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SERCE - motor życia
Niepłodność a medycyna
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Drodzy Czytelnicy!

Tegoroczne lato upływa
w CM Luxmed pod znakiem
nowości. Miło mi poinformować, że otwarta została kolejna nasza placówka. Lokalizacja ucieszy tym razem
mieszkańców północnej części Lublina, dla których
odległość do centrum bywała nieraz zbyt duża do
pokonania. W nowej placówce
przy ul. Koncertowej 4D przyjmują lekarze w 24
poradniach specjalistycznych, można wykonać
badania diagnostyczne i laboratoryjne. Więcej na
ten temat w informacji obok.
Osoby, które mają problemy kardiologiczne,
zainteresuje z pewnością nowe, niezwykle precyzyjne badanie – Echo serca przezprzełykowe.
Kiedy warto je wykonać i na czym polega dokładność tego badania, dowiecie się Państwo z artykułu „Serce – motor życia” na str. 4-5.
I jeszcze jeden istotny, „sercowy” temat –
otwarta została nowa poradnia - kontroli stymulatorów. Piszemy o tym w artykule „W równym
rytmie” na str. 6.
Jeśli mowa o nowościach, nie sposób pominąć badań laboratoryjnych, które uzupełniły
dotychczasową ofertę. Z ważniejszych chciałbym wymienić test w kierunku przeciwciał onkoneuronalnych, który pozwala wykryć nowotwór
nawet na kilka lat przed jego rzeczywistym
rozpoznaniem oraz badanie kalprotektyny, w kierunku nieswoistego zapalenia jelit. Badanie jest
niezwykłym ułatwieniem, zwłaszcza dla dzieci,
którym trudno wykonać kolonoskopię. Więcej na te
tematy piszemy na str. 9.
Jak zwykle w naszym magazynie nie brakuje
porad związanych z aktualną porą roku. Zachęcam
do zapoznania się z artykułami na stronach 12 - 14,
gdzie poruszamy m.in. temat nadmiernej potliwości,
która jest wyjątkowym kłopotem dla nastolatków.
Piszemy o bakteryjnych zatruciach pokarmowych,
niebezpiecznych zwłaszcza latem, radzimy, jak
mądrze korzystać ze słońca, by czerpać z lata jak
najwięcej przyjemności, a uniknąć kłopotów.
Życząc udanych wakacji i urlopów zapraszam
do lektury.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

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

NOWOCZESNOŚĆ
PRZY KONCERTOWEJ

CM Luxmed, obserwując
potrzeby pacjentów,
zdecydowało
o otwarciu kolejnej
placówki w Lublinie przy
ul. Koncertowej 4D.
Ułatwi to dostęp do
usług medycznych
Luxmed nie tylko
mieszkańcom północnej
części miasta. Szeroka
oferta z pewnością
zainteresuje
mieszkańców Lublina
i regionu.
Nowa przychodnia powstała z dużym rozmachem, łączy
w sobie komfort, nowoczesność i szeroki wachlarz świadczeń. Na
cele Luxmedu została przeznaczona górna kondygnacja budynku,
o powierzchni blisko 1500 m2.
W placówce przyjmują lekarze wielu specjalności. Gabinety
zaskakują funkcjonalnością i niezwykle miłym urządzeniem wnętrz.
Przy Koncertowej wykonywane są badania laboratoryjne podstawowe i wysokospecjalistyczne. Pacjenci przychodzący na badania
przyjmowani są aż w trzech nowocześnie urządzonych gabinetach
zabiegowych.
W pracowniach diagnostycznych, wyposażonych w aparaturę najnowszej generacji, można wykonać wszystkie rodzaje USG, cyfrowe
RTG. Otwarta została również pracownia badań endoskopowych,
która zajmuje kilka pomieszczeń: gabinety badań, gabinety lekarskie,
sala pozabiegowa.
W poradni chirurgicznej można będzie wykonać zabiegi, jak
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Przy placówce są 2 duże parkingi.
Z górnego parkingu jest bezpośrednie
wejście do CM Luxmed, natomiast pacjenci korzystający z dolnego parkingu
mogą wejść lub wjechać windą z dolnej
kondygnacji na I piętro.
Mamy nadzieję, że zarówno oferowane na najwyższym poziomie usługi
medyczne, jak i przyjazne urządzenie
placówki, znajdą uznanie naszych pacjentów.
Usługi medyczne świadczone w placówce Luxmed przy ul. Koncertowej 4D

Poradnie specjalistyczne

Badania RTG dostępne w nowej placówce wykonywane są metodą cyfrową.
RTG głowy (zdjęcia czaszki, żuchwy,
nosa, łuków jarzmowych, nerwów
wzrokowych, ucha, zatok)
RTG klatki piersiowej
RTG kości (zdjęcia obojczyka, łopatki,
żeber, miednicy, test Rissera)
RTG kości kończyn (zdjęcia ramienia,
nadgarstka, dłoni, palca, podudzia,
uda, stopy, kości piętowej, pomiarowe kończyn dolnych, i kolan)
RTG kręgosłupa (zdjęcia jednego
odcinka, całego kręgosłupa)

alergologiczna t chirurgii ogólnej
chirurgii naczyniowej t chirurgii
onkologicznej t dermatologiczna t
diabetologiczna t endokrynologiczna
t
endokrynologiczno-ginekologiczna
t
gastroenterologiczna t ginekologiczno-położnicza t internistyczna t

Pracownie diagnostyki
ultrasonograficznej

kardiologiczna t kontroli stymulatorów
t lekarza rodzinnego t neurologiczna
t neurochirurgiczna t okulistyczna
t onkologiczna t ortopedyczna t
otolaryngologiczna t pediatryczna t
psychiatryczna t reumatologiczna t
urologiczna

u niemowląt, tkanki podskórnej,
układu moczowego
USG ginekologiczno-położnicze,
w tym USG ciąży 3/4 D
USG kardiologiczno-naczyniowe: Echo
serca, Echo serca przezprzełykowe,
Doppler naczyń
USG ortopedyczne: stawów
biodrowych u dzieci

t
t

Badania laboratoryjne

chociażby: usuwanie zmian skórnych
(łagodne zmiany onkogenne, brodawki,
włókniaki, kaszaki), leczenie wrastających
paznokci, założenie i zdjęcie szwu.
Dział stomatologiczny dysponuje
czterema gabinetami, w których wykonywany jest pełen zakres usług, od profilaktyki próchnicy, poprzez leczenie
kanałowe, po chirurgię szczękową. Doskonale wyposażone, przyciągają ciepłą,
przyjazną kolorystyką.

