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Drodzy Czytelnicy!

Na dłuższy urlop
najchętniej wybieramy
się latem. Wyższe temperatury, słońce, zieleń,
to wszystko sprawia,
że jesteśmy pełni życia
i z optymizmem planujemy
wypoczynek.
Dla jednych będą to
egzotyczne podróże, dla
innych – las, jezioro
czy działka. Miejsce nie ma największego znaczenia.
Ważne, aby czuć się tam dobrze, pozwolić sobie na
chwilę wytchnienia, oderwać od codziennych spraw
i zregenerować organizm.
Niektórzy rodzice po raz pierwszy staną przed
dylematem czy pozwolić swojemu dorastającemu
dziecku na samodzielny wyjazd. Jak postąpić
w sytuacji, gdy nastolatek chce wyjechać na wakacje
wyłącznie z rówieśnikami? Na to pytanie stara
się odpowiedzieć psycholog w naszym wywiadzie
zatytułowanym „Wakacje nastolatków”.
W tym numerze magazynu wiele miejsca
poświęcamy tematyce związanej z latem i problemami
zdrowotnymi, którym sprzyja ta pora roku. Zachęcam
do zapoznania się z artykułami „Uwaga na słońce”,
„Co jak gryzie” czy „Stopy latem”. Osoby, które
planują wyjazd do odległych zakątków świata,
odsyłam do artykułu na str. 8, gdzie omawiamy
najczęstsze choroby tropikalne – objawy, leczenie
i profilaktykę.
Niezależnie od pory roku, zachęcam Państwa
do zapoznania się z najnowszą ofertą stomatologii
Luxmed. W artykule obok przeczytacie o implantach.
Medycyna wciąż idzie do przodu i okazuje się, że to
komfortowe rozwiązanie w protetyce jest coraz tańsze
i coraz bardziej dostępne dla każdego z nas.
Pragnę jeszcze zwrócić Państwa uwagę na
artykuł „Badania przesiewowe”. O ile o badaniach
profilaktycznych mówi się często, to znacznie rzadziej
wspomina się o badaniach przesiewowych. Na czym
polega różnica, co to jest za badanie oraz kiedy je
wykonać, dowiecie się z materiału zamieszczonego
na str. 4-5.
Zapraszając do lektury, życzę Państwu udanych
urlopów i wakacji.
Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

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

Implant
na każdą kieszeń
Opinia, iż na implanty stać tylko osoby
zamożne, stała się stereotypem. CM Luxmed
poszerzył swoją ofertę o nowy, tańszy system
implantologiczny. Oprócz przystępnej ceny
gwarantujEMY pacjentom wysoką jakość
leczenia. Proponujemy implanty, które
pozwalają poczuć komfort posiadania pięknego
uśmiechu bez wielkich wyrzeczeń i nakładów
finansowych.
Utrata nawet jednego zęba, jest nie tylko problem
estetycznym. Braki zębowe mogą prowadzić do przesuwania
i obracania się zębów sąsiadujących z luką, do wysuwania się
zębów przeciwstawnych i do zaniku kości, mogą powodować
nieprawidłowości w stawach skroniowo – żuchwowych.
Wygodną dla pacjenta metodą uzupełnienia braków zębowych różnego typu jest zastosowanie implantów.

Co to jest implant?

Implant jest elementem zastępującym korzeń własnego zęba.
Składa się z dwóch części:
• części wewnętrznej (podstawy) - umieszczanej w kości
podczas zabiegu chirurgicznego,
• części zewnętrznej (filarowej) - stanowiącej podstawę do
odtworzenia korony zęba.
Implant ma kształt zbliżony do kształtu korzenia zębodołowego i wyglądem przypomina niewielką śrubkę o średnicy ok.
3 – 4 mm i długości od 7 – 21 mm. Wprowadzony chirurgicznie
w kość wyrostka zębodołowego, pozwala na wykonanie stałego
(tzn. nigdy nie wyjmowanego z ust) uzupełnienia protetycznego
– korony, mostu, a nawet wszystkich zębów.

Z czego wykonany jest implant?

Materiał, z którego zrobione są implanty, nie może być
szkodliwy dla organizmu człowieka czyli nie może być toksyczny czy radioaktywny, nie może też korodować. Musi być
tolerowany przez tkanki żywe, aby możliwa była osteointegracja
czyli zrośnięcie się wszczepu z kością. Dodatkowo musi być na
tyle wytrzymały, żeby znieść obciążenia takie, jakim podlegają
korzenie naturalnych zębów. Materiałem spełniającym wszystkie
te wymagania jest tytan. Czasami zawiera on domieszki innych
metali lub jonów wapnia, ale generalnie implanty są wykonane
z tytanu. Jest to materiał doskonale tolerowany przez organizm,
www.luxmedlublin.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , 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
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jest miękki, ale wytrzymały i wykazuje
bardzo wysoką odporność na korozję.

Diagnozowanie

Punktem wyjścia do planowania
prac na implantach u każdego pacjenta
jest ocena ilości i jakości tkanki kostnej
stanowiącej podłoże dla wszczepu.
Na jakość kości mają wpływ przebyte
i aktualne choroby, stąd też konieczne
jest zebranie szczegółowego wywiadu
lekarskiego dotyczącego stanu zdrowia
pacjenta.
Standardowo należy wykonać zdjęcie radiologiczne (pantomogram), na

podstawie którego oceniane są warunki anatomiczne tego odcinka kości,
w którym dokonywany będzie wszczep
i okolicy planowanej implantacji z oceną stanu zębów sąsiednich. Trzeba też
przeprowadzić badanie ogólne krwi
i sprawdzić krzepliwość.
Pacjent musi być świadom, że ponosi współodpowiedzialność za utrzymanie implantu i że tylko wzajemna
współpraca lekarza i pacjenta może
zapewnić sukces leczenia implantologicznego.

Planowanie leczenia

Na pierwszej wizycie u lekarza
wykonującego implanty ważna jest
wymiana informacji na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Lekarza
interesuje czy pacjent znajdował się
w ciągu ostatnich 10 lat pod specjalistyczną opieką lekarską, czy przechodził operacje, czy przyjmuje na
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stałe leki, w tym nasenne, uspokajające
lub antydepresyjne. U osób w średnim
wieku, w szczególności u kobiet, ważny
jest wywiad w kierunku osteoporozy.

Przeciwwskazania

Nie każdy pacjent może poddać
się zabiegowi implantacji ze względu na zmiany chorobowe kości (przeciwwskazania miejscowe) lub zły stan
zdrowia (przeciwwskazania ogólnomedyczne).
Przeciwwskazaniami do przeprowadzenia zabiegu implantologicznego są:
• zaawansowana paradontoza 		
i stany zapalne przyzębia,
• brak miejsca pomiędzy zębami
sąsiednimi,
• przebyte choroby nowotworowe
lub inne choroby wyniszczające
organizm oraz przebyta
radioterapia twarzoczaszki,
• nieustabilizowana cukrzyca lub
wysoki poziom cukru we krwi
• osteoporoza, choroby krwi, 		
choroba gośćcowa i stany zapalne
kości,
• cienka błona śluzowa, zaburzenia
w krążeniu, co opóźnia gojenie się
ran.
Czasami wymagane są dodatkowe konsultacje u lekarzy specjalistów. Nie wszczepia się implantów
pacjentkom w ciąży.

Gwarancja trwałości

Teoretycznie implant jest niezniszczalny, ale trudno przewidzieć reakcję organizmu na ciało obce. Nadbudowa protetyczna oczywiście jest
objęta gwarancją.
Jednocześnie pacjent zobowiązuje
się do utrzymania wysokiego poziomu
higieny jamy ustnej, odbywania wizyt
kontrolnych i przeprowadzania co
pewien czas zabiegu oczyszczania
łączników tytanowych w gabinecie
stomatologicznym oraz do wykonania
kontrolnego zdjęcia RTG.

