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Dietetyk poleca na jesień
Czy mobilizacja jest skuteczna?

i ...znów ten ból głowy!
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NASZE MARKI:

Biłgoraj
Chełm
Kraśnik
Krasnystaw
Zamość

Zdrowa dieta on-line

Dokonując zakupu planu żywieniowego otrzymujesz:
- gotowy, zbilansowany 7-dniowy plan żywieniowy  

(4 lub 5 posiłków dziennie) do stosowania przez miesiąc,
- listę zakupów,
- zestawienie wszystkich posiłków, które możesz powiesić na 

lodówce jako plan organizacyjny.
Ponieważ dieta zawsze powinna być urozmaicona, po 

miesiącu, gotowy plan żywieniowy należy zmienić.  Ze względu 
na sezonowość i dostępność produktów plany żywieniowe w na-
szej ofercie zmieniają się co 1-3 miesiące.

Wybór jest duży. Nasi eksperci opracowali wiele zbilansowanych 
diet, które dostarczają niezbędnych składników odżywczych, 
jednocześnie ułatwiając redukcję zbędnych kilogramów. Dzięki 
temu możesz zadbać o swoje zdrowie, pod okiem dietetyka. 
W przypadku pojawienia się pytań w czasie stosowania diety 
wystarczy zamówić teleporadę lub zapisać się na wizytę do die-
tetyka, który przygotował twój plan żywieniowy.

Poza gotowymi dietami online, nasi eksperci przygotowują 
indywidualne plany żywieniowe. 

Zapraszamy na blog.luxmedlublin.pl/zdrowa-dieta-online/

Diety, które możesz w łatwy sposób kupić w e-sklepie to 
nowość w oferCie Cm luxmeD. zostały skomponowane przez 
ekspertów żywieniowyCh, praktykująCyCh na Co Dzień w 
naszyCh przyChoDniaCh. iCh założeniem jest bezpieCzna  
i skuteCzna reDukCja wagi lub wsparCie leCzenia niektóryCh 
sChorzeń. przygotowane, autorskie plany żywieniowe 
Dopasowane są Do wymagań, upoDobań i zmieniająCyCh się 
sezonowo proDuktów, z któryCh w prosty sposób przygotu-
jesz smaCzne posiłki. 
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Drodzy Czytelnicy!

Od ponad pół roku cały 
świat zmaga się z pandemią 
koronawirusa. Prawie każdy 
z nas osobiście doświadczył 
związanych z tym utrudnień. 
Szczególnie boleśnie sytuacja  
ta dotknęła służbę zdrowia. 
Nadal wiele przychodni świad-
czy wizyty lekarskie wyłącznie 
online. Nieczynne są punkty 
pobrań, często mamy problem  

z wykonaniem zwykłej morfologii. 
Luxmed nie zamyka się przed pacjentami. Otwarte 

są wszystkie nasze placówki, macie Państwo dostęp do 
lekarzy specjalistów i do badań diagnostycznych.

Wirusolodzy przestrzegają, że okres jesienno-zimowy 
może być jeszcze trudniejszy. W tym czasie mamy 
bowiem do czynienia ze wzmożoną zachorowalnością 
na grypę i infekcje grypopodobne. Trudno więc będzie 
odróżnić w początkowej fazie choroby czy mamy grypę 
czy Covid-19, ale jest na to sposób.  Wystarczy wykonać 
testy antygenowe, które już po kilku godzinach dadzą 
nam odpowiedź. Piszemy o tym w artykule na 3 str.

Niezależnie od sytuacji pandemicznej, towarzyszą 
nam niestety znane od lat choroby. W tym wydaniu 
magazynu przyjrzymy się bliżej bólom głowy. Jakie 
mogą być tego przyczyny wyjaśnia neurolog w artykule 
„I ...znów ten ból głowy!”.

Jesienią zmniejsza się nasza aktywność fizyczna, 
częściej przebywamy w domu, nieraz dość długo w po-
zycji siedzącej. Reaguje na to nasz kręgosłup. Więcej na 
temat schorzeń kręgosłupa przeczytacie Państwo na str. 
9. Przy okazji, zainteresowanych odsyłam do materiału 
na temat różnych metod rehabilitacji i radzenia sobie 
z bólem.

Tych z Państwa, którzy mają problemy z nadmiernym 
wypadaniem włosów zachęcam do przeczytania wy-
wiadu z trychologiem. Jedną z przyczyn takiego stanu 
mogą być braki żywieniowe. Warto wówczas skorzystać 
z porady dietetyka lub samodzielnie wykupić online 
gotowy plan żywieniowy.

                                             Z poważaniem
                                  

                                       Prezes Zarządu
                                      Mirosław Jakubczak

https://blog.luxmedlublin.pl/zdrowa-dieta-online-/
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Pacjenci najczęściej skarżą się na 
bóle głowy, mięśni, stawów, ogólne 
osłabienie czasem biegunkę, ciepłota 
ciała jest zazwyczaj podwyższona, 
występuje kaszel i duszności. 

Epidemiologicznie największym za-
grożeniem są  pacjenci, którzy infekcje 
przechodzą w sposób skąpo objawowy 
lub bezobjawowy. Będąc nosicielami 
wirusa mogą nieświadomie zarażać 
inne osoby.

W związku z tym, że zachorowanie 
na Covid-19 jest dużo groźniejsze od 
innych infekcji wirusowych, kluczowe 
będzie otrzymanie odpowiedzi na py-
tanie: grypa czy koronawirus?

Rozwiązaniem są szybkie testy anty- 
genowe  różnicujące czy mamy do 
czynienia z koronawirusem czy wirusem 
grypy.

GRYPA CZY CoVid?

W najnowszych rekomendacjach Mi- 
nisterstwa Zdrowia zawartych w „Stra-
tegii Walki z Covid-19 jesień 2020” 
znalazł się zapis o wykorzystaniu testów 
antygenowych do szybkiej diagnozy 
pacjentów z objawami infekcji dróg od-
dechowych.

Materiałem do badania jest wymaz  
z nosogardzieli, a wynik otrzymujemy 
już po kilku godzinach.

Badania antygenowe w kierunku wy- 
krycia przyczyny infekcji dróg odde-
chowych najkorzystniej jest wykonać  
w pakiecie: koronawirus + grypa.

Testy wykonywane są wyłącznie  
w placówce Luxmed przy ul. Orkana 7 
(w wyznaczonym zewnętrznym Punkcie 
pobrań) i wymagana jest wcześniejsza 
rezerwacja terminu. 

Jak kupisz testy:
- online: w e-sklepie rezerwujesz 

termin, opłacasz
- telefonicznie: rezerwujesz termin 

(81 532 37 11), opłacasz online
Płatność w placówce nie jest przyj-
mowana! 
Na badanie odprawiasz się w zew- 
nętrznym e-kiosku przed 
budynkiem.

Kupując online otrzymujesz dodat-
kowo 10 % rabatu!

Więcej informacji nt. testów można 
znaleźć na blog.luxmedlublin.pl/grypa-
czy-koronawirus/

naDChoDzi jesień i zima, a z nią okres zaChorowań na grypę Czy inne grypopoDobne infekCje górnyCh Dróg oDDe-
ChowyCh. zarówno sars-CoV-2, jak i wirusy grypy Czy paragrypy wy-wołują objawy związane z ukłaDem oDDeCho-
wym. 

https://blog.luxmedlublin.pl/grypa-czy-koronawirus-/
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Jaka dieta jesienią?
Jadłospis powinien być przede 

wszystkim urozmaicony i dobrze zbilan- 
sowany, aby uchronić nas przed nie- 
doborami pokarmowymi. Dieta niedo-
borowa w białko, witaminy i składniki 
mineralne może przyczynić się do osła- 
bienia funkcjonowania układu odporno- 
ściowego. W związku z tym, nie po-
winniśmy eliminować żadnej z grup 
produktów. W naszym menu powinny 
się znaleźć sezonowe warzywa, owoce, 
produkty zbożowe (głównie pełnoziar-
niste), chude mięso, ryby, jaja, nabiał, 
nasiona strączkowe a także zdrowe tłu-
szcze (pochodzące zwłaszcza z olejów 
roślinnych, orzechów, nasion i pestek). 
Jeśli eliminujemy jakąś grupę produktów 
(np. nabiał, mięso), warto skonsultować 
się z dietetykiem, który wyjaśni w jaki 
sposób uniknąć niedoborów na diecie 
eliminacyjnej. 