Diagnostyka radiologiczna

Można wykonać badania laboratoryjne z zakresu: alergologii, autoimmunologii, chemii klinicznej, hematologii,
koagulologii.
Przeprowadzane są badania immunochemiczne i genetyczne. Wykonujemy
badania kału, moczu, mykologiczne,
serologiczne, a także badania w kierunku
diagnostyki anemii, infekcji, choroby
wieńcowej, chorób tarczycy, cukrzycy,
osteoporozy, niepłodności. Oznaczana
jest cytologia, hormony, markery nowotworowe.

USG ogólne: jamy brzusznej, tarczycy,
ślinianek, piersi, jąder, węzłów
chłonnych, opłucnej, gruczołu
krokowego, przezciemiączkowe

Stomatologia
t Profilaktyka próchnicy t Leczenie próchnicy prostej i leczenie kanałowe t
Stomatologia dziecięca t Chirurgia
stomatologiczna t Protetyka t Stoma-

tologia estetyczna (wybielanie zębów,
scaling) t Przeglądy stomatologiczne

Zapraszamy do nowej placówki
CM Luxmed przy ul. Koncertowej 4D.
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Serce – motor życia
Serce, to najważniejszy organ ludzkiego ciała. Od jego bezbłędnej pracy uzależnione jest sprawne działanie całego układu krążenia. Niestety, tak jak i inne narządy,
narażone jest na wiele chorób. choroby serca są zaliczane do jednych z najpoważniejszych schorzeń cywilizacyjnych XXI wieku.

Najczęstszym schorzeniem układu
krążenia jest choroba wieńcowa.
Charakteryzuje się stałym lub napadowym niedokrwieniem serca, spowodowanym zwężeniem, a niekiedy
zamknięciem światła tętnic wieńcowych, odżywiających mięsień serca.
Chore tętnice nie nadążają dostarczać
sercu odpowiedniej ilości tlenu i energii, zwłaszcza w czasie wysiłku fizycznego. Dochodzi wówczas do niedotlenienia mięśnia sercowego. Choroba
wieńcowa ma przede wszystkim podłoże miażdżycowe.
Na zawał serca bardziej narażeni są mężczyźni. Ryzyko zawału
wzrasta z wiekiem, sprzyja mu nadciśnienie tętnicze krwi, wysoki poziom
cholesterolu, otyłość, palenie papierosów. Ponad 90% zawałów mięśnia
sercowego spowodowanych jest całkowitym zamknięciem światła tętnicy
wieńcowej, głównie w wyniku miażdżycy naczyń wieńcowych. To przewlekły, postępujący proces chorobowy,
w wyniku którego na wewnętrznych
ścianach naczyń krwionośnych tworzą
się blaszki miażdżycowe, powodujące
zmniejszenie przepływu krwi. Taki stan
powoduje długotrwałe niedokrwienie
mięśnia sercowego. W momentach

zwiększonego wysiłku fizycznego
lub nagłego, silnego stresu, kiedy
zapotrzebowanie serca na tlen wzrasta,
zapchane naczynia wieńcowe nie są
w stanie dostarczyć na czas dostatecznej ilości tlenu. Dochodzi do
przerwania przepływu krwi i martwicy,
a więc zawału obszaru narządu zaopatrywanego przez tętnicę.
Przyczyną zawału może być również niespodziewane zablokowanie
tętnicy zakrzepem, który powstaje
w następstwie zmian miażdżycowych.
Wśród innych przyczyn mogących
spowodować zawał serca wymienia się:
• wrodzone wady naczyń
wieńcowych,
• zmiany zatorowo-zakrzepowe
w tętnicach wieńcowych,
• wady zastawek serca,
• zatrucie czadem,
• przedawkowanie narkotyków np.
amfetaminy,
• kardiomiopatię przerostową.

genetyczne. Nieleczona kardiomiopatia może prowadzić do niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca. Jest
jedną z przyczyn nagłych zgonów
sercowych.
Niebezpieczną
chorobą,
która
może prowadzić do niewydolności
serca jest zapalenie mięśnia sercowego. Ma ono różnorodne przyczyny. Najczęściej dochodzi do niego
w wyniku zakażenia wirusem, ale też
bakteriami czy pasożytami. Zapalenie mięśnia sercowego często poprzedzają infekcje dróg oddechowych
lub układu pokarmowego.

kardiomiopatii przerosto-

O ile chorób serca jest wiele, to
symptomów z nimi związanych
jest stosunkowo mało. Różne
schorzenia kardiologiczne mają podobne objawy: bóle zamostkowe, zadyszka wysiłkowa,
obrzęki kończyn dolnych, chwilowe zasłabnięcia czy utrata
przytomności. Do diagnostyki
niezbędne są badania specjalistyczne.