W chwili obecnej technika implantacji jest tak dopracowana, że po dokładnym
zdiagnozowaniu, prawidłowo
przeprowadzonym zabiegu
i utrzymaniu właściwej higieny jamy ustnej 95% implantów po 10 latach tkwi
mocno w kości.

Wykonanie zabiegu

Wszczepienie implantu jest zabiegiem bezbolesnym, trwającym ok.
20-30 minut, wykonywanym w znieczuleniu miejscowym. Zabieg może
być jedno - lub dwuetapowy, a o wyborze metody decyduje chirurg
stomatolog.

Protetyka

Po wytworzeniu solidnego oparcia,
jakim jest zrośnięty z kością implant,
można przystąpić do odbudowania
brakujących zębów. Dalsze prace prowadzi laboratorium protetyczne przy
współpracy z lekarzem, gdzie wykonywane są różnego rodzaju uzupełnienia protetyczne dostosowane
do potrzeb pacjenta. Implanty mogą
stanowić filary dla pojedynczych koron, mostów oraz protez całkowitych.
Ważne jest, aby przyszłą odbudowę
wykonać zgodnie z regułami fizjologii
i fizyki, nie zaniedbując przy tym efektu
kosmetycznego.
Zapraszamy do gabinetów stomatologicznych CM Luxmed.
Cena implantu już od 1450 zł. Konsultacja lekarska, mająca na celu
ocenę stanu zdrowia pacjenta
i zaplanowanie leczenia implantologicznego, jest w naszej placówce
bezpłatna.
Konsultacja stomatologiczna
lek. stom. Anna Ostrowska

Możesz zapłacić w ratach!
CM Luxmed oferuje swoim pacjentom możliwość leczenia stomatologicznego, ortodontycznego,
usług protetycznych i implantów na
raty. Aby zapewnić pacjentom łatwy
dostęp do kredytu, wszelkie procedury zostały skrócone do minimum.
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Badania przesiewowe - część I
Z określeniem „badania przesiewowe” spotykamy się często przy okazji różnych szeroko zakrojonych akcji dotyczących profilaktyki zdrowotnej. Co
dokładnie kryje się za tą nazwą? Czy wiesz o tym, że nie każde badanie, które
zleca lekarz jest badaniem przesiewowym?

Większość z tych badań, które wykonujemy, to badania diagnostyczne.
Służą rozpoznaniu choroby, a przeprowadzamy je wtedy, gdy mamy
jakieś dolegliwości i chcemy znaleźć
ich przyczynę.

Badania przesiewowe to te,
które powinniśmy wykonywać regularnie, nawet wtedy,
gdy nic nam nie dolega. Dzięki
temu możemy dowiedzieć się
czy w naszym organizmie nie
rozwija się podstępnie jakaś
choroba.
Aby dane badanie uzyskało status przesiewowego, musi spełniać
określone warunki. Przede wszystkim
jego skuteczność musi być potwierdzona w badaniach naukowych.
Powinno charakteryzować się niską
ilością wyników fałszywie dodatnich
i ujemnych czyli mieć wysoką swoistość i czułość. Badanie zaliczane do
przesiewowych powinno też być tanie i łatwo dostępne, ponieważ wykonuje się je na masową skalę.

Pomiar ciśnienia tętniczego
krwi
Ciśnienie tętnicze krwi to siła, która sprawia, że krew znajdująca się

w naczyniach przepływa przez kolejne tętnice. Siła ta nie tylko przesuwa
krew w naczyniach, ale naciska na
ściany naczyń. Optymalne wartości
ciśnienia tętniczego krwi wynoszą
120/80 mm Hg (milimetrów słupa
rtęci). Prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi nie powinno przekraczać
130/85 mm Hg.
Zwiększone ciśnienie tętnicze w naczyniach powoduje nadmierny nacisk
na ścianki tętnic. Im dłużej trwa taka
sytuacja, tym większe uszkodzenia
zachodzą w naczyniach, co w konsekwencji prowadzi do niebezpiecznych zmian w narządach wewnętrznych.
Nadciśnienie tętnicze krwi nie daje
uciążliwych objawów klinicznych,
dlatego wiele osób przez lata nie wie
o swojej chorobie. Występuje coraz
częściej u osób nawet po 40 roku życia. Kiedy w porę nie podejmiemy leczenia, dochodzi do wielu groźnych
powikłań narządowych.
Systematyczną kontrolę ciśnienia
można rozpocząć już od 18 roku
życia. Można je mierzyć samemu
w domu, ale przynajmniej raz w roku
trzeba sprawdzić wartości w gabinecie lekarskim.

Kontrola masy ciała
Lista chorób wynikających z otyło-

ści jest naprawdę długa. Od lat znany
jest związek otyłości z cukrzycą. Osoby ze znaczną nadwagą mają ponad
50-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na cukrzycę niż ludzie szczupli.
Przy otyłości zwiększa się ryzyko
niewydolności serca i choroby wieńcowej. Częściej dochodzi do nadciśnienia tętniczego krwi, pojawia się
niebezpieczeństwo wystąpienia udaru mózgu. Nadmiernie obciążone stawy i kręgosłup ulegają uszkodzeniu,
co prowadzi do zespołów bólowych.
Otyłość sprzyja częstszemu występowaniu dny moczanowej. Poprzez
utrudniony odpływ krwi z kończyn
dolnych, pojawiają się żylaki.
Znając swoją wagę i wzrost możemy łatwo obliczyć BMI czyli wskaźnik
masy ciała. Oznaczając BMI możemy
określić ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Nieprawidłowy wynik jest
sygnałem dla nas i dla lekarza, że
należy podjąć właściwe kroki. Trzeba
stwierdzić czy nie ma w tej sytuacji
choroby zasadniczej. Specjalista zdiagnozuje przyczynę i w razie potrzeby
zleci terapię farmakologiczną, ustali
właściwą dietę i zasady postępowania.
Jak obliczyć BMI
BMI = masa ciała (kg) podzielone
przez wzrost2 (m2)
wartość BMI poniżej 18 – oznacza
niedowagę
18 – 24,9 – waga w normie
25 – 29,9 – nadwaga
30 – 34,9 – otyłość I stopnia
35 – 39,9 – otyłość II stopnia
Wartość BMI powyżej 40 – otyłość
III stopnia

Stężenie glukozy we krwi
Podstawowym krokiem w leczeniu
cukrzycy jest jej rozpoznanie, na jak
najwcześniejszym etapie. Długotrwałe utrzymywanie się podwyższonego
poziomu cukru prowadzi bowiem
do powikłań cukrzycowych czyli do
uszkodzenia niektórych tkanek i narządów.
Do badania stężenia glukozy po-
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bierana jest krew na czczo. Zawartość cukru we krwi (glikemię) podaje
się w miligramach na 100 ml krwi
(lub w milimolach na litr). Prawidłowa glikemia na czczo wynosi od
60 do 99 mg%. Niższe stężenie glukozy może oznaczać hipoglikemię.
W przypadku wyższych wartości mówimy o stanie przedcukrzycowym lub
o cukrzycy. Zazwyczaj w takiej sytuacji badanie jest powtarzane, wykonuje się test doustnego obciążenia
glukozą.
Zaleca się wykonywanie badań minimum raz na 3 lata, począwszy od
40 roku życia.