Osoby, które cierpią na sezonowe za- 
burzenia nastroju powinny zadbać o od-
powiedną ilość produktów będących 
źródłem tryptofanu, który wpływa na 
stężenie serotoniny nazywanej hormo-
nem szczęścia, m. in. banany, jajka, mię- 
so kurczaka, indyka, ryby, pestki dyni, 
nasiona słonecznika, orzechy, sery, mle-
ko.

Dodatkowo, w sezonie jesiennym, kie- 
dy brakuje ekspozycji na światło sło-
neczne, nie powinniśmy zapominać  
o suplementacji witaminą D3. Odpowie-

dnią dawkę powinien dobrać lekarz ro-
dzinny.

Wraz z pojawieniem się chłodniejszych 
dni zwykle potrzebujemy nieco więcej 
cieplejszych posiłków, warto zacząć dzień 
od ciepłego śniadania, np. owsianki, 
omletu oraz zjeść przynajmniej jeden 
dodatkowy ciepły posiłek w ciągu dnia 
(np. zupa lub drugie danie na ciepło).

Kupuj sezonowo i lokalnie
Pomimo całorocznego dostępu do 

importowanych, świeżych warzyw i owo-
ców warto sięgać po produkty lokalne. 
Bazarki pełne są warzyw i owoców do 
późnej jesieni. Najlepiej jest wybierać 
produkty sezonowe. Jesienią będą to: 
cukinia, pomidory, papryka, bakłażany, 
kapusta czerwona, włoska lub biała, 
cykoria, jarmuż, kalafior, brokuł, bruksel-
ka, dynia, kalarepka, por, czosnek, cebula, 
warzywa korzeniowe: buraki, marchew, 
pietruszka, seler, rzodkiew, rzepa oraz 
jabłka, gruszki, śliwki, winogrona, nie-
które odmiany malin, borówek, żurawina. 
Warzywa warto zjadać w jak najmniej 
przetworzonej formie, czyli na surowo, 
lekko zblanszowane, ugotowane na pa-
rze, ale również jako dodatek do zup, 
sosów, np. leczo, past kanapkowych, 
świeżo wyciskanych soków.

Zrób zapasy na zimę
Warto wybierać takie sposoby prze-

chowywania żywności, które pozwolą 
jej zachować jak najwięcej wartości 
odżywczych. Jeśli chodzi o owoce i wa-
rzywa, bardzo dobrym rozwiązaniem 
jest ich mrożenie. Straty wartości od-
żywczych są tutaj niewielkie. Warto zwła-
szcza zamrozić drobne owoce jagodowe 
(np. jagody, borówki, maliny, porzeczki, 
truskawki), na które sezon trwa bardzo 
krótko. Cechują się one bardzo wysoką 
wartością odżywczą, są bogate m. in.  
w przeciwutleniacze i rozpuszczalny 
błonnik pokarmowy. Do późnej jesieni 
dostępne będą maliny i żurawina które 
można przechować w taki sposób. Jesie-
nią i zimą mrożonki można wykorzystać 
do koktajli, jako dodatek do ciast, omle-
tów, owsianek.

Kolejną metodą,  którą warto polecić 
jest kiszenie. Kisić można nie tylko dob- 
rze wszystkim znane ogórki lub kapustę. 
Świetnie smakują kiszone buraczki, mar-
chewka oraz inne warzywa. Nie polecam 

natomiast przetworów z dodatkiem cu- 
kru i octu (marynowanych, konserwo-
wych).

Amatorom słodyczy proponuję przy-
gotować powidła śliwkowe, bez dodatku 
cukru. 

Przepis na powidła śliwkowe:

Bardzo dojrzałe śliwki węgierki pozbaw 
pestek i przełóż do szerokiego garnka. Za-
gotuj i duś do odparowania soku. Ostudź, 
np. przez noc. Kolejnego dnia ponownie 
zagotuj i smaż na maleńkim ogniu do 
zgęstnienia. Uważaj, aby nie przypalić po- 
wideł, możesz delikatnie zamieszać je dre- 
wnianą łyżką. Ostudź. Powtórz smażenie 
jeszcze jeden raz i gorące przełóż do wy-
parzonych słoiczków, powidła powinny  
być bardzo gęste, klejące się do łyżki. 
Powidła są kaloryczne, dlatego należy ich 
używać w rozsądnych ilościach. 1 łyżka 
powideł (20 g) dostarcza około 45 kcal  
i może być zamiennikiem połówki sporego 
jabłka (90 g).

Autor tekstu:
Dietetyk mgr Natalia Parulska 

Dietetyk poleca na jesień 
jesień to Dobra pora roku, jeśli ChCemy wprowaDzić zmiany w swoim sposobie oDżywiania, zaCząć jeść 
regularnie i zDrowo. stragany uginają się oD świeżyCh warzyw i owoCów, pogoDa naDal sprzyja aktyw-
nośCi na świeżym powietrzu, natomiast Częstotliwość wyjazDów, które Często zaburzają nasze posta-
nowienia DietetyCzne jest zazwyCzaj znaCznie ograniCzona w porównaniu Do sezonu letniego. 
w związku z tym jesienią zwykle łatwiej jest nam osiągnąć założone Cele.

https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1,8,72p,39l,stronapsl,poradnie-specjalistyczne,dietetyk,lublin-ul-orkana-7,lekarze-gazeta
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Pierwszym etapem prawidłowej pie-
lęgnacji skóry jest jej oczyszczanie. 

- Wszystko co znajduje się na powierz- 
chni skóry (nadmiar sebum, zrogowa-
ciały naskórek, brud, kurz, resztki ma- 
kijażu) wpływa na zaburzenie jej rów-
nowagi. Niedokładne oczyszczenie  
bądź pominięcie tego kroku w pielę-
gnacji sprzyja namnażaniu się bakterii, 
zapychaniu porów, powstawaniu zas-
kórników oraz wyprysków.

W przypadku, gdy na powierzchni 
skóry znajdują się warstwy makijażu 
ten etap najlepiej rozpocząć od płynu 
micelarnego. Micele zawarte w pły- 
nie rozpuszczą makijaż, nawet ten wo- 
doodporny. Co ważne, nie należy 
pocierać skóry. Wystarczy przyłożyć 
nasączony płatek kosmetyczny i po 
odczekaniu kilku minut delikatnym 
ruchem usunąć płatek na zewnątrz.

W dalszym etapie oczyszczenia wy-
bieramy produkt myjący dostosowany 
właściwościami do typu skóry. Dema-
kijaż wykonujemy ruchami okrężnymi 
ku górze.

Na rynku dostępne jest całe mnóstwo 
kosmetyków i niejednokrotnie trudno 
nam się zdecydować, które wybrać.

- Rzeczywiście, oferta jest bardzo 
bogata. Jednak nie wszystkie kosmetyki 
spełniają swoje zadanie. Zdarzają się 
też takie, które uczulają, prowadząc do  
zaczerwienienia, złuszczania a nawet 
obrzmienia twarzy.

Do skóry suchej i wrażliwej najlepszy 
jest delikatnie oczyszczający krem 
myjący, który usuwa zanieczyszczenia, 
nie naruszając naturalnej bariery ochron-
nej. Dla osób z cerą mieszaną lub tłustą 
warto zastosować oczyszczający żel 

Skóra twarzy 
- jak o nią dbać i właściwie pielęgnować

myjący. Intensywnie oczyszcza, efekty-
wnie usuwa zanieczyszczenia oraz nad-
miar sebum. Nie zaburza naturalnej 
bariery ochronnej skóry, nie podrażnia. 

Czy po dokładnym oczyszczeniu 
możemy już zastosować krem czy ko-
nieczna jest tonizacja?

- Po oczyszczeniu skóry, a także po 
każdym kontakcie z wodą naturalne 
pH skóry zostaje zaburzone. Powoduje 
to utratę bariery ochronnej przed 
bakteriami, grzybami oraz czynnikami 
środowiskowymi. Celem tonizacji jest 
przywrócenie naturalnego, kwasowego 
pH skóry. Do tonizacji należy wybierać 
toniki bezalkoholowe, które nie wysu- 
szą skóry oraz nie powodują podraż-
nień. W celu przeprowadzenia pra-
widłowej tonizacji, należy zwilżyć płatek 
kosmetyczny tonikiem, następnie nie 
pocierając skóry, stemplowo, ruchem 

ku górze aplikujemy tonik na skórę.
Drugim sposobem aplikacji toniku 

jest użycie atomizera. Po oczyszczeniu 
delikatnie zwilżamy skórę tonikiem. 
Bezalkoholowa formuła tonizuje oraz 
nawilża skórę.

Serum to dodatkowy krok w pielę-
gnacji.?