O

wej mówimy wówczas, gdy mięsień
lewej komory serca jest przerosły
i utrudnia przepływ krwi. Choroba
rozpoznawana jest najczęściej u ludzi młodych, zwykle ma podłoże

Diagnostyka
sercowo naczyniowa

Echokardiografia czyli Echo
serca
Nazywane też USG serca, jest metodą precyzyjną, opartą na rejestracji
przepływów krwi w jamach serca
i naczyniach krwionośnych. Echokardiografia zalecana jest w szeroko
pojętej profilaktyce chorób układu
krążenia. Wskazaniem do wykonania
badania jest podejrzenie schorzeń
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serca, powodującej jego niemiarową
pracę czy też zakłóceń, mogących
wskazywać na przeciążenie lub niedokrwienie serca.
Istotne jest wykonanie badania
podczas trwania dolegliwości. Ponieważ część zaburzeń rytmu serca
występuje okresowo, nie można ich
stwierdzić w badaniu spoczynkowym
EKG. Dlatego lekarz zleca wykonanie
próby wysiłkowej lub badanie metodą
Holtera.

Próba wysiłkowa

układu krążenia, dotyczących przede wszystkim serca. Należą do nich:
choroba niedokrwienna serca, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, zaburzenia rytmu
serca, przerost mięśnia sercowego
lub sztywność komór serca (tzw.
kardiomiopatia), choroby sercowo płucne.
Badanie pozwala ocenić struktury
anatomiczne serca – grubość ścian,
wielkość jam serca. Rejestruje ruch
mięśnia sercowego, zastawek, a także ich stopień zwężenia czy niedomykalności. Dzięki temu badaniu można dostrzec przecieki wewnątrzsercowe przy wadach wrodzonych.
Echokardiografia nie niesie ze sobą
żadnego ryzyka. Badanie jest bezbolesne i nie wymaga żadnego przygotowania. Ponieważ ultradźwięki, na
których opiera się technologia badania
są nieszkodliwe dla człowieka, dlatego
USG serca jest często zlecane dzieciom.
Dzięki temu można na wczesnym
etapie rozpoznać schorzenia wrodzone,
które w większości z powodzeniem
poddają się leczeniu. Badanie może
być również wykonywane u kobiet
w ciąży.

Echo serca
przezprzełykowe
To najbardziej dokładna metoda
diagnostyczna. Ponieważ przełyk

przylega bezpośrednio do serca,
uzyskany obraz jest niezmiernie
szczegółowy i precyzyjny. Badanie
przypomina
nieco
gastroskopię,
trwa około 10-15 minut. Pacjent
ma znieczulone gardło i najczęściej
dobrze toleruje wprowadzoną sondę. Bardziej wrażliwi pacjenci mogą
otrzymać dożylnie niewielką dawkę
leku uspokajającego. Badanie jest
bezpieczne, nie niesie raczej żadnego
ryzyka powikłań. Pacjenci, którzy mają
kłopoty z przewodem pokarmowym,
jak: krztuszenie, trudności w połykaniu,
zgaga, powinni poinformować o tym
lekarza.
Przed badaniem nie można jeść, ani
pić przynajmniej przez 6 godzin.
Przezprzełykowe Echo serca zalecane jest zwłaszcza u chorych z wadami wrodzonymi serca, sztucznymi
zastawkami, po zawałach, udarach
mózgu, z chorobami aorty.

EKG spoczynkowe
Jest jednym z pierwszych badań
zalecanych przez lekarza, w przypadku podejrzenia zaburzenia pracy serca. Badanie to ma wprawdzie
ograniczone możliwości diagnostyczne, ale warto pamiętać, że niektóre
nieprawidłowości pracy serca są
widoczne wyłącznie w zapisie EKG.
Dotyczy to zaburzeń przewodzenia
impulsów elektrycznych w sercu,
nadmiernej czynności elektrycznej

Umożliwia ocenę zmian zachodzących w sercu podczas wysiłku
fizycznego, jaki pacjent pokonuje na
bieżni. W czasie wysiłku, w zapisie
EKG mogą pojawić się zmiany, które
pozwalają zdiagnozować istniejącą
niewydolność serca lub układu krążenia.
Badanie trwa około 20 minut. Na badanie wymagane jest skierowanie od
lekarza oraz właściwe przygotowanie.

Holter EKG
Polega na monitorowaniu pracy
serca przez 24 godziny, w trakcie
wykonywania codziennych czynności
oraz w czasie spoczynku. Holter EKG
wykrywa zaburzenia rytmu serca
oraz niedotlenienia, które mogą
być nierozpoznane w pojedynczym
badaniu EKG. Badanie metodą Holtera jest nieinwazyjne, bezbolesne
i nie niesie ze sobą żadnego ryzyka.
Może
być
również
stosowane
u dzieci. Nie wymaga specjalnego
przygotowania.

W CM Luxmed przy ul. Koncertowej 4D można wykonać
pełną diagnostykę kardiologiczną. Ostatnio wprowadzone
zostało najbardziej precyzyjne
badanie - Echo serca przezprzełykowe. Badania prowadzone są na nowoczesnej
aparaturze, wykonują je doświadczeni specjaliści.
Informacje dotyczące przygotowania do
badań, rezerwacji terminu, kosztów, uzyskacie
Państwo na stronie www.luxmedlublin.pl
lub telefonicznie pod nr 81 532 37 11.

medycyna dla ciebie
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W równym rytmie
Zdrowe serce dorosłego człowieka uderza od 60 do 90 razy na minutę.
Wolniej pracuje podczas snu i spoczynku, przyspiesza w trakcie wysiłku
lub w chwilach zdenerwowania. Właściwa liczba uderzeń serca na minutę
gwarantuje, że narządy są dotlenione i odpowiednio odżywione.