Stężenie cholesterolu we krwi
Cholesterol jest związkiem tłuszczowym, potrzebnym każdej komórce. Niestety nie rozpuszcza się we
krwi. Zbyt wysoki poziom cholesterolu nie daje przez długi czas żadnych
objawów. W tym czasie, na ścianach
tętnic odkładają się złogi cholesterolowe zwężając i usztywniając wewnętrzne warstwy tętnic. Najczęściej
złogi powstają w tętnicach wieńcowych i szyjnych. Może dojść do zatkania się światła tętnicy i powstania
skrzepów, które są najczęstszą przyczyną zawałów serca.
Przyczyny podwyższonego cholesterolu całkowitego mogą być różne
– choroby, stres, ale przede wszystkim spożywanie nadmiernej ilości
tłuszczów zwierzęcych, zawierających nasycone kwasy tłuszczowe.
Badanie stężenia cholesterolu wykonuje się na podstawie analizy krwi.
Przesiewowo sprawdzane jest stężenie cholesterolu całkowitego, którego prawidłowa wartość nie powinna

przekraczać 200 mg/dl. Jeśli jest wyższe, lekarz zleci wykonanie lipidogramu, który określa poziom wszystkich
odmian cholesterolu. W przypadku
nieprawidłowych wartości potrzebna będzie opieka specjalisty – odpowiednie leki i dieta.
Kontrolę stężenia cholesterolu we
krwi zaleca się przeprowadzać od 20
roku życia, przynajmniej co 5 lat.

Badania w kierunku raka jelita grubego

Najpewniejsza jest diagnostyka
obrazowa z wykorzystaniem technik
endoskopowych, takich jak: videokolonoskopia i videosigmoidoskopia,
które dają wizualny wgląd w światło jelita grubego. Badanie pozwala dokładnie obejrzeć wewnętrzną
powierzchnię narządu. Dzięki temu
lekarz może ocenić m.in. barwę
śluzówki jelita, zmiany patologiczne
– owrzodzenia, uchyłki, stany zapalne. Przy pomocy urządzeń endoskopowych można pobrać wycinki do
badań histopatologicznych, można
wykonać też drobne zabiegi, jak np.
usunięcie polipa, gruczolaka, ciała
obcego czy zatamować krwawienie
z uszkodzonych naczyń.
Kolonoskopia jest optymalną metodą profilaktyki przeciwnowotworowej, pozwalającą wykryć raka jelita
grubego w bardzo wczesnym stadium. Badanie należy przeprowadzać
przynajmniej raz na 10 lat, najlepiej
od 40 roku życia.

Rak jelita grubego to złośliwy rozrost błony śluzowej okrężnicy, który
może utworzyć się w dowolnej części jelita. Przyczyny zachorowania
na raka wciąż w dużym stopniu nie
są znane, ale zidentyfikowano niektóre czynniki ryzyka. Wymienia
się wśród nich: wiek, dietę, polipy,
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, inne choroby towarzyszące, uwarunkowania genetyczne.
Osoby, które ukończyły 40 lat powinny co roku przeprowadzić badaWszystkie zalecane badania można wykonie kału na krew
nać w CM Luxmed. Jak przygotować się
utajoną. Jest to
do badań dowiesz się na stronie
badanie proste,
niedrogie, a niewww.luxmedlublin.pl
zwykle pomocne
w zakładce „Badania i zabiegi”.
we wczesnej diaNa badanie możesz zarejestrować się
gnostyce raka.

on-line, ale także telefonicznie
i osobiście.
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Zbędne kilogramy

Z każdym rokiem wzrasta liczba dzieci szkolnych z nadwagą i otyłością. Niestety, trzeba powiedzieć, że przybiera ona rozmiary światowej epidemii. Według danych Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Otyłością rocznie
w Europie przybywa około 400 000 dzieci i młodzieży z nadwagą i około 85 000
z otyłością.

Czy to powód by bić na alarm?
Z tym pytaniem zwróciliśmy się do
dietetyka mgr Marty Gołąb.

- Definicja określa otyłość jako
patologiczne zwiększenie ilości tkanki
tłuszczowej, które doprowadza do upośledzenia czynności organizmu człowieka. Otyłość jest częstą przyczyną
wielu chorób cywilizacyjnych, takich
jak: cukrzyca typu II, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby zwyrodnieniowej stawów, obniżenia płodności, choroby
woreczka żółciowego, a nawet niektóre
postacie nowotworów.
Według raportu International Obesity
Task Force (IOTF) coraz więcej dzieci
na świecie jest zagrożonych nadwagą
i otyłością. W krajach europejskich
stwierdza się nadwagę lub otyłość
u ponad 30% dziewczynek i 20% chłopców. Otyłość u dzieci rośnie w podobnym tempie, jak w populacji osób
dorosłych i występuje u około 15 % osób
w wieku rozwojowym.

Czym grozi otyłość u dziecka?

- Połowę dzieci otyłych dotyka
insulinoodporność. Nieprawidłowa tolerancja glukozy dotyczy 10-15% dzieci
otyłych, u których istnieje zwiększone
ryzyko wystąpienia cukrzycy.
Charakterystyczne dla otyłych dzieci
jest przyspieszenie wzrostu, choć
osiągają one normalną wysokość ciała.
Przyczyną jest tu nadmierny poziom
insuliny we krwi. Przyspieszone jest
również dojrzewanie płciowe u 1020% otyłych dziewcząt. U nastolatków
mających problemy z wagą, dużo
częściej spotykamy się z problemami
trądziku i łojotoku.
Stłuszczenie wątroby dotyczy od
10-50% dzieci otyłych, zaburzenie to
w skrajnych przypadkach może prowadzić do jej marskości. Prawdopodobne jest powiązanie otyłości dziecięcej z astmą oskrzelową. Nadmiar
tkanki tłuszczowej zaburza regulację
temperatury u otyłych dzieci i powoduje nadmierne pocenie się,
które w połączeniu z ocieraniem fał-

dów skórnych może doprowadzać do
odparzeń i przyczyniać się do powstawania grzybicy. Również próchnica
zębów jest częstsza w grupie otyłych
dzieci.
Z czasem, w wyniku nadwagi dochodzi m.in. do powstania takich chorób,
jak: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca,
zaburzenia lipidowe, stłuszczenia wątroby, bezdech śródsenny czy zespół
policystycznych jajników. Zwiększa się
ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego.

Czy możemy mówić również
o psychologicznym aspekcie otyłości?

- Wciąż jest niewiele badań
na temat konsekwencji psychicznych otyłości u dzieci
i młodzieży. Dotychczas specjaliści stwierdzili, że dzieci z nadwagą charakteryzuje obniżona
dojrzałość społeczna i gorsze
przystosowanie społeczne.
Zwracają też uwagę na
częstsze konflikty tych dzieci
z rodzicami.
W badaniach wykazano, że
wzrost wagi ciała wśród dzieci
ma wpływ zarówno na wyniki
w szkole, jak i na występowanie
problemów szkolnych. Okazuje
się, że dziewczynki z nadwagą w 3
klasie szkoły podstawowej były gorzej
oceniane przez nauczycieli pod
względem społecznych kompetencji
i zachowania oraz zaangażowania
w naukę. Miały też gorsze oceny w czytaniu i matematyce niż dziewczynki
szczupłe. Chłopcy z otyłością częściej
opuszczali zajęcia szkolne, mimo mniejszej ilości innych obrazów zaburzeń
zachowania w porównaniu z chłopcami
z wagą w normie.
Dzieci z nadmiarem kilogramów
często bywają obiektem przezwisk,
niewyszukanych żartów, zarówno ze
strony rówieśników, jak i osób starszych,
a przypisywane otyłemu negatywne
atrybuty często prowadzą do odrzucenia
i izolacji społecznej dziecka. Tak, jak

u osób dorosłych, nadmierna waga
wpływa u dzieci na negatywny obraz
własnej osoby, samoocenę oraz emocje.
Dzieci otyłe często przypisują sobie
niską samoocenę, brak wiary we własne
możliwości i doświadczają większej liczby negatywnych emocji.
Negatywny stosunek emocjonalny
do siebie oraz poczucie braku akceptacji
może prowadzić do odrzucenia i osamotnienia również w wieku późniejszym.
Otyłe nastolatki opisuje się jako samotne, nielubiane i odrzucane przez
rówieśników. W badaniach wykazano,
że dzieci i młodzież z nadwagą w wieku 10 - 15 lat charakteryzowały się

wyższym poziomem izolacji społecznej
w odniesieniu do kontaktów z rówieśnikami, nauczycielami i innymi osobami,
wyłączając rodziców.
Przyczyn negatywnych psychologicznych konsekwencji otyłości należy
szukać głównie w stygmatyzacji społecznej osób z nadwagą. Otyłość wpływa
na obniżenie zadowolenia z życia
w sferze zawodowej, szkolnej, rodzinnej
i towarzyskiej. Konsekwencje psychiczne
i społeczne wpływają na niższą jakość
życia zarówno u dzieci, jak i dorosłych
z nadwagą.