- Nie zastąpi nam kremu, natomiast 
dzięki skoncentrowanemu działaniu 
oraz mniejszym molekułom jest w stanie 
wniknąć w głębsze warstwy skóry. 
Serum posiada do 70% składników 
aktywnych, działających na poprawę 
jakości skóry. Nie musimy stosować go 
cały czas. Warto przeprowadzić sobie 
kilkutygodniową kurację, kilka razy 
do roku, najlepiej wtedy gdy skóra 
potrzebuje intensywnej pielęgnacji np. 
po wakacjach lub po zimie.

Na oczyszczoną skórę aplikujemy 

Po Powrocie Z wakacJi ciesZy nas Piękna oPaleniZna, ale Już Po kilkunastu dniach 
Zauważamy, że nasZa skóra staJe się sucha, Pogrubiała i mało elastycZna. naskórek 
ZacZyna się ZłusZcZać, a cera nabiera sZarawego koloru. w dodatku odkrywamy nie-
miłe niesPodZianki – PrZebarwienia, PoPękane nacZynka i Znamiona.
Jak Zadbać o Zdrowy i Piękny wygląd skóry? Z tym Pytaniem Zwracamy się do kosmeto-
log mgr agniesZki koZłowskieJ.
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niewielką ilość serum, wmasowujemy 
do wchłonięcia i po odczekaniu kilku 
minut aplikujemy ulubiony krem.

Dla skór zmęczonych, poszarzałych, 
pozbawionych blasku polecam Meso- 
estetic Serum Aox Ferulic - antyoksy-

dacyjne serum o działaniu ochronnym. 
Chroni skórę przed fotostarzeniem 
oraz wspiera naturalny system anty- 
oksydacyjny. Natomiast w pielęgnacji 
skór dojrzałych, z widocznymi oznakami 
starzenia idealnie sprawdzi się serum 
Collagen 360 Mesoestetic. Serum to 
jest wzbogacone kolagenem morskim 
w celu stymulacji regeneracji skóry 
na poziomie komórkowym. Pomaga 
skórze odzyskać naturalną witalność  
i elastyczność, wygładza zmarszczki.

Czas na krem?

- Odpowiednio przygotowana skóra 
jest w stanie przyjąć składniki aktywne 
zawarte w kremie. Bardzo ważna jest 

systematyczność nakładania kremu ra-
no i wieczorem. Właściwości kremu na 
dzień i na noc różnią się od siebie.

Krem na dzień oprócz działania pie- 
lęgnacyjnego chroni skórę przed dzia-
łaniem czynników zewnętrznych, dla-

tego najlepiej gdy będzie posiadał 
wskaźnik SPF. Należy wybierać kremy 
o lekkiej konsystencji, nie obciążające 
skóry. W przypadku skóry suchej głów-
nym zadaniem kremu będzie działanie 
nawilżająco-odżywcze, natomiast dla 
cer tłustych nawilżająco-matujące.

Skóra podczas snu ulega regeneracji, 
dlatego konsystencja kremów przezna-
czonych na noc jest nieco cięższa oraz 
bogatsza w składniki regenerujące, od-
żywcze.

W przypadku kremów również mamy 
na rynku tak szeroką ofertę, że trudno 
jest wybrać ten najlepszy dla siebie. 

- Do skóry suchej i wrażliwej moż- 
na zastosować beztłuszczowy, wielo-

zadaniowy ochronny krem na dzień,  
o wielokierunkowym działaniu, a na  
noc intensywny krem naprawczy 
do skóry suchej i wrażliwej- o bo- 
gatej formule, zastosowany na noc 
przyjmuje działanie kremu-maski. Z ko- 
lei nawilżający krem do twarzy np. 
Neostrata ma działanie pielęgnacyjno-
naprawcze. Efektywnie nawilża i wyka- 
zuje silne działanie przeciwstarze-
niowe.

Przy skórze mieszanej i tłustej 
dobre efekty widać po zastosowaniu 
antyoksydacyjnego kremu ochron-
nego na dzień. Stanowi on doskonałą 
ochronę przed wpływem czynników 
zewnętrznych i promieniowania słone-
cznego. Intensywnie wygładza, napina 
i ujędrnia skórę. Uzupełnieniem może 
być kompleksowy krem naprawczy 
do skóry normalnej i mieszanej na 
noc, przeznaczony do walki z objawa-
mi fotostarzenia. Reguluje pracę gru-
czołów łojowych, oczyszcza oraz zwęża 
pory. 

Oczywiście nie zapominamy o skó- 
rze dojrzałej, która wymaga szcze-
gólnej troski. W tym przypadku pro-
ponowałabym Exuviance Age Reverse 
Day Repair. To wielozadaniowy krem 
przeciwzmarszczkowy, pomagający od- 
zyskać młodzieńczą jędrność skóry. 
Retinol zawarty w kremie stymuluje 
proces odnowy komórkowej. Krem 
występuje także w wersji na noc, 
wspiera naturalny cykl naprawczy skóry 
podczas snu. Działa ujędrniająco oraz 
cofa oznaki starzenia.

A jak zadbać o skórę wokół oczu?

- Podczas pielęgnacji skóry nie należy 
zapominać o odpowiednio dobranej 
pielęgnacji okolicy oka. Skóra w tym 
miejscu jest cieńsza, dlatego najszybciej 
pojawiają się na niej zmarszczki. Na- 
leży stosować kremy specjalnie do 
tego dedykowane, ponieważ kremy 
do twarzy mogą spowodować podra-
żnienie skóry tej okolicy.

Zachęcam do zastosowania komp-
leksowego kremu intensywnie na-
wilżającego pod oczy i na powieki jak 
np. Age Reverse Eye Contour. Jest lekki, 
doskonale nawilża delikatną skórę 
wokół oczu. To wielozadaniowy krem, 
który pomaga odbudować utracony 
kolagen i ujędrnić skórę okolicy oczu. 
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Pod oczy warto zastosować intensyw-
ne kremy przeciwzmarszczkowe jak 
Bionic Eye Cream Neostrata. Skutecznie 
redukuje zmarszczki, cienie i opuchnię-
cia pod oczami.

A peelingi i maseczki? Czy mają 
istotny wpływ na kondycję naszej skóry 
i jak często możemy je wykonywać?

- Peeling to nic innego, jak złusz-
czenie martwego naskórka. Zabieg ten 
pozwala wygładzić skórę, odblokowuje 
również ujścia gruczołów łojowych, 
zapobiegając powstawaniu zaskór-
ników. Regularnie wykonywany pee-
ling (1-2 razy w tygodniu) pozwala 
na lepszą penetrację składników ak-
tywnych zawartych w produktach do 
pielęgnacji, a także wspiera regenerację 
naskórka, który poprzez pobudzenie 
działaniem peelingu, przyspiesza pro-
ces naturalnej odbudowy.

Rodzaj peelingu dobieramy w za-
leżności od typu skóry. W przypadku 
skór wrażliwych, naczynkowych bę-
dzie to peeling enzymatyczny, który  
nie podrażnia skóry, a poprzez działanie 
enzymów rozpuszcza martwe komórki 

naskórka. Dla skóry normalnej, mie-
szanej idealnie sprawdzi się peeling 
mechaniczny, zawierający drobinki ście- 
rające. Poleciłabym Bionic Tonic kuracja 
złuszczająca Exuviance. Kuracja o cha-
rakterze delikatnie złuszczającego toni-
ku jest idealna do  każdego typu cery. 
Zawiera płatki nasączone molekułami 
o działaniu złuszczającym, intensywnie 
nawilżającym i rozświetlającym.

Aby zapewnić skórze odpowiednią 
pielęgnację, codzienną rutynę należy 
wzbogacić o dodatkowe zabiegi, jak np. 
nakładanie maski 1-2 razy w tygodniu. 
Maskę dobieramy odpowiednio do 
typu skóry. I tak osoby o skórze su-
chej i wrażliwej zachęcałabym do 
zastosowania Bionic Oxygen Facial - 
dotleniającą maskę-piankę. Pobudza 
ona procesy odnowy komórkowej, głę- 
boko nawilża, wygładza i dotlenia. Dla 
cery mieszanej i tłustej doskonała 
będzie maska Detox Mud Treatment. 
Ta jedwabista maska błotna, zmniejsza 
pory, pochłania nadmiar sebum, dzięki 
czemu skóra staje się czysta, gładka 
oraz pozbawiona toksyn.

Tylko dokładna pielęgnacja skóry 
i dobór odpowiednich kosmetyków 

pozwoli nam dłużej cieszyć się zdrową, 
zadbaną cerą.