Dobowe zmiany akcji serca są niegroźne, zagrożeniem jest natomiast
duże i przewlekłe spowolnienie jego
pracy. Może mieć ono różne przyczyny
– związane z chorobą samego mięśnia
sercowego, np. w stanach niedokrwienia,
po zawałach. Może również powstać
z powodu nieprawidłowego przekazywania impulsów elektrycznych w wyniku
chociażby wad wrodzonych, infekcji,
nadciśnienia tętniczego krwi czy choroby
wieńcowej.
Przy braku impulsów elektrycznych
z węzła zatokowo-przedsionkowego,
serce przestaje pracować, co jest stanem
bezpośredniego zagrożenia życia. Z tego
powodu, u niektórych pacjentów, w celu
zapewnienia odpowiedniej pracy serca,
wskazane jest wszczepienie stymulatora
– zwanego inaczej „sztucznym rozrusznikiem”.
Życie ze stymulatorem
Stymulator jest niewielkim urządzeniem, ze specjalną baterią, generującym
impulsy elektryczne. Stymulatory pozwalają pacjentom na normalne życie.
Zapobiegają zaburzeniom rytmu serca,
przeciwdziałają zasłabnięciom i utracie
przytomności.
Pacjenci, którzy są już po zabiegu
wszczepienia stymulatora doskonale
wiedzą, że nakłada to na nich pewne
obowiązki. Przede wszystkim konieczne
są systematyczne kontrole „sztucznego
rozrusznika”. Pierwsze badanie należy
przeprowadzić po około 2 tygodniach
od implantacji. Kardiolog sprawdza
miejsce wszczepienia stymulatora i ocenia poprawność jego pracy. Kolejne

badanie wykonuje się zwykle po 2-3
miesiącach. Poza badaniem fizykalnym i EKG, lekarz specjalista dokonuje
pomiarów i na podstawie uzyskanych
wartości programuje energię impulsu.
Odpowiednie, oszczędne zaprogramowanie energii pozwala wydłużyć czas
działania baterii nawet o kilka lat.
Częstość kontroli w kolejnych miesiącach i latach zależy od rodzaju
schorzenia oraz typu stymulatora. Pacjenci implantowani
z powodu niewydolności węzła
zatokowego, zwykle są kontrolowani co pół roku. Częstsze
wizyty kontrolne dotyczą pacjentów np. z zespołem bradytachykardii, jak też w ostatnim
roku
przewidywanej
trwałości baterii rozrusznika.
Niezależnie od planowych kontroli, każdy pacjent z wszczepionym stymulatorem powinien
sam zwracać baczną uwagę
na okolicę loży stymulatora.
Objawami,
które
powinny
skłonić do kontaktu z lekarzem
i ponadprogramowej wizyty
kontrolnej są: gorączka, za-

I chociaż życie ze stymulatorem wiąże się
z pewnymi ograniczeniami, to nie są one
zbyt uciążliwe i nie stanowią dla większości
pacjentów większego problemu.

Pacjentów po implantacji, jak również
tych, u których planowany jest zabieg,
zapraszamy na konsultacje i badania

do nowo otwartej pracowni
kontroli stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)
w placówce CM Luxmed przy
ul. Koncertowej 4D.

czerwienienie, bolesność
lub obrzęk w okolicy loży
stymulatora, ale też utru-

dnione oddychanie, zawroty
głowy, omdlenia, osłabienie, ból
w klatce piersiowej, obrzęki.
Wszczepienie
stymulatora
serca pozwala na powrót do
normalnego życia chorym, którym dolegliwości związane ze
zbyt wolną pracą serca utrudniały codzienne funkcjonowanie.

Dr n. med. Marcin Dziduszko – specjalista chorób wewnętrznych

Nasi
lekarze

Dyplom lekarza otrzymał na Akademii Medycznej w Lublinie w 1999 r. Od 2001 r. zatrudniony
jest w Klinice Kardiologii SPSK 4 w Lublinie.
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2008 r., a rok później zdobył specjalizację z dziedziny
chorób wewnętrznych.
Szczególne zainteresowania doktora Dziduszko dotyczą elektrofizjologii i elektroterapii.
Od 2013 r. współpracuje z CM Luxmed. Prowadzi badania w pracowni kontroli stymulatorów
i kardiowerterów-defibrylatorów (ICD).
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Nie lekceważ wady zgryzu!
Nieprawidłowy zgryz, to nie tylko problem kosmetyczny, ale i zdrowotny.
WCZESNA INTERWENCJA ORTODONTYCZNA POZWALA WYELIMINOWAĆ WADY ZGRYZU.
Przyczyny wady zgryzu
Nieprawidłowy zgryz może być uwarunkowany genetycznie. Jednak część
wad zgryzu, to wady nabyte. Powodują
je tzw. parafunkcje, czyli czynności, które
wykonujemy w dzieciństwie, a których
robić nie powinniśmy. To m.in. ssanie
przez dziecko palca, wargi, wsysanie policzków, ale też nieodpowiedni smoczek,
zbyt długie karmienie butelką, a nawet
podawanie papkowatych pokarmów.
Istotną przyczyną wady zgryzu są
zaniedbania w leczeniu zębów mlecznych. Jeśli zbyt szybko dochodzi do utraty zębów mlecznych (głównie drugich
trzonowców), następuje przemieszczanie pierwszych trzonowców (szóstek),
co skutkuje brakiem miejsca dla zębów
stałych (piątek). Przy zwężeniu szczęk
często występują stłoczenia zębowe,
a to prowadzi do wyrastania zębów poza
łukiem, w przedsionku jamy ustnej.

Co powinno skłonić rodziców do
wizyty z dzieckiem u ortodonty?
Najlepiej, jeśli wizyty u stomatologa są
systematyczne. Wtedy mamy pewność,
że nie przeoczymy rozwijających się nieprawidłowości. A im wcześniej zareagujemy, tym lepsze będą efekty i krótszy
czas leczenia.
Koniecznie trzeba wybrać się do lekarza, gdy zauważymy u dziecka asymetrię
w rysach twarzy, oddychanie przez usta,
nadmiernie cofniętą lub wysuniętą bro-

dę, stłoczenie zębów. Wskazaniem do
konsultacji ortodontycznej jest również
przedwczesna utrata zębów mlecznych
(siekaczy i drugich trzonowców), niewła-

ściwe nawyki, jak ogryzanie paznokci,
ołówków, ssanie palca.

