.
zaburzeniami lękowymi uogólnionymi.
Stan taki charakteryzuje się skłonnością
do zamartwiania się, przeżywania codziennych wydarzeń i trudności, obaw
o przyszłość, nawracającym poczuciem
„że coś złego się stanie”. Do tego dołącza się często napięcie mięśniowe, brak
zdolności do relaksu, pojawiają się napięciowe bóle głowy (z typowym umiejscowieniem z tyłu głowy).
Lęk paniczny
Zaburzenia lękowe mogą występować również z napadami lęku panicznego. Nawracające ataki paniki nie zwią-

zane z żadną konkretną
sytuacją zaczynają się
nagle, osiągają maksimum w ciągu kilku minut
i trwają co najmniej kilkakilkanaście minut. Pomiędzy napadami początkowo lęk nie występuje, ale
w miarę trwania zaburzenia pojawia się stały lęk,
tzw. antycypacyjny, czyli
„lęk przed lękiem”. W tym
rodzaju nerwicy nasilenie
lęku jest znaczne, aż do
stanu przerażenia i paniki. Napadom towarzyszą
nasilone, bardzo różnorodne objawy somatyczne - niektórzy
opisują ten stan, jakby za chwilę mieli
zemdleć albo umrzeć.
Zaburzenia wegetatywne
Zaburzenia lękowe wywołują szereg
symptomów wegetatywnych. Może wystąpić przyspieszone bicie serca, drżenie, dygotanie, suchość w jamie ustnej,
uderzenia gorąca, dreszcze, uczucie
dławienia, ból w klatce piersiowej, ból
brzucha, zawroty głowy, poczucie nierealności i wiele innych objawów, zarówno ogólnych, wegetatywnych, jak
i psychicznych.
Pomiędzy objawami dochodzi do
dodatniego sprzężenia zwrotnego: lęk
wyzwala dodatkowe objawy wegetatywne, które z kolei niepokoją i nasilają
lęk, który znowu wzmaga objawy wegetatywne, uruchamiając w ten sposób
mechanizm „błędnego
koła”, nad którym pacjent
niejednokrotnie nie potrafi zapanować. Osoba,
która cierpi na tego typu
lęki czuje bezradność
wobec własnych reakcji,
niejednokrotnie korzysta
z pomocy pogotowia ratunkowego, słysząc najczęściej orzeczenie: „nic
poważnego się nie dzieje,
to tylko nerwica”.
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
Charakteryzują się występowaniem myśli (obsesji) lub czynności (kom-
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pulsji) w sposób nawracający, uporczywy, natrętny, które są odbierane jako
własne, a nie jako narzucone z zewnątrz,
ale jednocześnie przykre i bezsensowne. Ich przeżywanie lub wykonywanie
nie jest samo w sobie przyjemne, powoduje cierpienie. Przeżywając obsesje lub
kompulsje mamy poczucie ich nieracjonalności, próbujemy się im przeciwstawić, ale próby są nieskuteczne z powodu
narastającego lęku i wrażenia przymusu,
aby ponownie powtórzyć daną czynność. Pochłonięcie natrętnymi myślami
i czynnościami angażuje stopniowo
coraz więcej uwagi i czasu, zakłócając,
a nawet uniemożliwiając społeczne i indywidualne funkcjonowanie.
Leczenie zaburzeń lękowych
Najważniejszym krokiem w leczeniu zaburzeń lękowych jest prawidłowa diagnoza postawiona u lekarza
psychiatry lub psychologa. W leczeniu
wskazana jest psychoterapia, uzupełniona odpowiednio dobranymi lekami, łagodzącymi objawy.
Psychoterapia leczy przyczyny zaburzeń, prowadzi do wyleczenia z trwałą
poprawą i ustąpieniem objawów. Farmakoterapia łagodzi objawy nerwicowe
w trakcie przyjmowania leków, nie leczy
jednak przyczyn, w związku z czym po
jej zakończeniu trzeba się liczyć z możliwością nawrotu objawów.
Konsultacja medyczna: psychiatra
lekarz Anita Hawryluk
Zapraszamy na konsultacje do poradni psychologicznej i psychiatrycznej
CM Luxmed.
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HTZ na odsiecz menopauzie
Przekwitanie jest trudnym czasem dla każdej kobiety. W tym okresie następują zmiany w wytwarzaniu kobiecych hormonów – estrogenów – powodując ich niedobór
w organizmie. Spadek poziomu estrogenów wywołuje wiele dolegliwości związanych
z obniżeniem formy fizycznej i psychicznej. Ale w praktyce tak być nie musi.
Menopauza, klimakterium albo
przekwitanie, to określenia używane
zamiennie w języku potocznym, w odniesieniu do objawów związanych ze
zmianami hormonalnymi u kobiet.
W medycynie, terminem klimakterium
określa się kilkunastoletni okres w życiu kobiety, w którym dochodzi do narastania niewydolności hormonalnej
jajników. Jest to proces rozciągnięty
w czasie.
W trakcie klimakterium ginekolodzy
mówią o premenopauzie, czyli okresie,
w którym nie odczuwa się jeszcze zaburzeń hormonalnych, ale wykazują je
już badania poziomu hormonów. Zjawisko to dotyczy kobiet około 40 roku
życia. Najczęściej przed 50 rokiem życia
pojawiają się tzw. objawy wypadowe
– przedłużające się obfite krwawienia,
skrócenie cyklu miesięcznego. Jednocześnie przez cały czas zmniejsza się wytwarzanie estrogenów. Prowadzi to do
wystąpienia różnych nieprzyjemnych
objawów. Do najczęściej wymienianych przez pacjentki należą: uderzenia
gorąca, nadmierna potliwość, uczucie
zmęczenia, zaburzenia koncentracji,
rozdrażnienie, bezsenność, depresja.
Jednak warto pamiętać, że takie objawy mogą też wywoływać inne poważne
choroby. Dlatego zawsze należy wykluczyć zaburzenia elektrolitowe, nerwice
czy też choroby organiczne.
Objawy menopauzalne, wynikające z obniżenia estrogenów we krwi,
to również zmiany dotykające układu moczowo – płciowego. Manifestują
się one zaburzeniami w składzie komórkowym nabłonka i są odczuwalne jako
dolegliwości ze strony układu moczowo – płciowego, np. suchość pochwy,
stany zapalne narządów płciowych,
zaburzenia w oddawaniu moczu (częstomocz, ból).