Jaka jest recepta na otyłość?

- Już od najmłodszych lat dziecko
obserwuje rodziców i chce ich naśladować. Jeśli sami nie odżywiamy się
zdrowo, nie spędzamy aktywnie wol-

MEDYCYNA DLA CIEBIE
nego czasu, również nasza pociecha nie
będzie tego robić.
Zadbajmy, aby w naszej diecie nie
zabrakło warzyw i owoców. Nauczmy
dziecko, że jest to świetna alternatywa
dla paluszków, chipsów i innych przekąsek. Zamiast soku czy słodzonych
napojów gazowanych podawajmy swojemu dziecku wodę mineralną, np.
z odrobiną soku wyciśniętego z cytryny
albo świeżymi listkami mięty. Nie zmuszajmy dziecka do zjadania posiłków
do ostatniego kęsa. Dzięki temu nie
narazimy go na przejadanie się.

Pamiętajmy, że jedzenie nie może
być nagrodą. Jeśli dziecko wykształci
takie skojarzenia, wówczas w chwilach
smutku pocieszeniem stanie się batonik,
ciasteczko czy kanapka.

A jeśli młody człowiek nosi
już te zbędne kilogramy?

- Jeśli podejrzewamy, że nasze
dziecko waży więcej niż powinno,
nie odchudzajmy go na własną rękę.
Koniecznie zwróćmy się do specjalisty lekarza i dietetyka. Sprawdzą, czy dziecko

7
odpowiednio się rozwija i dostosują
dietę do potrzeb rozwijającego się młodego organizmu.
Starajmy się nie dopuścić do nadwagi,
a tym bardziej otyłości. Praca z takimi
dziećmi jest później bardzo złożona i długotrwała.
Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy do poradni
dietetycznej CM Luxmed, gdzie
uzyskasz fachową poradę
i pomoc.

Intymne dolegliwości

Mogą je wywoływać drobnoustroje, grzyby i bakterie. Do zakażenia może
dojść w solarium, publicznej toalecie, na basenach i kąpieliskach. Gdy tylko intruz dostanie się do miejsc intymnych szybko się namnaża i powoduje
przykre dolegliwości. Walka nieraz trwa tygodniami, a nieleczone infekcje
mogą prowadzić do groźnych powikłań. JEŚLI zauważymy niepokojące objawy, trzeba szybko się udać do lekarza.
maciczne, kontakty seksualne z wieloma

Zakażenia bakteryjne – powstają
w wyniku zaburzenia równowagi między ilością poszczególnych rodzajów
bakterii stanowiących fizjologiczne
środowisko pochwy. Dochodzi wówczas
do nadmiernego namnożenia się bakterii, zwłaszcza beztlenowych.
Czynnikami predysponującymi do
rozwoju bakteryjnego zakażenia pochwy są m.in.: młody wiek kobiety,
zaburzenia miesiączkowania, stosowanie tamponów dopochwowych podczas
miesiączki, irygacje oraz częste zmiany
partnerów seksualnych.
Niezwykle ważne jest prawidłowe
rozpoznanie i leczenie zakażenia bakteryjnego, bowiem stan przewlekły
może powodować poważne powikłania
w przyszłości.
Zakażenia grzybicze – stanowią
około 30 % zakażeń narządów moczowopłciowych u kobiet. Wywołują je najczęściej drożdżaki z gatunku Candida.
Namnażaniu się drobnoustrojów sprzyja
m.in. przyjmowanie antybiotyków, terapia hormonalna, cukrzyca, osłabienie,
stres, przemęczenie. Zarazić można
się w jeziorach, gdy podczas kąpieli
drobnoustroje z łatwością przenikają do
kanału pochwowego i cewki moczowej,
ale także poprzez siadanie na desce
w publicznych toaletach, w saunie lub
drogą płciową.
Choroba objawia się silnym swędze-

partnerami, ale także poronienie czy
niem, pieczeniem, zaczerwienieniem
poród.
błony śluzowej z obecnością białego
Zapalenie przydatków (jajowodów
nalotu oraz charakterystycznymi, „seroi jajników) jest stosunkowo łatwe do
watymi” upławami.
zdiagnozowania i wyleczenia. Ostre
Zakażenie rzęsistkiem pochwowym
zapalenie przydatków objawia się
– dochodzi do niego drogą płciową
nagłym, silnym, skurczowym bólem
lub poprzez używanie przedmiotów
brzucha. Towarzyszy mu gorączka
osoby zakażonej (np. ręcznika). Charalub stan podgorączkowy, czasami nukterystycznym objawem jest świąd
dności i wymioty. W takich sytuacjach
i zaczerwienienie okolic intymnych
najczęściej udajemy się do lekarza.
oraz obfite upławy. Choroby nie wolno
Gorzej, jeśli objawy nie są zbyt silne
lekceważyć, bo może powodować różne
i zostaną zlekceważone. Wówczas
powikłania (np. przewlekłe zapalenie
może rozwinąć się przewlekły stan
pochwy, zapalenie pęcherza), a nawet
zapalny, który potrafi doprowadzić do
niepłodność.
W diagnostyce zakażeń
Jeśli więc coś budzi Twoje obawy, należy
moczowo-płciowych z dużym
wybrać zaufanego lekarza ginekologa i bez
powodzeniem stosowany jest
wstydu, strachu i niepotrzebnych obaw
multitest UroGin. Zapewnia
wysoką czułość i specyficzność
poprosić o poradę, aby uniknąć w przyszłości
oznaczeń. Umożliwia wykrycie
kłopotów.
m.in.: chlamydiozy, mikoplazmy,
ureaplazmy, drożdżycy, wirusa
powstania zrostów około jajowodowych
opryszczki. Materiałem do badania
i około jajnikowych, a w rezultacie do
jest wymaz pobrany przez położną.
niepłodności, ciąży pozamacicznej lub
Test możesz wykonać w CM Luxmed.
utrwalonego tyłozgięcia macicy. Jest to
szczególnie ważne dla młodych kobiet,
Zapalenie przydatków
które planują macierzyństwo.
Chorobę wywołują najczęściej bakterie beztlenowe, pałeczka okrężnicy, dwoinka rzeżączki, paciorkowce, W CM Luxmed skorzystasz
gronkowce i chlamydie. Zakażeniu z porady lekarza ginekologa,
sprzyja miesiączka, wkładki wewnątrz- wykonasz badania diagnostyczne

i laboratoryjne zlecone przez
specjalistę.