Prawidłowy zgryz, to nie tylko
aspekt estetyczny
Nie wolno godzić się z nieprawidłowym zgryzem u dziecka. Prawidłowy
zgryz ułatwia rozdrabnianie pokarmów,
a przez to trawienie i chroni przed schorzeniami układu pokarmowego. Proste
zęby łatwiej czyścić, a tym samym skuteczniej zabezpieczyć je przed próchnicą.

Leczenie jest skuteczne
Dzieciom w wieku od 6 do 12 lat zaleca się najczęściej zdejmowane aparaty
korygujące. Ich noszenie poprawia ustawienie zębów i szczęk względem siebie,
poszerza łuki zębowe, przygotowując
miejsce dla zębów stałych. Skuteczność
takiego leczenia zależy od współpracy
dziecka i rodziców z lekarzem. Bywa, że
aparat trzeba nosić przez kilka lat, dlatego wymagana jest duża cierpliwość
i przestrzeganie wizyt kontrolnych, aby
sprawdzać postępy leczenia i dostosowywać aparat do potrzeb.
Panuje błędna opinia, że aparat należy
zakładać na noc, a w dzień zdejmować.
Aby jak najpełniej wykorzystać działanie aparatu należy nosić go również
w dzień. Chodzi o to, by niektóre czynności, jak połykanie śliny, mówienie, picie,
wykonywane były właśnie z aparatem na
zębach.
W ortodoncji dziecięcej wykorzystywane są również aparaty stałe. Można je zakładać,
nawet wtedy, gdy nie ma jeszcze wszystkich zębów stałych.
Założenie aparatu polega na
przyklejeniu do zębów tzw.
zamków metalowych lub kosmetycznych. Do nich mocuje
się drut ortodontyczny. To on
będzie przemieszczał zęby
z ustaloną siłą tak, aby ulegały odpowiedniej korekcji. Na
wizytę kontrolną trzeba zgłaszać się co
kilka tygodni. Lekarz sprawdza wówczas
ustawienie zębów i aktywuje aparat.

Aparaty również u dorosłych
Aparaty stałe z dużym powodzeniem
są wykorzystywane również w leczeniu
wad zgryzu u osób dorosłych. Ci pacjenci mają już niejednokrotnie wypełnienia, korony, braki pojedynczych zębów.
Nie zawsze są jednak świadomi, że np.
lukę po brakującym zębie w niektórych
przypadkach można zlikwidować, dzięki
leczeniu ortodontycznemu. W przypadku, gdy brakuje kilku zębów, a pozostałe
uległy przez to pochyleniu, wydłużeniu,
przed leczeniem protetycznym warto
byłoby również je wyprostować. Wówczas most czy protezę ruchomą dużo łatwiej dopasować i uzyskać zadowalający
efekt zdrowotny i kosmetyczny.
Przed założeniem aparatu konieczne
są wizyty przygotowawcze. Należy usunąć kamień i osad, a przede wszystkim
wypełnić ubytki.
Konsultacja medyczna:
dr n. med. Agnieszka Świątkowska
Zapraszamy do gabinetów stomatologicznych CM LUXMED. Lekarz dobierze
indywidualnie najbardziej skuteczną
metodę leczenia wady zgryzu.
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Niepłodność a medycyna
Światowa Organizacja Zdrowia uznała niepłodność
za chorobę społeczną, opierając się na danych, które
świadczą, że problem ten dotyczy co czwartej pary.
Według oficjalnego stanowiska WHO, o niepłodności
należy mówić, gdy po roku regularnego współżycia,
bez stosowania środków antykoncepcyjnych nie
dochodzi do poczęcia.
O problemie niepłodności rozmawiamy z ginekologiem dr Piotrem Dziduchem.
Panie Doktorze, na początek spróbujmy określić, jakie są przyczyny niepłodności.
- Rzeczywiście, Światowa Organizacja
Zdrowia uznała bezpłodność za chorobę społeczną, a jej leczenie za jedno
z podstawowych praw człowieka. Jest
to szczególnie poważny problem współczesnego świata, ponieważ dotyka najbardziej witalnej części społeczeństwa,
niezależnie od poziomu socjalno – ekonomicznego czy przynależności do
określonej grupy etnicznej. Bezpłodność
jest istotnym problemem również dlatego, że liczba ludzi na nią cierpiących
wciąż wzrasta.
Powodów tego zjawiska jest wiele – zanieczyszczenie środowiska, niezdrowy tryb życia, stres, coraz później
podejmowana decyzja o rodzicielstwie.
Trzeba pamiętać, że wraz z upływem lat
starzeje się cały organizm. Równowaga
hormonalna zostaje zakłócona, występują zaburzenia miesiączkowania, pojawiają się różne choroby. Bywa też często
tak, że kobieta przez wiele lat stosowała
środki antykoncepcyjne, a po ich odstawieniu nie zawsze udaje się szybko zajść
w ciążę.
Mężczyźni również nie są odporni na
upływ czasu. Chociaż zmiany nie są tak
zauważalne, to u połowy z nich dochodzi do spadku poziomu testosteronu
oraz obniżenia jakości nasienia.
Po jakim czasie para powinna zgłosić
się do lekarza, jeśli pomimo starań nie
dochodzi do poczęcia?
- Powszechnie uważa się, że jeśli po
roku współżycia bez stosowania antykoncepcji, para nie doczekała się dziecka, to można mówić o niepłodności.
Kobiety po 35 roku życia nie powinny
czekać dłużej niż 6 miesięcy na wizytę
u specjalisty.
Również wcześniej należałoby skonsultować się z lekarzem, jeśli są przesłanki do niepokoju, np. zaburzenia miesią-