Dziękujemy za rozmowę.

https://med-estetyka.pl/dermokosmetyki-gazetka/
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- Organizując wyprawkę warto zasta-
nowić się ile czasu spędzimy w szpitalu. 
Oczywiście nie zawsze posiadamy taką 
wiedzę. Nieprawidłowy stan zdrowia 

dziecka - znaczny wzrost poziomu bili-
rubiny, duży ubytek masy ciała albo 
poród przez cięcie cesarskie czy też 
wczesne powikłania połogowe oznaczają 
dłuższy pobyt. Aby oszczędzić bliskim 
stresu, biegania i szukania rzeczy, które 
trzeba będzie donieść do szpitala, warto 
spakować się zawczasu.

W torbie do szpitala powinny znaleźć 
się rzeczy na czas porodu, po porodzie, 
ważne dokumenty oraz rzeczy dla dzie- 
cka. 

Dokumenty, wyniki badań, pro-
ponuję umieścić w przeznaczonej do 
tego teczce. Przygotuj:
• dowód osobisty,
• NIP pracodawcy,
• skierowanie do szpitala,
• karta przebiegu ciąży,
• wyniki badań (morfologia, analiza mo-

czu, WR, HCV, HIV, HBS  czyli wszy- 
stkie te, które wykonałaś w poszcze- 
gólnych trymestrach ciąży, zlecone 
przez lekarza bądź położną prowa-
dzącą),

• dwa wyniki grupy krwi,
• wynik posiewu z pochwy i odbytu  

w kierunku paciorkowców – GBS,
• jeśli byłaś pod opieką lekarza 

specjalisty, to również wszystkie wyniki 
badań zlecone przez tego lekarza np. 
okulistę, kardiologa, hematologa,

• plan porodu.

Wyprawka aktywnej mamy 

Na czas porodu przyszłej mamie bę-
dą potrzebne:
 • 2 koszule, najlepiej luźne i nie za 

długie, tak byś mogła bez trudu 

przyjmować różne pozycje porodowe,
 • szlafrok,
 • skarpetki, stopki (rodzące lubią mieć 

,,coś’’ na stopach),
 • woda w aerozolu tzw. mgiełka do 

odświeżenia twarzy (czasem bywa 
gorąco),

 • duży ręcznik kąpielowy, mały ręcznik, 
 • chusteczki odświeżające,
• nawilżający balsam do ust, które 

często są spękane (poród to ciągłe 
oddychanie),

• olejek do masażu (jeśli będziesz miała 
możliwość rodzić z osobą to- 
warzyszącą, poproś o masaż - cudo-
wnie relaksuje, przynosi również ulgę 
w tzw.  bólach krzyżowych),

 • kilka butelek wody, najlepiej niegazo-
wanej,

 • czekoladę, landrynki (niestety nie mo- 
żemy jeść w czasie porodu, więc 
odrobina czegoś słodkiego, co roz-
płynie się w ustach poprawi nam 
humor),

 • nie zapomnij o osobie towarzyszącej - 
lepiej niech zabierze ze sobą owoce  
i kanapki,

 • jeśli zaopatrzyłaś się w TENS, nie 
zapomnij o nim i sprawdź czy masz 
elektrody, bez nich raczej nie damy 
rady,

 • swoją ulubioną muzykę, której słu- 
chałaś przygotowując się do porodu,

• gumki do włosów, jeśli są długie, 

mogą przeszkadzać kiedy będziesz 
korzystała z łagodzenia bólu wodą.

Po porodzie przydadzą się z pewno-
ścią:
• 2 koszule do karmienia piersią, paczka 

 dużych podpasek poporodowych,
• majtki poporodowe, najlepiej siatecz-

kowe,
• podkłady na łóżko,
• przybory toaletowe, środki higieny 

osobistej, płyn do higieny intymnej, 
który zwykle używasz, swoją kosme-
tyczkę, płyn Tantum Rosa,

• miękki papier toaletowy, ręcznik pa-
pierowy,

• klapki pod prysznic, kapcie,
• 2 pieluchy tetrowe,
• 2 wygodne biustonosze, wkładki lakta-

cyjne,
• poduszkę do karmienia (jasiek albo 

rogal),
• sztućce, ulubioną filiżankę,
• pamiętaj, by zabrać leki przyjmowane 

na stałe,
• laktator również może się przydać.

Porozmawiaj wcześniej ze swoją poło- 
żną, jaki laktator i jakie akcesoria lakta-
cyjne masz ze sobą zabrać, ewentualnie 
dostarczyć w razie potrzeby (oczywiście 
trzeba zadbać o prawidłowe karmienie, 
przygotować się wcześniej, jeszcze przed 
porodem - „laktacyjnie”, by uniknąć pro-
blemów po porodzie).

...a dla dziecka...:
• pieluszki jednorazowe,
• paczka chusteczek nawilżanych, krem  

zabezpieczający okolice pieluchowe 
przed odparzeniami,

• ewentualnie rękawiczki niedrapki.... (to 
raczej ostateczność, ponieważ dziecko 
poznaje świat poprzez dotyk, który mu 
ograniczamy niedrapkami),

• jeśli chcemy ubierać malucha w ,,do-
mowe  ubranka’’ oczywiście możemy, 
więc zabieramy ze sobą śpioszki, body, 
kaftaniki, czapeczkę (większość szpitali 
posiada ubranka).
Ubranka na wypis ze szpitala dla dzie-

cka oraz ubranie dla mamy zostawmy  
w domu. Dostarczy je szczęśliwy tata lub 
inna osoba, aby nie okazało się, że torba 
do szpitala jest większa niż na wakacyjny 
wyjazd.

Jeszcze jedna rzecz, chyba najwa-
żniejsza, idąc do szpitala zabieramy ze 
sobą dobry humor oraz pozytywne na-
stawienie.

rodZice Zwykle nie mogą docZekać się, aż ich Pociecha PoJawi się na świecie. Zanim to 
nastąPi trZeba odPowiednio się PrZygotować. warto na kilka tygodni PrZed Porodem 
sPakować torbę do sZPitala, która musi Zawierać rZecZy i dla mamy i dla dZiecka. 
co Zabrać Ze sobą, Jak się PrZygotować do Pobytu w sZPitalu wyJaśnia Położna 
agniesZka krZesZowiec.

aktywnamama.com.pl/gazetka/
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Dlaczego bolą plecy? 
choroby kręgosłuPa to niestety PowsZechna i uciążliwa dolegliwość. cierPi na nią oko-
ło 80% sPołecZeństwa. są to nie tylko ludZie starsi, ale coraZ cZęścieJ młodZi, a nawet 
dZieci w wieku sZkolnym. mimo coraZ doskonalsZych metod lecZenia, Problem narasta 
i osiąga roZmiary choroby sPołecZneJ. 

Trudno sobie wyobrazić, że na każdy 
centymetr kwadratowy naszego kręgo-
słupa przypada obciążenie liczone w ki-
logramach. W pozycji leżącej, kręgosłup 
dorosłego człowieka „dźwiga” około 30 
kg, a w czasie siedzenia bez podparcia – 
blisko 200 kg!

Jeśli jeszcze do tego, w wyniku ma-
łej aktywności ruchowej, nasze mięśnie 
kręgosłupowe nie są szczególnie moc-
ne, pozbawieni jesteśmy naturalnego 
gorsetu ochronnego. A wtedy już tylko 
krok do bólu kręgosłupa. 
Co było pierwsze – ból czy zwyrod-
nienie?

Wydawać by się mogło, że ból może 
być wynikiem zmian zwyrodnieniowych 
kręgosłupa. Zazwyczaj jednak kolejność 
jest odwrotna. Ból wymusza nieprawi-
dłową postawę, a to prowadzi do stop-
niowego rozwoju zmian zwyrodnienio-
wych. Przepuklina międzykręgowa, 
zapalenie korzonków nerwowych, 
zaburzenia krążenia – wszystko to są 
powikłania zwyrodnienia, które zagra-
żają zdolności do pracy i często prowa-
dzą do niepełnosprawności.

Skąd więc pojawia się ból? Najczęst-
szą przyczyną jest przeciążenie więzadeł 
kręgosłupa, które utrzymują kręgi na 
właściwej pozycji. Powoduje to obronny 
skurcz mięśni, otaczających kręgosłup  
i wywołuje ból. Powodem przeciążenia 
jest przede wszystkim niewłaściwa po-
stawa podczas siedzenia, chodzenia, 
nieprawidłowe ułożenie ciała w czasie 
snu czy zbyt mała aktywność ruchowa. 
Okazuje się, że czynnikiem wzmagają-
cym ból może być nawet stres. Pojawia-

jące się podczas zdenerwowania napię-
cie, jest bowiem przekazywane naszym 
mięśniom. Odczuwamy je najbardziej w 
okolicy szyi i barków. Toteż osoby ner-
wowe częściej uskarżają się na tego typu 
dolegliwości.