DODATEK NA LATO
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Choroby tropikalne
Malaria, żółta gorączka, dur brzuszny… Jeszcze nie tak dawno nazwy tych chorób dla wielu
z nas brzmiały egzotycznie. Dotyczyły niewielkiej grupy osób, których praca wymagała podróży
do odległych zakątków świata, jak: dziennikarzy, misjonarzy, inżynierów czy etnografów.
Wyjazdy turystyczne były rzadkością. Dzisiaj, kiedy turystyka rozwija się w błyskawicznym
tempie, problem chorób tropikalnych może dotyczyć każdego, kto decyduje się na egzotyczne
wakacje. Strefa tropikalna jest dla Europejczyka niewątpliwie atrakcyjna, zachwyca dziką
przyrodą, intryguje tak odległą od naszej kulturą, ale jednocześnie niesie ze sobą wiele
zagrożeń.
O czym musimy wiedzieć, by ustrzec się
przed zachorowaniem i bezpiecznie spędzić wakacje?
Wraz ze wzrostem liczby turystów odkrywających piękno odległych krajów
wzrasta liczba osób, dla których wyjazd do
tropiku zakończył się przykrą niespodzianką - poważną chorobą, kalectwem, a nawet
śmiercią - mówi dr n. med. Romana Rolla-Szczepańska, specjalista chorób zakaźnych i lekarz medycyny podróży.
- Dobre przygotowanie do wyjazdu, nawet krótkiego, pozwoli uniknąć wielu nieporozumień i kłopotów, bo jak wiadomo
lepiej zapobiegać niż leczyć. Po powrocie
z wojaży do kontroli lekarskiej w Poradni
Medycyny Podróży lub w Klinice Chorób
Zakaźnych nawet wielkich śmiałków powinno skłonić pojawienie się niepokojących objawów, jak biegunka czy gorączka.
Mogą to być pierwsze symptomy jednej
z najczęściej występujących w strefie tropikalnej i subtropikalnej choroby zakaźnej
– malarii.

Malarię przenoszą komary
Światowa Organizacja Zdrowia podaje,
że co roku notuje się 300 do 500 milionów
przypadków malarii, liczba zgonów wynosi 1,5 do 2,4 miliona i są to głównie dzieci,
w Afryce dziennie umiera około 3000 dzie-

ci. Każdego roku rejestruje się w Europie
i w Polsce zachorowania wśród powracających turystów.
Malarię wywołują małe pierwotniaki
z rodzaju Plasmodium – zarodźce malarii,
które po ukąszeniu przez samicę komara
przedostają się do krwi, atakują czerwone
krwinki, doprowadzając do ich rozpadu.
Objawy malarii są różne, zależnie od rodzaju zarodźca. Zwykle odróżnia się dwie
formy choroby: „łagodną” oraz malarię
„złośliwą”, zwaną też mózgową lub tropikalną. Początkowe mało charakterystyczne
objawy mogą przypominać grypę – gorsze
samopoczucie, bóle głowy, bóle kostne czy
gorączka. Dalszy przebieg zależy od rodzaju zarodźca. Szczególnie niebezpieczna jest
malaria tropikalna, gdyż może zakończyć
się śmiercią, a jej przebieg nie jest typowy.
W zarażeniach pozostałymi zarodźcami jak
Plasmodium vivax, Plasmodium malarie
czy Plasmodium ovale, zwykle występuje
typowy obraz z fazą gorączki połączonej
z dreszczami, a następnie fazą zlewnych

potów. Napady gorączki pojawiają się cyklicznie i znacznie osłabiają organizm chorego. Choroba wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, sama nie ustąpi, każde
opóźnienie leczenia może zwiększyć ryzyko śmierci. Pamiętajmy, że napady malarii
mogą pojawić się nawet kilka miesięcy po

powrocie do kraju, kiedy już prawie zapomnieliśmy o egzotycznych wojażach.
Jak dotychczas nie ma szczepionki przeciw malarii. Możemy natomiast zmniejszyć
ryzyko zarażenia stosując odpowiednią
chemioprofilaktykę. Jej skuteczność zależy od wrażliwości zarodźca, a ta jest różna
w różnych regionach malarycznych. Dlatego przed wyjazdem warto wybrać się do
centrum medycyny podróży by uzyskać
informację i receptę na odpowiedni lek.

Żółtą gorączkę też noszą komary
Żółta gorączka należy do grupy gorączek krwotocznych, chorób wysoce zakaźnych, niebezpiecznych, które mogą
prowadzić do wystąpienia epidemii.
Choroba występuje w niektórych krajach
Afryki: Angola, Benin, Burkina Faso, Kongo /Brazilenze/, Kenia czy Nigeria oraz
Ameryki Południowej jak Boliwia, Brazylia
Gujana, Peru czy Wenezuela. W wielu krajach wymaga się od podróżnych wpisu potwierdzającego przebycie obowiązkowego
szczepienia przeciw chorobie w Międzynarodowej Książeczce Szczepień, tzw. żółtej książeczce. Szczepionka jest skuteczna
i dość dobrze tolerowana /z wyjątkiem
osób uczulonych na białko kurze/, a odporność uzyskuje się szybko, bo już po 14
dniach od podania. Zalecana jest szczególnie u tych, którzy będą podróżowali po
terenach podmiejskich np. wezmą udział
w safari czy wybierają się na tour po kilku
krajach.
Okres wylęgania żółtej gorączki trwa kilka dni, a objawy początkowe są niecharakterystyczne i przypominają grypę czy przeziębienie. Po krótkiej, bezobjawowej fazie,
pojawiają się nasilone objawy ogólnoustrojowe z gorączką, intensywną żółtaczką i krwotokami, dochodzi do uszkodzenia
wątroby, nerek, a w końcu do śpiączki i wielokrotnie śmierci. Jak dotychczas nie ma
skutecznego leczenia przyczynowego.
Jedyną skuteczną metodą pozwalającą uniknąć żółtej febry jest szczepionka.

DODATEK NA LATO
Dur brzuszny czyli tyfus
Ryzyko zachorowania na dur brzuszny
jest około 100 razy mniejsze niż na żółtaczkę pokarmową. Choroba należy do
grupy chorób „brudnych rąk” i występuje
w krajach słabo rozwiniętych: w Afryce,
Azji Południowej, na Dalekim Wschodzie.
Chorobę wywołują bakterie Salmonella
typhi. Do zakażenia dochodzi po spożyciu
skażonych produktów – lodów, mięsa, mleka, skażonej wody lub podczas bezpośredniego kontaktu z osobą chorą. Groźnymi
roznosicielami bakterii są muchy.
Okres wylęgania wynosi od 1 do 3 tygodni. Charakteryzuje ją stopniowo narastająca i wysoka gorączka, która utrzymuje
się długo (ok.3 tygodni), bóle głowy, bóle
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brzucha, biegunka lub zaparcia, w rozwiniętym stadium - zaburzenia świadomości.
Objawom towarzyszy powiększenie wątroby, śledziony, węzłów chłonnych. Powikłaniem choroby może być krwotok czy perforacja przewodu pokarmowego. Ważne
jest szybkie rozpoznanie i włączenie leczenia przyczynowego. Dostępne szczepienie
powoduje odporność na okres od 1 roku
do 3 lat już po jednej dawce.
Należy podkreślić, że żadne szczepienie
nie zwalnia nas z bezwzględnego zachowania zasad higieny osobistej. W krajach
o niskim poziomie sanitarnym należy zachować szczególną ostrożność przy spożywaniu posiłków. Nie wolno pić surowej
wody, ani używać jej do celów higienicznych (mycia zębów, owoców, naczyń). Bez-

pieczna jest woda butelkowana, najlepiej
gazowana, bo jej kwaśny odczyn sprawia,
że bakterie nie są w stanie przetrwać.
Konsultacja medyczna
dr n. med. Romana Rolla-Szczepańska

W CM Luxmed możesz wykonać
wszystkie szczepienia niezbędne przed
wyjazdem do krajów tropikalnych.
Jeśli po powrocie do domu zauważysz
niepokojące objawy, nie zwlekaj! Zgłoś
się jak najszybciej do lekarza medycyny podróży lub do poradni chorób
zakaźnych.