czkowania, przewlekłe choroby czy
przebyte w przeszłości zabiegi operacyjne.
Stereotypowo brak potomstwa bywa
przypisywany kobiecie. Czy badania
w kierunku ustalenia przyczyny bezpłodności faktycznie należy rozpocząć
najpierw u kobiety?
- Na początek ważne jest przeprowadzenie rozmowy z obojgiem partnerów,
czyli zebranie szczegółowego medycznego wywiadu. Nie można pominąć niczego. Na przykład nieregularne cykle
miesiączkowe czy trudności w utrzymaniu erekcji wskazują na potrzebę interwencji medycznej.
Problem
niepłodności
dotyczy
w równym stopniu kobiet, jak i mężczyzn. Przyczyną około 45% niepowodzeń wśród par starających się o dziecko
jest niepłodność męska, dlatego oczekiwania społeczne, dotyczące diagnostyki w tym kierunku, znacznie wzrosły.
Ocena nasienia jest metodą łatwą, tanią
i pozwalającą szybko wykryć przyczynę
choroby. Jednocześnie, dzięki nowym
technikom leczenia, znacznie wzrosły
szanse doprowadzenia do ciąży, nawet
w ciężkich przypadkach niepłodności
męskiej. Właściwe leczenie wymaga jedynie analizy nasienia, w celu ustalenia,
czy prawidłowe plemniki są obecne.
Badania kobiet są bardziej skomplikowane. Niekiedy niepłodność może
być wynikiem przebytego leczenia innych schorzeń. Na przykład wcześniejsze operacje mogły doprowadzić do
powstania w obrębie miednicy zrostów,
które utrudniają zapłodnienie. Trzeba to
wykluczyć. Czasami jedyną przyczyną
niepłodności jest inna choroba, a jej leczenie wystarczy, by zajście w ciążę stało
się możliwe.
Wykluczyć też trzeba wady anatomiczne. Ciągle jeszcze podstawowym
badaniem w tym kierunku jest HSG, czyli
badanie radiologiczne macicy i jajowodów przy użyciu środka kontrastowego.
Coraz częściej drożność jajowodów
oceniana jest przy pomocy badania ul-

trasonograficznego jako badania uważanego za mniej inwazyjne.
W medycynie rozrodu trzeba wykorzystać maksymalnie działania nieinwazyjne. Oznacza to prawidłowe zinterpretowanie badań hormonalnych kobiety,
z odniesieniem do jej wieku i czasu starania się o dziecko, przeprowadzenie
wiarygodnej oceny parametrów nasienia, z uwzględnieniem odpowiedniego
postępowania leczniczego.
Stale wprowadzane są nowe testy
diagnostyczne, które pozwalają określić
przyczyny niepłodności u coraz szerszej
grupy pacjentów, choć bardzo prawdopodobny jest scenariusz, że badania nie
wykazują żadnych nieprawidłowości,
a ciąży nadal nie ma. U części pacjentów
nie udaje się wskazać przyczyny. Mówimy wtedy o niepłodności idiopatycznej,
czyli niewiadomego pochodzenia.
Jak współczesna medycyna radzi
sobie z problemem bezpłodności?
- Niewiele jest dziedzin medycyny,
które rozwijają się równie szybko, jak
leczenie niepłodności. Metodę leczenia
dobiera się w zależności od tego, jakie
są przyczyny. Czasami wystarczy kuracja hormonalna, czasami potrzebne jest
leczenie operacyjne, np. w przypadku
wad anatomicznych wrodzonych lub
nabytych.
Pomimo iż większość osób utożsamia
terapię z technikami, takimi jak sztuczne
zapłodnienie, okazuje się, że tylko około
2% par wymaga tak specjalistycznych
działań. Większość niepłodnych par
może stać się rodzicami dzięki fachowej
pomocy medycznej.
Leczenie nowoczesnymi lekami, prowadzenie procesu stymulacyjnego, wymaga doświadczenia lekarza i cierpliwości przyszłych rodziców. Bywa, że sam
proces leczenia powoduje zmniejszenie
więzi między małżonkami, niekiedy konflikty. W takich sytuacjach można skorzystać z porady psychologa, który pomoże
przejść przez ten niełatwy czas.
Właściwie poprowadzona terapia,
która kończy się ciążą, jest nagrodą nie
tylko dla pacjentów, ale i dla lekarza.
Dziękujemy za rozmowę.
Zapraszamy na konsultacje i badania do
poradni ginekologiczno-położniczej
CM Luxmed. Dr Piotr Dziduch przyjmuje w nowej placówce Luxmed przy ul. Koncertowej 4D
w Lublinie.
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Najnowsze badania laboratoryjne
Zanim rozwinie się nowotwór
Neurologiczne Zespoły Paranowotworowe – to określenie obejmuje grupę objawów
neurologicznych towarzyszących nowotworom. Nie mówimy w tym przypadku o osobach z rakiem mózgu, ale o pacjentach, którzy cierpią na zazwyczaj późno wykrywane
rodzaje nowotworu (np. rak jąder, jajnika, piersi czy drobnokomórkowy rak płuc), nie
dające przez długi czas żadnych dolegliwości.

Za objawy neurologiczne u pacjentów dotkniętych tymi nowotworami
odpowiada ciekawy mechanizm. Otóż,
organizm walcząc z rakiem, wytwarza
przeciwciała przeciwko białkom, występującym na powierzchni nowotworu.
Zdarza się, że w przypadku niektórych
rodzajów raka, powstałe przeciwciała
atakują własne, niegroźne, ale podobne
do nowotworowych białka, występujące na powierzchni komórek nerwowych.
W efekcie niszczenia zdrowej tkanki nerwowej u pacjenta pojawiają się objawy
neurologiczne (ataki padaczki, paraliże,
niedowłady). Dlatego takie przeciwciała nazywamy onkoneuronalnymi. Co
ciekawe, przeciwciała onkoneuronalne bardzo często mogą być wykryte
nawet kilka lat przed rzeczywistym
rozpoznaniem nowotworu. Jedno jest
pewne - jeśli u pacjenta wykryte zostaną
przeciwciała onkoneuronalne, na pewno prędzej czy później pojawi się nowotwór.