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

Niedobór estrogenów prowadzi
także do zaburzenia równowagi w procesie remodelowania kości, do obniżenia gęstości mineralnej kości, co z kolei
jest przyczyną osteoporozy.
U kobiet po menopauzie wzrasta
ryzyko chorób układu sercowo – naczyniowego. Jest to związane z zanikiem
ochronnego działania naturalnych estrogenów, które poprawiają przepływ
krwi i stabilizują ciśnienie tętnicze.
Mogą rozwijać się też zaburzenia gospodarki lipidowej. Brak ochronnego
wpływu estrogenów na ścianę naczyń
krwionośnych powoduje ryzyko choroby wieńcowej.

Objawom i następstwom menopauzy można zapobiegać.

Sprawdzonym sposobem jest hormonalna terapia zastępcza (HTZ). Kobiety,
które stosują hormony nie muszą znosić
nieprzyjemnych objawów tego okresu.
HTZ zapobiega też dolegliwościom ze
strony układu moczowo – płciowego,
jak i późniejszym następstwom. O tym,
czy pacjentkę można poddać terapii
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hormonalnej, zawsze musi zadecydować lekarz ginekolog. On też ustali
indywidualnie jaką HTZ zastosować,
w oparciu o dodatkowe badania:
mammografię, USG, cytologię, ciśnienie
tętnicze krwi, poziom cukru i lipidów
w surowicy.

Prawidłowo prowadzona terapia hormonalna zwykle nie
wywołuje objawów niepożądanych. Nie wolno jej jednak stosować

u kobiet z rakiem piersi, rakiem macicy,
w przypadku choroby zakrzepowo – zatorowej, nadciśnienia oraz przy niewydolności wątroby.

Zapraszamy na konsultacje do
gabinetów ginekologicznych
CM Luxmed. U nas wykonasz
wszystkie niezbędne badania.
Szczególnie zachęcamy do wykonania mammografii, USG piersi oraz cytologii w ramach akcji
„Różowa wstążka”, prowadzonej
wspólnie z miesięcznikiem „Twój
Styl”.
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