Kiedy stan taki utrzymuje się przez 
dłuższy czas, mogą powstawać zmiany 
zapalne, a w konsekwencji zwyrodnie-
nia. Wraz z wiekiem, uszkodzone struk-
tury kręgosłupa, uciskając na zakończe-
nia nerwowe, dają się coraz bardziej we 
znaki. 
Przyczyn może być wiele

Bóle kręgosłupa często dotykają oso-
by z urazami narządów ruchu, ze sła-
bymi mięśniami brzucha, ale w grupie 
podwyższonego ryzyka są też osoby 
otyłe. Oczywistym jest fakt, że im więk-
szy ciężar spoczywa na kręgosłupie, tym 
szybciej się on zużywa. W takiej sytuacji 
istotnym elementem profilaktyki jest 
zmniejszenie wagi ciała.

Zmianom chorobowym kręgosłupa 
sprzyjają częste ciąże, a także wiek po 
40 roku życia. Olbrzymi wpływ na nasz 
kręgosłup ma codzienny tryb życia i pra-
ca zawodowa. Jeśli jest ona zbyt ciężka 
fizycznie czy też wiąże się z długotrwale 
wymuszoną postawą, zwiększa prawdo-
podobieństwo zachorowania. W takich 
przypadkach, dbanie o nasz naturalny 
gorset może być jedyną deską ratunku.  
Leczenie

Uzależnione jest oczywiście od przy-
czyny powstania bólu i ukierunkowa-
ne na doraźną pomoc pacjentowi ale 
przede wszystkim na takie postępo-
wanie, które pozwoli na całkowite wy-

eliminowanie bólu bądź uzyskanie jak 
najdłuższych okresów remisji. Leczenie 
może wymagać podejścia interdyscy-
plinarnego czyli włączenia specjalistów 
tj. neurolog czy ortopeda, dietetyk i na 
pewno fizjoterapeuta. Weryfikacji pod-
dany zostanie również styl życia, rodzaj 
pracy.

Ważnym elementem leczenia bó-
lów kręgosłupa jest rehabilitacja, któ-
ra obecnie ma wiele do zaoferowania 
począwszy od zabiegów fizjoterapeu-
tycznych, po terapie manualne i kine-
zyterapię. Istotny wpływ na wszystkie 
czynniki procesu regeneracji kręgosłupa 
mają odpowiednio dobrane – najlepiej 
przez fizjoterapeutę, ćwiczenia indywi-
dualne, które:
Paktywują dopływ krwi do kręgosłupa,
Ppoprawiają przepływ limfy i odpływ 

żylny z obszaru uszkodzenia,
Pwzmacniają mięśnie pleców.

Pamiętajmy, że nawet niewielkie, ale 
długotrwałe bóle są wskazaniem do 
wizyty u specjalisty. badania diagno-
styczne pozwolą na ustalenie obecnej 
kondycji kręgosłupa i poszukiwanie 
przyczyn dolegliwości. Zaniedbanie 
lub niewłaściwe leczenie schorzeń krę-
gosłupa może doprowadzić do nieod-
wracalnych zmian.

Zadbaj o swój kręgosłup!
A Kontroluj wagę ciała
APamiętaj o prawidłowej postawie
A Staraj się robić przerwy, gdy pracu-

jesz w pozycji siedzącej
A Noś odpowiednie obuwie (kobiety 

powinny unikać noszenia butów na 
wysokich obcasach)

A Zrezygnuj z dużej poduszki do 
spania

A Nie zrywaj się z łóżka nagle, przecią-
gnij się i „obudź” swój kręgosłup

A Pamiętaj, że ruch wpływa na wzmac-
nianie mięśni, które chronią kręgo-
słup

A W razie bólu, nie zwlekaj z wizytą u 
lekarza

Podczas siedzenia obciążamy 
swój kręgosłup 4 razy mocniej 
niż podczas przebywania w po-
zycji stojącej!

Zapraszamy do poradni ortopedycz-
nej i neurologicznej CM Luxmed. U nas 
wykonasz potrzebne badania oraz kom-
pleksowe zabiegi rehabilitacyjne.

https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1,10,strona,poradnie,rehabilitacja-gazetka
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Gdy włos z głowy spada
cZęstym Problem, Z Jakim PacJenci ZgłasZaJą się do lekarZa Jest nadmierne wyPadanie 
włosów. Jakie mogą być tego PrZycZyny, Jakie badania możemy wykonać, aby Zdiagno-
Zować Problem oraZ Jak dbać o skórę głowy – wyJaśnia trycholog mgr ŁuKasZ bu-
DZyńsKi.

Ważnym badaniem jest podstawowa 
morfologia krwi, której wynik informuje, 
czy przypadkiem problem nadmiernego 
wypadania włosów nie jest związany 
z anemią i niedoborem żelaza. Inne bada-

nia dotyczą określenia stężenia hormonów 
tarczycy (TsH, fT4), której niedoczynność 
może objawiać się wypadaniem włosów. 
Warto ustalić także stężenia hormonów 
androgenowych i hormonów związanych 
z funkcjonowaniem układu rozrodczego 
(LH, FsH i estradiol -E2).

Wartościowych informacji dostarcza 
badanie trychologiczne, które przepro-
wadzam podczas wizyty. Polega ono na 
analizie skóry głowy i mieszków włoso-
wych za pomocą specjalistycznej mikro-
kamery i interpretacji wyniku na ekranie.

Za każdym razem jestem pytany, jak 
często powinniśmy myć skórę głowy?  

Nie ma jednoznacznej recepty dla 
wszystkich osób, zależy to od indywi-
dualnych potrzeb oraz różnych czynników 
np.: rutyny dnia codziennego (np. upra-
wianie sportu, warunki, w jakich na co 
dzień przebywamy), typu skóry głowy 
(normalna, sucha, wrażliwa, odwodniona, 
z tendencją do przetłuszczania), długości 
i rodzaju włosów czy stosowanych pro-
duktów pielęgnacyjnych – wyjaśnia mgr 
budzyński.

Kobiety, które nie mają problemów ze 
skórą głowy, z reguły powinny myć włosy 
co drugi dzień tj. trzy razy w tygodniu. 
Najczęściej rekomendowane jest mycie 
dwukrotne tzn. myjemy włosy szampo-

nem – spłukujemy wodą i powtarzamy tę 
czynność jeszcze raz. Przy drugiej aplikacji 
zmniejszamy ilość szamponu. 

Jeżeli czujemy potrzebę częstszego 
mycia włosów, wybierajmy delikatne 
szampony, które przeznaczone są do co- 
dziennej pielęgnacji i nie powodują mo- 
cnego podrażnienia skóry głowy np. 
szampony na bazie naturalnych skła-
dników, szampony ziołowe lub po prostu 
rekomendowane do codziennego oczy-
szczania.

Mężczyźni najczęściej myją skórę gło-
wy codziennie, z uwagi na krótkie włosy, 
które nie wymagają tak szczególnej pie-
lęgnacji.

Często zdarza mi się słyszeć teorie 
o tym, iż zbyt częste mycie powoduje 
osłabienie włosów i ich nadmierne wy-
padanie. To nieprawda.

Oczywiście, jeżeli używamy zbyt agre- 
sywnego lub nieodpowiedniego szam-
ponu – może to powodować problemy ze 
skórą głowy, a tym samym, w perspektywie 
czasu, osłabienie samych włosów i ich 
nadmierne wypadanie. 

Prawdą natomiast jest to, iż skóra gło-
wy najszybciej nam się zanieczyszcza  
z uwagi na same włosy. Im gęstsze, grub-
sze, tym większy problem z prawidło- 
wym ich umyciem.   

czynniki, które mają na to najczęstszy 
wpływ np.:
1) zanieczyszczenie powietrza, kurz, pył, 
2) produkty do stylizacji
3) warunki w jakich przebywamy na co 

dzień
4) intensywność dnia
5) jakość wody

Ważne !
Stosując odżywki lub maski do włosów 

pamiętajmy, aby nakładać je na same 
włosy bez wcierania i kontaktu ze skórą 
głowy. Produkty te są dobre dla włosów, 
ale niekoniecznie dla samej skóry głowy 
z uwagi na fakt, iż często są one na bazie 
silikonów.