Pacjenci z neurologicznym zespołem paranowotworowym (NZP) trafiają
często do neurologa, choć powinien
diagnozować ich onkolog. Na szczęście
są już testy diagnostyczne, które pozwalają neurologom
w łatwy sposób identyfikować
pacjentów z NZP i kierować dalej do odpowiedniego specjalisty.
W laboratorium CM Luxmed
są już dostępne
odpowiednie testy,
określane jako profil neurologiczny.
Właśnie to badanie
ma możliwość zlecić neurolog pacjentowi, u którego nie daje się zdiagnozować objawów neurologicznych.
Badanie wykonywane jest z krwi.
Koszt badania - 150 zł.

Kalprotektyna –
badanie w kierunku nieswoistego
zapalenia jelit
Na nieswoiste zapalenie jelit,
głównie chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, z roku na
rok zapada coraz więcej osób.
Są to głównie ludzie młodzi, często dzieci. Przyczyny chorób jak

dotąd nie udało się jednoznacznie określić.

Nieswoiste zapalenie jelit zaczyna się
zwykle skrycie. Objawy, np. bóle brzucha,
biegunka, anemia, brak apetytu, zmęczenie, występują również w przypadku
wielu innych schorzeń. Dlatego często
diagnozowanie trwa zbyt długo, a rozpoznanie postawione na tyle późno, że
choroba zdąży już poczynić spore spustoszenia w organizmie. Do najbardziej
poważnych powikłań należy powstanie
przetok, odcinkowych przewężeń, które mogą prowadzić do ostrych stanów
niedrożności jelit, a w konsekwencji do
resekcji jelita.
Dotychczas podstawowym badaniem, które mogło potwierdzić nieswoiste zapalenie jelit, była kolonoskopia w przypadku dzieci niejednokrotnie
trudna do przeprowadzenia. Od niedawna pojawiła nowa możliwość – badanie laboratoryjne – kalprotektyna.
Kalprotektyna jest białkiem wiążącym wapń, które stanowi 60% białka cytosolowego neutrofilii, o właściwościach
bakteriostatycznych i grzybobójczych.
Jest użytecznym biomarkerem dla oceny
aktywności nieswoistego zapalenia jelit.
Oznaczenie kałowej kalprotektyny jest
użyteczne również dla różnicowania chorób żołądkowo - jelitowych organicznych
od czynnościowych (zespół jelita drażliwego). Test zalecany jest szczególnie
u dzieci, u których kolonoskopia wymaga znieczulenia ogólnego.
Wykrycie kalprotektyny w kale może
również być wskaźnikiem nawrotu choroby.

Badanie kalprotektyny, to nowa
usługa wprowadzona przez laboratorium CM Luxmed. Czas oczekiwania na wynik wynosi 1 dzień,
koszt badania - 50 zł.
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DODATEK NA LATO

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

www.osrodekchirurgiioka.com
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Nadmierna potliwość –
problem nastolatków
Strużka spływająca po plecach, niejednokrotnie
w wyjściowym ubraniu, krople na czole, wciąż
wilgotne dłonie i stopy… Dla niejednej młodej
osoby taka sytuacja jest bardzo krępująca i wręcz
utrudnia życie. Bywa powodem unikania kontaktów towarzyskich, a nawet prowadzi do depresji.
Organizm człowieka utrzymuje stałą
temperaturę niezależnie od warunków
atmosferycznych. Nawet przy wysokiej
gorączce czy pobycie w tropikach, chroni się przed przegrzaniem. Utrzymanie
prawidłowej temperatury ciała jest możliwe dzięki naturalnemu procesowi, jakim jest pocenie się. Pot wydzielany jest
przez gruczoły potowe, rozmieszczone
na całej skórze. Największe ich skupiska
znajdują się na dłoniach, stopach, na
czole i pod pachami.
Pocimy się podczas zwiększonego
wysiłku fizycznego, kiedy jesteśmy zbyt
ciepło ubrani, temperatura otoczenia
jest wysoka czy spożywamy np. pikantne
potrawy albo gorące napoje. Człowiek
wydziela średnio pół litra potu dziennie,
ale w różnych warunkach ta ilość może
wzrosnąć nawet do kilku litrów. Zdarzają
się jednak sytuacje, że organizm produkuje nadmierną ilość potu, wcale nie potrzebną do „ochłodzenia”. Dzieje się tak
np. w okresie dojrzewania, kiedy w organizmie młodego człowieka dokonują się
gruntowne zmiany, przede wszystkim
hormonalne. Częściej też problem potliwości dotyczy osób otyłych. Niestety,
w dzisiejszych czasach zauważa się tendencję do nadwagi nie tylko u młodzie-

ży, ale nawet u dzieci.
Przyczyną nadmiernego wydzielania się potu jest również stres. Strach
przed klasówką, egzaminem, kłopoty
rodzinne, a nawet pierwsza randka, to
wszystko może powodować, że pot występuje nawet na całym ciele. Ta mało
komfortowa sytuacja prowadzi do zdenerwowania, a tym samym do spotęgowania zjawiska.
Jak sobie radzić?
Oczywiście podstawową sprawą
jest higiena osobista. O ile sam pot jest
bezwonny, składa się głównie z wody
i soli mineralnych, to w połączeniu
z bakteriami bytującymi na skórze, nabiera nieprzyjemnego zapachu. Kosmetyki dostępne na rynku czy preparaty
z apteki, nawet jeśli przynoszą efekt, to
na krótki czas. Pamiętać trzeba o umyciu
i dokładnym osuszeniu skóry po każdym
wysiłku fizycznym i po każdym spoceniu
się. Ubrania powinny być przewiewne, najlepiej z naturalnych tkanin, bez
sztucznych dodatków. Nie bez znaczenia
jest też stosowana dieta – ograniczenie
używek, spożywanie dużej ilości warzyw
i owoców oraz picie co najmniej dwóch
litrów wody dziennie.