Nastolatek na wakacjach
Dotąd spędzaliście wspólnie każde wakacje. Jeszcze w ubiegłym roku planowaliście razem wyjazd, a teraz wasze
dziecko oznajmia, że nie ma ochoty na rodzinną wyprawę, a na wakacje chce wybrać się z przyjaciółmi. Tak to
już bywa, że nadchodzi dzień, gdy dziecko staje się nastolatkiem. Wówczas jedną z ważniejszych jego potrzeb
jest dążenie do samodzielności i poznawanie świata na własną rękę.

wydawaj opinii, dopóki nie dowiesz się
wszystkiego.

Boisz się niebezpieczeństw
I masz do tego prawo. Na co dzień
słyszysz o potencjalnych zagrożeniach,
których lista wydaje się nie mieć końca.
To prawda, ale złe rzeczy mogą zdarzyć
się wszędzie, również w miejscu zamieszkania, w szkole, na wycieczce. Nie jesteś
przecież w stanie przez cały czas nadzorować dorastającego już dziecka.

Nie musisz się zgodzić

Czy możesz się na to zgodzić?
Nie mów od razu „nie”, ale spróbuj
spokojnie przeanalizować sytuację. Z pewnością na co dzień masz możliwość zaobserwowania, na ile twoje dziecko jest
odpowiedzialne, w jakiej fazie rozwoju
się znajduje, czy potrafi bronić własnego zdania, czy nie ulega zbyt pochopnie
wpływom rówieśników.
Jeśli młody człowiek radził sobie
dobrze na obozach lub koloniach, jeśli
dotychczas cię nie zwiódł - punktualnie
wraca do domu, potrafi bronić własnego

zdania, nie ulega wpływom rówieśników,
to jest duża szansa, że na wyjeździe również sobie poradzi. Oczywiście rodzice
powinni wiedzieć z kim chce wyjechać
ich pociecha i akceptować tych znajomych.

Najpierw posłuchaj
W pierwszej chwili masz ochotę powiedzieć kategorycznie, że się nie zgadzasz. Ale warto przecież dowiedzieć
się, co zaplanowało twoje dziecko. Pozwól mu najpierw o tym opowiedzieć,
a dopiero później zadawaj pytania. Nie

Jeśli po głębszym zastanowieniu
uważasz, że nastolatek jednak nie powinien wyjeżdżać sam, nie bój się tego
zwyczajnie powiedzieć. Jednak swoją
decyzję musisz uzasadnić, chociażby
wesprzeć się przykładami, kiedy dziecko
złamało wcześniejsze ustalenia, zawiodło cię w konkretnej sytuacji. Wyjaśnij, że
dopóki takie sytuacje będą się zdarzały,
nie zgodzisz się na samodzielny wyjazd.
Pewnie nie obędzie się bez frustracji
młodego człowieka i wyrzucenia swojego gniewu, ale prędzej czy później pogodzi się z decyzją rodziców.

Uczymy się na błędach
To stare porzekadło, ale niestety
uczymy się na błędach własnych, a nie

DODATEK NA LATO
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Psycholog
mgr Grażyna Maciąg
Ukończyła Wydział Psychologii UMCS w Lublinie oraz
2-letnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.
W 2005 r. odbyła staż w szpitalu Instytutu Medycyny Wsi
w Lublinie. Do 2008 r. zdobywała doświadczenie na stażach
w gabinetach lekarskich Diagnoza oraz w Centrum Medycznym Euromed.
W latach 2007-2008 pracowała jako psycholog w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie. Od 2010 do 2011 roku
mgr Grażyna Maciąg była pracownikiem dydaktycznym na
Politechnice Lubelskiej.
Od 2011 r. pracuje w Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej OTP oraz w CM Luxmed jako psycholog
i psychoterapeuta. W tym roku podjęła dodatkowo współpracę ze Spółdzielnią Niewidomych w Lublinie, prowadząc
Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Obecnie odbywa szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, rekomendowane przez Polskie
Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne.
Pani Grażyna Maciąg szczególnie interesuje się rozwojem
psychicznym dzieci i młodzieży, czego odzwierciedleniem
może być chociażby jej artykuł dotyczący wykorzystania
ICT, zabawek robotów w rozwoju moralnym i społecznym
dzieci.
Pozazawodowo pasjonuje ją aranżacja wnętrz, sztuka
i taniec.

cudzych. Dlatego próby uchronienia naszego dorastającego dziecka przed przykrościami powinny być przemyślane.
Spróbujmy zachować pewne granice pomocy i pozwólmy mu
ponosić konsekwencje za swoje czyny. Naturalnie są sytuacje,
w których musimy zareagować, ponieważ konsekwencje
oznaczałyby narażenie życia czy zdrowia.

Partner ale nie kolega
Specjaliści twierdzą, że to co najbardziej chroni nasze
dziecko, to nie zakazy, nakazy czy nadmierna opiekuńczość,
ale dobra komunikacja. To trudne zadanie dla rodziców, bo
powinno być wypracowane od wieku niemowlęcego. Nie da
się z dnia na dzień powiedzieć: „od teraz na ciebie nie krzyczę,
traktuję cię jak partnera”. Warto jednak zwrócić uwagę, że rodzic powinien uchronić swój autorytet - być partnerem, ale
nie schodzić do roli kolegi.

A jednak samodzielny wyjazd
Jeśli już wyraziliście zgodę na wyjazd, trochę za późno, by
robić wykład o wszelkich możliwych niebezpieczeństwach czy
prowadzić edukację seksualną. Ale skoro wyraziliście przemyślaną zgodę na samodzielne wakacje dziecka, oznacza, że macie do niego zaufanie. Poznajcie kolegów, z którymi wyjeżdża,
ich rodziców, ustalcie w jaki sposób i jak często będziecie się
ze sobą kontaktować, co będzie, gdy dziecko nie odezwie się
w określonym terminie. Zadbajcie, by mieć numery telefonów
do znajomych, którzy razem wyjeżdżają.
Upewnijcie się tuż przed odjazdem czy dziecko ma dokument, pieniądze, komórkę i ładowarkę. Przypomnijcie mu, że
mu ufacie i wierzycie w jego odpowiedzialność, a sami zaplanujcie sobie jakieś atrakcje, by nie spędzić tego czasu wyłącznie na myśleniu i zamartwianiu się.
Konsultacja
mgr Grażyna Maciąg
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Dokuczają nam już od wiosny, przez całe lato, nie tylko podczas
wyjazdów na łono przyrody, ale również w przydomowych
ogródkach i balkonach. Spotkania z nimi mogą wywołać
nieprzyjemne, a nawet niebezpieczne objawy.

„ Co

„

jak gryzie

Wprawdzie w środkowoeuropejskich
warunkach klimatycznych nie grozi nam
malaria czy febra przeniesiona przez
komary, ale nasze „rodzime” owady też
nieźle potrafią uprzykrzyć życie, a niejednokrotnie doprowadzić do poważnej
choroby. Ukąszenia pszczół, os, komarów powodują nieprzyjemne swędzenie
skóry, pieczenie, a nawet ból. Największy
problem mają oczywiście osoby uczulone na jad owadów, ponieważ może
dojść do wstrząsu anafilaktycznego.
Niezwykle niebezpieczne jest ukąszenie
kleszcza, który może przenosić groźną
boreliozę lub wirus wywołujący zapalenie opon mózgowych.
Komary
Występują najczęściej nad wodą
(nad stawami, jeziorami) w wilgotnych
lasach, parkach, ogrodach. Spotkać
je również można w mieście, głównie
w maju, w czerwcu i w sierpniu. Ich aktywność zwiększa się o zmierzchu.
Objawem ukąszenia komara jest bąbel w miejscu ugryzienia, zaczerwienienie skóry, swędzenie, pieczenie, czasami
ból. Bąble na ogół szybko znikają, mogą
jednak pozostać znacznie dłużej, jeśli zaczniemy się drapać w użądlone miejsca.
W niektórych przypadkach dolegliwości
mogą się utrzymywać nawet kilka dni.
U osób uczulonych może dojść do miejscowej reakcji alergicznej.
Kuczmany
Niewiele osób wie, co to za owad.
Kuczman to „miniaturka„ komara. Również zaczyna swą aktywność w maju,
atakuje wczesnym rankiem i o zmierzchu. Jest jeszcze bardziej uciążliwy.
W odróżnieniu od komara potrafi dostać się również pod ubranie. Ukąszenia
niektórych gatunków mogą być niebezpieczne. Owady mogą zakażać wirusami
działającymi m.in. porażająco na układ
nerwowy.
Meszki
Wyglądem przypominają malutkie