Peeling do skóry głowy
Kondycja skóry głowy jest bardzo wa- 

żna, dlatego nie zapominajmy o regular- 
nym stosowaniu peelingu do skóry gło-
wy (2-4 razy w miesiącu) nie częściej 
niż co ok 10 dni. Prawidłowo wykonany 
peeling pozwala pozbyć się nie tylko 
komórek martwego naskórka, ale rów-
nież pozostałości trudnych do zmycia 
składników produktów, np. do stylizacji. 
Dobrze oczyszczona skóra lepiej funk-
cjonuje, dodatkową korzyścią jest pobu-
dzenie mikrokrążenia. Prawidłowy pee-
ling, oprócz mikrodrobinek, powinien 
posiadać działanie enzymatyczne.

Tak na marginesie - peeling skóry głowy 
jest bardzo przyjemnym i relaksującym 
zabiegiem.

Prawidłowa pielęgnacja skóry głowy 
jest niezbędna do utrzymania pięknych, 
zdrowych i lśniących włosów. Pamiętajmy 
zatem o kilku podstawowych zasadach: 
1) myjmy włosy 3 razy w tygodniu (jeśli 

mamy taką potrzebę myjemy częściej – 
indywidualne podejście). 

2) nie stosujmy agresywnych szampo-
nów, które mogą działać drażniąco na 
skórę głowy.

3) wspomagajmy oczyszczanie, wykonu-
jąc regularnie peeling do skóry głowy 
od 2 – 4 razy w miesiącu.

Zapraszam na konsultacje w gabinetach 
med estetyka na ul. orkana 7.

https://med-estetyka.pl/konsultacja-trychologia-gazetka/
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Czy mobilizacja jest tak skuteczna jak mówią?
mobiliZacJa biJe na głowę swoJą PoPularnością więksZość metod rehabilitacJi. dla-
cZego tak się dZieJe i cZy Jest to teraPia dla każdego? cZy skutecZność lecZenia rękami 
teraPeuty Jest aż tak wysoka? ZaPytaliśmy nasZych sPecJalistów, skąd bierZe się tak 
ogromna PoPularność teraPii manualneJ i cZym ona właściwie Jest.  

Terapia manualna jest stale rozwi- 
jającą się metodą leczenia różnego ro- 
dzaju dysfunkcji narządu ruchu rękoma 
terapeuty, stosowaną po przeprowadze-
niu szczegółowej diagnostyki pacjenta. 
Jej celem jest skuteczna i szybka poprawa 
komfortu życia pacjenta i przywrócenie 
w jak największym stopniu jego spra-
wności. Podstawą jest właściwa diag-
noza i w tym celu wykorzystujemy spe- 
cjalistyczne testy, indywidualnie dobrane 
chwyty, uciski oraz manipulacje, a co 
najważniejsze do problemu podchodzi-
my kompleksowo. Wszystkie kroki, jakie 
wykonujemy mają na celu nie tylko 
zwalczanie objawów bólu – ale przede 
wszystkim, leczenie przyczyny jego wy- 
stąpienia. Na podstawie przeprowa-
dzonego wywiadu oraz badań fizjo-
terapeuta dobiera najbardziej skuteczną 
metodę terapii manualnej do aktualnego 
stanu funkcjonalnego pacjenta. 

Niewątpliwie jest to jedna z głównych 
przyczyn popularności tej metody – mówi 
fizjoterapeuta Przemysław Podbielski.

mobilizacja jest podstawą 
rehabilitacji 

Fizjoterapeuta Wojciech solis  W.s. 
– Teraz  trochę szczegółów. Przed 
przystąpieniem do terapii fizjotera- 
peuta przeprowadza z pacjentem wy-
wiad oraz badanie palpacyjne (badanie 
dotykiem) i funkcjonalne narządu ru-
chu. Badanie to odbywa się zarówno 
w spoczynku jak i podczas ruchów. 
Terapeuta ocenia wygląd i konsy stencję 
tkanek miękkich, zakres i jakość ruchu 
elementów kostnych oraz charakter 
oporów występujących podczas prze-
mieszczania poszczególnych struktur 
układu ruchu względem siebie. Bada 
ruchy czynne i bierne kręgosłupa, stawów 
i ocenia odpowiedzi układu ruchu na 
czynniki szkodliwe dla jego struktur. 

Jakie są wskazania do zastoso-
wania mobilizacji?

P.P. - Lista wskazań jest dość długa. Ze 
strony kręgosłupa to m.in.:

• rwa kulszowa
• przepuklina krążka międzykręgowego
• dyskopatia
• bóle głowy
• bóle karku
• „lumbago”, „korzonki”

• whiplash (uszkodzenie odcinka szyj- 
nego po wypadkach komunikacyj- 
nych).

W przypadku dolegliwości ze strony 
kończyn górnych i dolnych możemy wy-
mienić:

• zespół bolesnego barku
• zamrożony bark
• łokieć tenisisty

• łokieć golfisty
• cieśń nadgarstka
• ból biodra
•  zespół pasma biodrowo-piszczelowe-

go ITBS
• boczne przyparcie rzepki
• kolano skoczka
• chondromalacja rzepki

Terapia manualna przynosi doskonałe 
efekty w stanach pourazowych, jak np.

• uszkodzenie, nadwyrężenie mięśni 
skręcenie stawu kolanowego, skoko-
wego

• naciągnięcie, naderwanie, zerwanie 
więzadeł krzyżowych stawu kolano-
wego 

• naciągnięcie, naderwanie, zerwanie 
więzadeł pobocznych stawu kolano-
wego 

• uszkodzenie łąkotki
• zwichnięcie / podwichnięcie rzepki
• uszkodzenie stożka rotatorów stawu 

barkowego
• stany po złamaniu
• stany po unieruchomieniu

Jakie stosuje się metody terapii 
manualnej?

W. s. - Wymieniłbym na początek tera- 
pię manualną wg szkoły niemieckiej. 
Dzięki rozbudowanemu schematowi ba- 
dania różnicującego fizjoterapeuta jest 
w stanie, za pomocą szczegółowego 
wywiadu i badania, odnaleźć zaburzone 
struktury, stwierdzić stopień ich uszko-

dzenia oraz przeanalizować mechanizmy 
pojawienia się dolegliwości. Tym samym 
stawia hipotezę zaburzenia u pacjenta. 

Leczenie polega na zniesieniu dys-
proporcji w strukturach narządu ruchu  
i przywróceniu fizjologicznej „symbiozy” 
pomiędzy stawami, mięśniami i tkanką 
nerwową. 

Przykładowe techniki: mobilizacja sta- 
wów, neuromobilizacja struktur nerwo-
wych, leczenie tkanek miękkich tj.: 
mięśnie, więzadła, ścięgna. 

W obszar terapii wchodzi również me-
dyczny trening funkcjonalny z użyciem 
urządzeń treningowych dostosowanych 
do problemów pacjenta. 

Od niedawna stosujemy również pino-
terapię (pinopresurę). To nieinwazyjna 
metoda polegająca na stymulacji obsza-
rów na skórze człowieka. 

Metoda zaliczana jest do terapii od-
ruchowych, gdzie wykorzystuje się pro-
cesy samonaprawcze organizmu. Przy 
pomocy miedzianych gwoździ (zwanych 
pinami) oraz noży (katów) uciska się  

https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1,10,277,strona,poradnie,rehabilitacja,terapia-manualna-mobilizacje-gazetka
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i stymuluje określone punkty na ciele. 
Należy zaznaczyć, że w pinopresurze 
skóra nie jest przebijana. Bodźcowanie 
skóry pobudza pewne ośrodki w mózgu. 
Dzięki temu nasz układ mięśniowy, czy 
też więzadłowy odbiera sygnały z odpo- 
wiadających im części mózgu, co pro-
wadzi do odruchowego rozluźnienia 
zgromadzonych napięć i zmniejszenia 
bólu.

 Pinoterapia ma szerokie zastosowanie 
w różnego rodzaju schorzeniach o podło-
żu ortopedycznym i neurologicznym. 
Polecana jest w takich przypadkach jak:
• bóle mięśniowo-powięziowe,
• bóle głowy,
• bóle kręgosłupa szyjnego, piersiowego 

i lędźwiowego,
• bóle przeciążeniowe,
• stany pourazowe i pooperacyjne,
• ograniczenia zakresu ruchów w sta-

wach.
P.P. – Wartą uwagi jest metoda 

FDm (Fascial Distortion model) - bar-
dzo skuteczny i oparty na dowodach 
system diagnozowania i leczenia urazów 
mięśniowo-szkieletowych. 