muszki. Atakują przez całą dobę, niezależnie czy w słoneczny dzień czy nocą.
Po ukąszeniu miejsce jest bolesne, pojawia się obrzęk, może wystąpić gorączka.
Bardzo niebezpieczny jest masowy atak
meszek. Wielokrotne ukąszenia mogą
wywołać uogólnioną reakcję alergiczną.
Osy
Owady te potrafią kłuć wielokrotnie,
wstrzykując jad. Miejsce ukąszenia boli
i puchnie. Gdy ból mija, skóra mocno
swędzi. Jad osy zawiera substancje uczulające, powodujące rozpad czerwonych
krwinek, działa drażniąco na zakończenia nerwów. Ukąszenie jest bardzo niebezpieczne dla osób uczulonych na jad
owadów, prowadzi do wstrząsu anafilaktycznego.
Osy atakują, gdy gniazdo jest zagrożone lub niszczone (mogą zaatakować
intruza całym rojem), rozdrażnią je gwałtowne ruchy ludzi lub zwierząt, ciemne
lub bardzo jaskrawe barwy, zapach, na
przykład perfum lub kosmetyków.
Pszczoły
Atakują w sytuacjach podobnych,
jak osy. Szczególnie niebezpieczne jest
ukąszenie w język, podniebienie, gardło,
przełyk lub oko. W miejscu ukąszenia
przez pszczołę powstaje zaczerwienienie i obrzęk. Jest ono bolesne. Czasami
występują nudności, wymioty, obfite
pocenie się. Im wcześniej usuniemy żądło, które pszczoły zostawiają w miejscu ukłucia, tym mniejsze będą objawy
miejscowe i ogólne. Jad pszczoły u osób
uczulonych wywołuje wstrząs anafilaktyczny.
Szerszenie
Szerszeń może ugryźć niczym nie
sprowokowany. Po użądleniu pojawia
się zaczerwienienie skóry, obrzęk, opuchlizna, może wystąpić gorączka, dresz-

cze, ból w klatce piersiowej i duszności.
Jad tego owada zawiera toksyny uszkadzające krew i nerki. Nawet jeśli nie jesteśmy uczuleni na jad owadów, po ukąszeniu przez szerszenia najlepiej zgłosić
się do lekarza.
Kleszcze
Chociaż przenoszą groźne choroby,
robią to „ze znieczuleniem”. Ślina kleszczy zawiera substancję znieczulającą,
dlatego ukąszenia nie czujemy. Kleszcz
zagnieżdżając się w skórę wysysa krew,
napojony po kilku dniach odpada. Jeśli
owad jest zainfekowany, może dojść do
wirusowego zapalenia opon mózgowych lub do boreliozy.
Przed pokleszczowym zapaleniem
opon mózgowych chroni szczepienie.
Niestety, nie ma jeszcze na rynku szcze-

pionki przeciwko boreliozie. Dlatego,
jeśli przydarzy się ukąszenie przez kleszcza, trzeba wykonać badanie laboratoryjne, by sprawdzić czy nie nabawiliśmy
się boreliozy.
Jak sobie radzić?
W sytuacji wystąpienia niewielkich
objawów miejscowych po ukąszeniu
przez owada, można zastosować preparat w postaci żelu lub maści, który złagodzi dolegliwości. Jeśli nie mamy nic
takiego pod ręką, można zrobić okład
z zimnej wody. Pamiętajmy, aby nie
drapać miejsca ukąszenia, bo możemy
je zainfekować. Można wypić musujące wapno, które działa przeciwzapalnie
i przeciwwysiękowo.
W poważniejszych przypadkach
trzeba udać się do lekarza, bo prawdopodobnie trzeba będzie przyjąć leki antyhistaminowe dostępne na receptę.
Osoby, które są uczulone na jad owadów powinny nosić przy sobie zestaw
pierwszej pomocy na wypadek wstrząsu
anafilaktycznego.

Zachęcamy do wizyty u lekarza przed wyjazdem na wakacje. Specjalista doradzi, jakie leki
ze sobą zabrać lub przepisze receptę na potrzebne środki farmaceutyczne. Jeśli nie masz
pewności czy nie jesteś uczulony na jad owadów, zrób testy alergologiczne.
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Kwalifikacje do zabiegów przeprowadzane są również w gabinetach okulistycznych CM Luxmed.

www.osrodekchirurgiioka.com
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Uwaga na słońce!
Słońce to życie. Codziennie potrzebujemy światła słonecznego, bo
poprawia krążenie, wydajność mięśni i odporność. Pobudza gruczoły wydzielania wewnętrznego i neuroprzekaźniki w mózgu, zwiększa
zdolność czerwonych krwinek do przenoszenia tlenu. Wzmacnia
serce podobnie jak ćwiczenia fizyczne. Tylko w skórze wystawionej
na promienie słoneczne tworzy się witamina D3, która odpowiada za
prawidłowy wzrost i utrzymanie w zdrowiu kości i zębów.
Trzeba jednak pamiętać, że nadmiar
kąpieli słonecznych jest jednocześnie
bardzo niebezpieczny. W czasie upałów
organizm traci dużo wody, a wraz z nią
sód, potas, chlorki i inne minerały, co
może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.
Odwodnienie
Powstaje w wyniku utraty wody podczas pocenia się. Gdy spada ilość wody
w organizmie czujemy najpierw wzmożone pragnienie. Kolejnymi objawami są:
uczucie suchości w jamie ustnej, przesuszenie skóry, osłabienie, zawroty głowy,
a w końcu omdlenie.
Odwodnienie jest szczególnie niebezpieczne u niemowląt i małych dzieci.
Latem, zajęte zabawą zapominają o tym,
że chce się im pić. Trzeba je bacznie obserwować i dopilnować, by wypijały więcej płynów. Wraz z utratą wody u dziecka
może wystąpić przyspieszony oddech,
suchość języka i błon śluzowych, zagęszczenie śliny. Odwodnienie u małych dzieci jest zagrożeniem życia, dlatego należy
natychmiast udać się do szpitala.
Przed odwodnieniem należy również
strzec osoby starsze i przewlekle chore.
Często nie czują one pragnienia, dlatego
ich opiekunowie powinni mieć to zawsze
na uwadze.

Przy wysokich temperaturach zapotrzebowanie na wodę u osób dorosłych
wzrasta do 4 litrów na dzień. Pamiętajmy,
żeby pić powoli, ale często. W ten sposób
możemy zapobiec odwodnieniu nawet
w największe upały.
Udar cieplny
Jest zagrożeniem dla życia. Organizm
człowieka broni się przed przegrzaniem
oddając ciepło do otoczenia, chociażby poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych czy zwiększone pocenie się.
W gorącym i wilgotnym klimacie ten
mechanizm jest utrudniony. Dzieje się
też tak podczas wielogodzinnej ekspozycji na słońce – plażowanie, długi marsz,
praca w wysokich temperaturach, np.
w polu. Czynnikami sprzyjającymi udarowi cieplnemu jest również zbyt grube
lub nieprzewiewne ubranie oraz niewystarczająca ilość wypitych płynów.
Należy pamiętać, że do udaru cieplnego może dojść także wtedy, gdy przebywa się zbyt długo w samochodzie
podczas upalnych dni. Na to niebezpieczeństwo narażone są szczególnie dzieci.
Oczywiście o tym, że dziecka nie można
pozostawić nawet na chwilę w zamkniętym aucie powinien pamiętać każdy rodzic i opiekun.
Gdy dochodzi do udaru, temperatura

ciała niekontrolowanie wzrasta, ustaje
pocenie się, skóra najpierw staje się zaczerwieniona, a w bardziej zaawansowanym stadium – blada. Chory jest osłabiony, ma kołatanie serca, odczuwa silny ból
głowy, ma nudności, może wymiotować.
W wielu przypadkach dochodzi do utraty przytomności.
Pierwszym krokiem przy udzieleniu
pomocy choremu, jest przeniesienie go
do chłodnego, zacienionego i przewiewnego miejsca. Można zrobić okład z zimnej wody na czoło i klatkę piersiową i podać chłodny płyn do picia. Jeśli pacjent
jest nieprzytomny nie wolno go poić, należy jak najszybciej wezwać pogotowie,
a do czasu przyjazdu lekarza wykonać
sztuczne oddychanie i masaż serca.
Oparzenia słoneczne
Oparzenie słoneczne to stan zapalny
skóry, wynikający z nadmiernej ekspozycji na promienie ultrafioletowe światła
słonecznego. Rozwija się ono zwykle po
1 - 4 godzinach od nasłonecznienia. Oparzeniu ulegają łatwiej osoby o jasnej karnacji, z małą ilością barwnika (melaniny).
Oznaką oparzenia słonecznego I stopnia jest zaczerwienienie, nabrzmienie
i pieczenie skóry. Oparzenie II stopnia jest
poważniejsze, ponieważ na skórze pojawiają się pęcherze, które po kilku dniach
pękają i skóra zaczyna się łuszczyć.
Najczęstsze konsekwencje poparzeń
słonecznych to: przebarwienia na skórze,
zmiany barwnikowe, odbarwienia w postaci plam, fotostarzenie się skóry oraz
nowotwór złośliwy skóry (czerniak), który ujawnia się zazwyczaj po latach.
Na słońce powinny uważać osoby,
które przyjmują leki. Może bowiem dojść
do reakcji fototoksycznej czyli ostrego odczynu posłonecznego, który ma
charakter podobny do ostrego oparzenia słonecznego. Reakcja jest skutkiem
działania leków zastosowanych doustnie bądź zewnętrznie. Wśród substancji
uczulających znajdują się np. leki prze-
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ciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne, antybiotyki, niektóre leki przeciwzapalne,
przeciwbólowe, a także zioła (m.in. dziurawiec, nagietek, mniszek lekarski).
Przed nadmiernym słońcem należy
szczególnie starannie chronić dzieci. Maluchy do trzeciego roku życia w ogóle
nie powinny być narażane na działanie

promieni słonecznych. Starsze dzieci
powinny korzystać ze słońca z wielkim
umiarem. Skóra dziecka jest wyjątkowo
delikatna i wymaga zastosowania preparatów przeciwsłonecznych z najwyższym
faktorem.
Jeśli mimo wszystko nie udało nam
się uchronić przed oparzeniem, zaleca-

Stopy latem

my, by udać się do dermatologa.
Pamiętaj! Korzystając z kąpieli słonecznych miej na uwadze nie tylko ładną
opaleniznę, ale również zdrowie swoje
i swoich najbliższych. Jeśli zaniepokoi
cię samopoczucie lub wygląd skóry,
niezwłocznie udaj się do lekarza.

Wrastające paznokcie

Przyczyną jest często obcinanie
brzegów czy zaokrąglanie paznokci
przy obcinaniu, a także noszenie butów
ze zbyt ciasnymi noskami. Przygniatany paznokieć wciska się w unerwiony
obrębek naskórkowy palucha. Prowadzi to do obrzęku, ropnego zapalenia
i oczywiście uciążliwego bólu.
Aby usunąć wrośnięte części paznokcia, konieczna jest wizyta u chirurga.

Plaże, baseny, wszędzie tam, gdzie trzeba odsłonić
trochę ciała, odkryte są przede wszystkim stopy.
W letnim obuwiu również są doskonale widoczne
- niestety nie zawsze w najlepszym stanie. Często
zniszczone, nękane przez różne choroby, od nagniotków poczynając na chorobach zakaźnych
kończąc. Przyjrzyjmy się im zatem, zanim wyjdzie- Pękające pięty
Zwykle mówi się, że to efekt zaniemy „bosą stopą”.
Grzybica stóp

Ciepło, wilgoć, cień to ulubione
warunki rozwoju grzybów. W sprzyjającym środowisku namnażają się intensywnie, wytwarzając trwałe zarodniki. Wystarczy kontakt z lekko otartym
naskórkiem, by grzyb przedostał się do
organizmu człowieka.

objawy powinny skłonić do wizyty
u dermatologa. Nie stawiajmy sami diagnozy i nie eksperymentujmy leków,
o których usłyszeliśmy w reklamie, bo
skutki mogą być opłakane. Bez odpowiednich badań nigdy nie wiadomo
czy jest to grzyb, bakteria, drożdżyca,
a może alergia?
Najważniejsze w diagnostyce jest
badanie mykologiczne. Prawidłowe
rozpoznanie ma decydujące znaczenie
przy wyborze odpowiedniego leczenia.

Odciski

Grzybica pojawia się najczęściej
w przestrzeni międzypalcowej. Skóra
jest zaczerwieniona, potem zaczyna się łuszczyć. Powstają pęcherzyki,
które pękają tworząc ranki i nadżerki.
Następnie zakażeniu ulegają paznokcie. Z czasem grzyb może zaatakować cały organizm, dlatego pierwsze
Wydawca
Luxmed Sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 5
20-080 Lublin
tel.: 81 532 37 11

Nazywane są często nagniotkami,
choć to mylne określenie. Nagniotek
jest zmianą powierzchowną, zrogowaciałym naskórkiem. Wystarczy miejscowe ścieranie zmiany, np. pumeksem.
Większym problemem są odciski czyli głębokie zrogowacenia naskórka,
o kształcie klina, sięgające w głąb tkanek miękkich. Zmiany są bardzo bolesne, utrudniają chodzenie i dobór
obuwia. Jeśli nie pomagają środki farmakologiczne, warto rozważyć zabieg
operacyjny.
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dbania, ale przyczyny mogą być inne,
jak chociażby infekcja grzybicza czy
brak witamin. Schorzenie jest niebezpieczne, ponieważ przez głębokie ranki wnikają zarazki, które prowadzą do
miejscowych infekcji.

Stopa cukrzycowa

Jest problemem osób cierpiących
na cukrzycę. W obrębie stopy następuje pogorszenie ukrwienia, a przez
to skóra, tkanki miękkie, mięśnie,
nerwy ulegają przewlekłemu niedotlenieniu. O postępującym procesie
chorobowym świadczy ból nasilający
się w nocy, któremu towarzyszą kurcze mięśni, uczucie mrowienia i kłucia
w stopie.
Dość charakterystyczny jest wygląd
stopy – skóra staje się cienka, sucha,
łuszczy się. Pojawiają się liczne pęknięcia z ogniskami martwicy i owrzodzeniami.
Podstawą terapii jest leczenie choroby zasadniczej czyli cukrzycy. Utrzymanie prawidłowego poziomu cukru
we krwi zapobiega komplikacjom. Stopa cukrzycowa wymaga szczególnej
troski – utrzymywania higieny i używania wygodnego obuwia.
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