Ten system leczenia jest oparty na 
sześciu odkształceniach powięziowych, 
z których każde posiada specyficzny opis 
charakteru bólu. Kluczowym elementem 
diagnostycznym jest język ciała pacjenta, 
czyli opis dolegliwości bólowych jakie 
dokuczają. Fizjoterapeuta posiadający 
odpowiednią wiedzę, jest w stanie traf-
nie ocenić przyczynę bólu i dobrać od-
powiednią terapię. 

Terapia narządów wewnętrznych 
jamy brzusznej

Opisując terapie manualne nie spo-
sób pominąć terapii wisceralnej. Jest 
to terapia manualna narządów wew-
nętrznych jamy brzusznej, mająca na 
celu przywrócenie ich prawidłowego 
napięcia, elastyczności oraz ruchomości. 
Praca poprzez system narządów we-
wnętrznych, który posiada liczne ana-
tomiczne i funkcjonalne połączenia  
z innymi strukturami znajdującymi się  
w ciele człowieka, pozwala na skuteczną 
ocenę oraz likwidowanie różnych scho-
rzeń pacjenta. 

Problem z funkcjonowaniem narządu 

wewnętrznego może wpływać na pro-
blemy z przyczepami tego narządu, co 
znowu może powodować ból i zwiększać 
obronne napięcie mięśniowe. Napięcie 
to także może generować ból i dawać 
początek problemom stawowym. Taki 
łańcuch przyczynowo-skutkowy może 
funkcjonować również w drugim kierun-
ku, prowadząc do tego, że nierozwiązany 
problem stawowy stanie się przyczyną 
problemu z funkcjonowaniem np. żo-
łądka.

W. s. - Jest niezwykle ważne, aby umieć 
oceniać wpływ problemów wisceralnych 
na biomechanikę kręgosłupa oraz sta-
wów obwodowych. Doświadczenia tera- 
peutów pokazują, iż większość chro-
nicznych problemów bólowych, które 
mają swój przejaw w zaburzeniach ru-
chomości stawowej oraz powięziowej, 
ma wiele powiązań z narządami wew-
nętrznymi. 
Komu może pomóc terapia 
wisceralna?

Wskazaniem do terapii wisceralnej są 
m.in.:
- przewlekłe i ostre bóle głowy i kręgo-

słupa,
- specyficzne problemy przewodu po-

karmowego, np. zespół drażliwego jeli-
ta, nerwice żołądka itp.,

- zespoły bólu rzutowanego,
- zespoły pseudokorzeniowe,
- niespecyficzne bóle kręgosłupa,
- nietrzymanie moczu i stolca,
- zaparcia, 
- bolesne miesiączki,
- problemy obrzękowe oraz wysiękowe,
- żylaki odbytu oraz kończyn dolnych,
- niektóre bóle stawów obwodowych,
- wspomaganie leczenia chorób układu 

oddechowego.
Dodam jeszcze, że na zabiegi wyma-

gane jest skierowanie.  Pacjenci korzy- 
stający z usług odpłatnych, mogą bez- 
pośrednio udać się na wizytę do fizjo-
terapeuty w celu ustalenia planu za-
biegów. Pacjentom, którzy zdecydują się 
na leczenie nieodpłatne w ramach NFZ,  
wystarczy skierowanie na rehabilitację 
od lekarza pierwszego kontaktu lub 
specjalisty np. ortopedy czy neurologa.

Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy na rehabilitację do 
gabinetów Cm Luxmed w Lublinie 
i w Chełmie.

https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1,10,strona,poradnie,rehabilitacja-gazetka
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Hemoroidy mogą pojawiać się we-
wnątrz odbytnicy i wtedy nazywane są 
hemoroidami wewnętrznymi albo pod 
skórą wokół odbytu – hemoroidy ze-
wnętrzne – wyjaśnia chirurg dr n. med. 
Przemysław  mądro – Oba rodzaje mo-
gą występować równocześnie. 

Jakie są przyczyny powstawania 
hemoroidów?

- Do powstania żylaków odbytu 
przyczyniają się zazwyczaj częste za-
parcia lub przewlekłe biegunki. W takiej 

sytuacji najczęściej napinamy się pod-
czas wypróżniania, zbyt długo siedzi-
my w toalecie, co sprzyja tworzeniu się 
hemoroidów. Do innych przyczyn mo-

Sposób na hemoroidy
blisko Połowa dorosłych osób doświadcZyła w swoim życiu bolesnych, kręPuJących a wręcZ iry-
tuJących hemoroidów. to stan ZaPalny lub obrZęk nacZyń krwionośnych w kanale odbytu. medy-
cyna oferuJe dZiś różnorodne metody ich lecZenia, Zależne od nasilenia obJawów.

żemy zaliczyć podnoszenie ciężarów, 
otyłość, spożywanie małej ilości błon-
nika, co skutkuje zaparciami, ale także 
ostatnie miesiące ciąży czy poród.

Czy symptomy tej choroby są cha-
rakterystyczne?

Objawy hemoroidów są bardzo spe-
cyficzne. Pacjent odczuwa swędzenie, 
ból, podrażnienie, opuchnięcie okolic 
odbytu oraz bolesne wypróżnianie. 
Może również występować krwawienie, 

które pozostawia jasnoczerwoną krew 
podczas wypróżniania. Jeśli krew zbie-
rze się w zewnętrznym hemoroidzie, 
może utworzyć się skrzep podskórny. 

Wygląda on jak niebiesko-fioletowy gu-
zek, który powoduje dotkliwy ból.

Jak przebiega diagnostyka żylaków 
odbytu?

Badanie fizykalne włącznie z ba-
daniem palpacyjnym odbytu może 
wystarczyć do potwierdzenia ich obec-
ności. Do diagnostyki hemoroidów 
wewnętrznych używamy rektoskopu 
– krótki wziernik do badania odbytu 
i kanału odbytnicy. Bardziej specjali-
styczne badania, jak np. kolonoskopia 
zalecane są wówczas, gdy wykluczymy, 
że przyczyną krwawienia z odbytu są 
hemoroidy.

  Trzeba być zawsze czujnym, po-
nieważ krwawienie z odbytu może być 
przyczyną innych schorzeń, w tym raka 
jelita grubego.

Czy są skuteczne metody pozbycia 
się hemoroidów?

Leczenie  hemoroidów można roz-
począć po wykluczeniu innych chorób. 
Diagnoza musi być postawiona przez 
lekarza. Mniej zaawansowaną choro-
bę można leczyć zachowawczo po-
przez zmianę diety, zmianę trybu życia,  
a nawet nawyków higienicznych.  
W lżejszym stadium choroby wprowa-
dzamy leczenie farmakologiczne. 

Bardziej zaawansowana postać cho-
roby może wymagać interwencji chi-
rurgicznej. Do najbardziej popularnych 
działań instrumentalnych należy zakła-
danie opasek gumowych na podstawę 
guzka (metoda Barona), koagulacja 
prądem (elektrokoagulacja) lub zamra-
żanie (krioterapia). Czasami konieczny 
może być zabieg wycięcia guzków.

Dziękujemy za rozmowę.

w cm luxmed wykonasz niezbęd-
ną diagnostykę, skorzystasz z konsul-
tacji lekarskiej, wykonasz zabiegi krio 
oraz metodą barona.

https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1,8,119p,39l,stronapsl,poradnie-specjalistyczne,proktologia,lublin-ul-orkana-7,lekarze -gazetka
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Szukanie przyczyny bólu głowy na-
leży zacząć od wywiadu lekarskiego  
i podstawowych badań. Dzięki badaniom 
sprawdzisz, czy nie masz nadciśnienia, 
nadczynności tarczycy, zwyrodnienia 
kręgosłupa, zaburzeń hormonalnych, 
czy nie chorujesz na zatoki albo jaskrę. 
Warto też wykonać morfologię, by upe-
wnić się, że przyczyną bólów głowy nie 
jest np. anemia. Gdy funkcjonowanie 
poszczególnych układów w organizmie 
jest prawidłowe, prawdopodobnie cier-
pisz na jeden z rodzajów pierwotnego 
bólu głowy.

Za dużo snu – za mało ruchu
Po pierwsze zwróćmy uwagę na styl 

naszego życia. Ból głowy związany jest 
często ze zbyt małą ilością snu lub prze-
ciwnie, gdy śpimy zbyt długo. Również 

I …znów ten ból głowy!
na bóle głowy, PowtarZaJące się PrZynaJmnieJ raZ w miesiącu skarży się Ponad 30% sPołecZeństwa, 
a 5% cierPi na codZienny ból PrZewlekły. ta nieZwykle cZęsta dolegliwość może mieć wiele PrZy-
cZyn, PocZynaJąc od ProZaicZnych, Jak PrZemęcZenie, brak snu, stres, Po bardZieJ niebeZPiecZne, 
ogólnoustroJowe.

długie oglądanie telewizji czy zajęcia 
przed komputerem mogą wywoływać 
tego typu dolegliwości. Jeśli jesteśmy 
mało aktywni ruchowo, niedotlenieni, 
długo przebywamy w zamkniętym po-
mieszczeniu, nieregularnie spożywa-
my posiłki, możemy domniemywać, że  
w tym tkwi przyczyna bólu głowy, za-
równo sporadycznego, jak i nawracają-
cego. Wskazana bywa w takiej sytuacji 
zmiana trybu życia. Konieczne wówczas 
staje się przestrzeganie dobowego ryt-
mu – odpowiednia ilość snu, spacery 
i ćwiczenia na dworze oraz właściwa 

dieta i dostateczne nawodnienie orga-
nizmu. Jednocześnie należy bacznie ob- 
serwować z jaką częstotliwością bóle 
głowy nawracają, jakie jest ich nasilenie, 
o jakiej porze ból występuje najczęściej, 
w którym miejscu i czy nie towarzyszą 

temu żadne inne dolegliwości, np. wy-
mioty czy zaburzenia równowagi.

Przewlekłe i ostre infekcje
Ból głowy często towarzyszy począt-

kom infekcji. Jest sygnałem choroby wi-
rusowej np. przeziębienia, grypy, ale też 
pojawia się w chorobach pochodzenia 
bakteryjnego, np. zapaleniu górnych 
dróg oddechowych albo anginie.

Nawracające bóle głowy wiążą się 
również z zapaleniem zatok. Ból umiej-
scowiony jest w okolicy czoła lub u na-
sady nosa, nasila się przy pochylaniu. To-
warzyszy mu zazwyczaj obrzęk śluzówki 
i wydzielina z nosa. Stany zapalne zatok 
należy skonsultować z laryngologiem.

Wada wzroku powoduje bóle 
głowy

Jeśli ból pojawia się często, wystę-
puje po południu lub wieczorem, może 
być związany z krótkowzrocznością lub 
astygmatyzmem. Astygmatyzm może 
być wadą wrodzoną lub rozwinąć się  
w różnych etapach życia. Choroba zwią-
zana jest z zaburzeniem rogówki lub rza-
dziej soczewki, a jej wynikiem jest nie- 
prawidłowe ogniskowanie obrazu na 
siatkówce. Przedmioty stają się nieostre, 
a kontury i punkty rozmyte. W przypad-
ku niewielkiej wady astygmatyzm może 
pozostać niezauważony. Sygnałami su- 
gerującymi jego istnienie może być 
uczucie zmęczenia oczu, pieczenia czy 
też mrużenie oczu mające na celu zwięk-
szenie ostrości widzenia. Większość  
z nas posiada niewielką wadę - nie ma 
oka idealnego, ale mózg potrafi się do 
tego dostosować. Należy jednak pamię-
tać, że niewyrównanie istniejącej wady 
refrakcji oka może prowadzić do uczucia 
zmęczenia i częstego bólu głowy.

Okulista zbada wzrok i w przypadku 
wykrytej wady zleci odpowiednie postę-
powanie.

stres - częsta przyczyna bólu 
głowy

Stres stanowi największy odsetek 
pierwotnych bólów głowy. Obejmuje 
zwykle okolice czoła, skroni, niekiedy 
całą głowę. Odczuwany jest jako ból 
tępy, rozlany, uciskający. Na początku 
jest niezbyt intensywny, określany bywa 
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przez pacjentów jako „ćmiący”. Może 
trwać od  pół godziny nawet do kilku 
dni i narastać do silniejszego, niekiedy 
do poziomu bólu migrenowego.

Ataki mogą powtarzać się coraz czę-
ściej. Kiedy ból pojawia się przynajmniej 
15 dni w miesiącu przez okres ponad 3 
miesięcy mówimy o przewlekłym napię-
ciowym bólu głowy. Bólom może towa-
rzyszyć nadwrażliwość na hałas, zmęcze- 
nie, brak apetytu, osłabienie.

Wśród przyczyn napięciowych bólów 
głowy wymienia się też odwodnienie, 
głód, brak snu, przemęczenie, zmiany po- 
gody, ale również czynniki genetyczne, 
zmiany hormonalne lub nadużywanie 
leków przeciwbólowych.

Na ból tego rodzaju narażone są 
bardziej kobiety oraz osoby o skłonno-
ściach depresyjnych i lękowych.

migrena
Migrenowe bóle głowy to te, któ-

re potrafią najbardziej utrudnić życie. 
Charakterystyczną cechą dla migre-
ny jest silny, zazwyczaj jednostronny 
ból o charakterze napadowym. może 
występować nawet u dzieci już od 4 
roku życia. Przy migrenie z tzw. aurą, 
ból poprzedza zespół objawów w polu 
widzenia, takich jak migotanie, zygza-
ki, plamki, błyszczące punkty widziane 
po jednej stronie. Może dochodzić do 
zniekształcenia widzianego obrazu, 
zawrotów głowy. Objawy ustępują po 
kilkunastu minutach i dopiero wówczas 
pojawia się silny ból głowy. Podczas ata-
ku chorzy miewają nudności, wymioty, 
pojawia się nadwrażliwość na  zapachy, 
dźwięki czy światło.

Atak może trwać od kilku godzin do 
kilku dni, a ból może być cykliczny lub 
trwać nieprzerwanie.

migrena występuje częściej u ko-
biet niż u mężczyzn, zwykle dotyka 
osoby w średnim wieku, chociaż cier-
pi na nią również około 5% dzieci do 
12 roku życia.

Wśród najważniejszych czynników 
wpływających na rozwój choroby wy-
mienia się predyspozycje genetyczne. 
Niemal u 70% osób cierpiących na mi-
grenę, chorował również ktoś z rodziny.

Migrena ma wiele odmian i jest po-
wszechna, ale nie powinniśmy sami sta-
wiać sobie diagnozy. Objawy mogą być 

bowiem mylone z innymi, sugerującymi 
poważniejsze choroby. Lekarz neurolog, 
po zebraniu dokładnego wywiadu, prze-
prowadzi badanie neurologiczne i być 
może zleci wykonanie tomografii kom-
puterowej lub EEG, by wykluczyć inne 
niebezpieczne schorzenia.

TK i mr - diagnostyka szcze-
gółowa 

Dzięki tomografii komputerowej 
można zdiagnozować dużo więcej scho-
rzeń niż w przypadku stosowania kon-
wencjonalnych badań rentgenowskich. 
Tomografię komputerową stosuje się 
m.in. w badaniach ośrodkowego układu 
nerwowego (mózgowia), w celu oceny 
mózgu i innych struktur położonych we-
wnątrzczaszkowo. Do diagnostyki obe- 
cności tętniaków czy naczyniaków, wy-
konuje się badanie angio KT naczyń móz- 
gowych. W przypadku tomografii kom-
puterowej do badania należy się odpo-
wiednio przygotować. 

rezonans magnetyczny umożliwi 
z kolei ocenę struktur anatomicznych 
w dowolnej płaszczyźnie. Obok diagno-
styki nowotworowej znajduje zastoso-
wanie w rozpoznawaniu chorób układu 
nerwowego, chorób naczyniowych czy 

demielinizacyjnych.
usg doppler tętnic szyjnych i krę-

gowych jest również wykorzystywany 
w diagnostyce bólów głowy. Głównym 
celem badania jest ocena obecności 
zwężeń tętnic, co jest  związane z pod-
wyższonym ryzykiem wystąpienia udaru 
mózgu. Zwężenie jest najczęściej wywo-
łane obecnością blaszki miażdżycowej. 
Jego wczesne wykrycie pozwala na 

wdrożenie odpowiedniego leczenia ma-
jącego na celu poprawę przepływu krwi 
oraz zmniejszenie ryzyka udaru mózgu.

Pamiętajmy, że na wymienione ba- 
dania wymagane jest skierowanie 
lekarskie. O potrzebie wykonania ba-
dań musi zadecydować lekarz, gdyż 
mogą istnieć przeciwwskazania zdro-
wotne do ich przeprowadzenia.

Konsultacja merytoryczna: lekarz 
Katarzyna Hanus-Atras, neurolog 
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