W przypadku nadmiernej potliwości
warto zasięgnąć opinii lekarza. Specjalista ustali przyczynę i zleci odpowiednią terapię. Być może potrzebne będą
leki uspokajające lub inne farmaceutyki, które wyeliminują problem. Przede
wszystkim jednak trzeba sprawdzić, czy
nadmierna potliwość nie ma związku
z inną chorobą, chociażby cukrzycą lub
nadczynnością tarczycy. Bezwzględnie
trzeba udać się do lekarza, jeśli problem
wystąpi nagle, jest szczególnie nasilony
lub poty pojawiają się głównie w nocy.

Zapraszamy do poradni internistycznej
CM Luxmed. Lekarz skieruje na niezbędne
badania i jeśli będzie taka potrzeba, zleci
leczenie u docelowego specjalisty
(diabetologa, endokrynologa).

Zatrucia bakteriami

Mamy sezon, w którym zdecydowanie zwiększa się liczba zatruć pokarmowych. Sprzyja
temu wysoka temperatura, podróże, żywienie w przypadkowych barach, niewłaściwie
przechowywana żywność i niestety, zbyt rzadkie i niedokładne mycie rąk.

Zatrucia mogą wywołać wirusy
(np. rotawirusy), bakterie (salmonella,
E-coli, Shigella), toksyny bakteryjne
(jad kiełbasiany, gronkowiec) oraz
pierwotniaki. Przebieg choroby bywa
zazwyczaj gwałtowny, z bólami brzucha,
biegunką, wymiotami i wysoką gorączką.
Pałeczki salmonelli najczęściej
występują w surowych jajach, mięsie
i mleku. Objawy zatrucia pojawiają się

po kilku lub nawet kilkudziesięciu
godzinach po zjedzeniu zainfekowanego
pokarmu. Objawy mogą utrzymywać się
kilka dni, prowadząc do odwodnienia
organizmu i poważnych powikłań.
Bakteriami E-coli można zarazić się
jedząc surowe warzywa, owoce lub pijąc
nieprzegotowaną wodę. Choroba przez
nie wywołana objawia się wymiotami,
biegunką i kurczowymi bólami brzucha.

Utrzymuje się około 10 dni.
Shigella to rodzaj bakterii wywołujący
czerwonkę bakteryjną. Zarazić się można
poprzez spożycie zakażonego pokarmu,
za pośrednictwem brudnych rąk, poprzez wodę zakażoną kałem ludzkim.
Nosicielami bakterii są najczęściej owady.
Jad kiełbasiany występuje przede
wszystkim w niewłaściwie wysteryli-
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zowanych lub nieodpowiednio przechowywanych konserwach mięsnych,
ale również warzywnych czy rybnych,
w niedopieczonym mięsie, rybach,
w niezbyt świeżych pokarmach z dodatkiem mięs. Toksyna jest niezwykle
trująca, już niewielka jej dawka może
być śmiertelna dla człowieka. Poza tym
jest bardzo odporna na temperaturę,
zniszczyć ją można dopiero po kilkugodzinnej obróbce w temperaturze 100
stopni C.
Jeśli objawy zatrucia nie są zbyt
gwałtowne, możemy zastosować lekkostrawną dietę, przyjmować dużo
płynów. Dobre działanie może mieć
węgiel leczniczy, napar z mięty lub
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borówki czernicy. Jednak trzeba wyraźnie podkreślić, że jeśli zatrucie
jest gwałtowne, objawy nasilone lub
utrzymujące się dłużej niż trzy dni
(u dzieci jeden dzień, a maluchów kilka
godzin), koniecznie trzeba skonsultować
się z lekarzem.

Zapraszamy na konsultacje do
CM Luxmed. W laboratorium Luxmed
można też wykonać wszystkie
potrzebne badania, by określić rodzaj
bakterii i zastosować odpowiednie
leczenie.

Słońce – dobroczynne czy zdradliwe?
Ciało muśnięte słońcem dodaje uroku, a lekka opalenizna podkreśla koloryt
cery. I choć każdy dzisiaj wie, że oparzeń słonecznych trzeba unikać jak przysłowiowego ognia, to wciąż w okresie letnim są one powszechne.
Co roku dermatolodzy ostrzegają
fanatyków opalania przed szkodliwym
działaniem promieni UV. Intensywne
opalanie naraża skórę na coraz większe
uszkodzenia – przesuszenie, przebarwienia, z których może rozwinąć się nawet
nowotwór złośliwy. Odczyny posłoneczne mogą wywoływać w obrębie skóry
powstawanie znamion barwnikowych,
te zaś są czynnikiem rozwoju czerniaka
złośliwego.
Trudno jednak zaprzeczyć, że słońce ma dla organizmu również zbawien-

ne działanie. Oferuje nam witaminę D,
a tym samym mocne kości i zęby, zwiększa odporność na infekcje, ładuje nas
optymizmem i energią, jest skutecznym
lekiem na depresję. Dlatego korzystajmy
z dobroczynnego działania słońca, ale
z umiarem.
Co to znaczy „z umiarem”, skoro
nawet krótkie przebywanie na słońcu
może spowodować oparzenia? Również
w chłodny, ale słoneczny dzień, ponieważ promieniowanie UV jest niezależne
od temperatury powietrza.
Ryzyko oparzenia słonecznego zależy w dużym stopniu od fototypu naszej
skóry, na co składa się karnacja, kolor
oczu, włosów. Podatniejsze na oparzenia
są osoby o jasnej karnacji, z małą ilością
barwnika (melaniny). Rzadziej narażone
są osoby o włosach ciemnych, jasnobrązowej albo oliwkowej karnacji. Jednak
zarówno jedni i drudzy powinni bacznie
obserwować skórę wystawioną na słońce. Pamiętajmy, że promienie słoneczne
działają nie tylko wtedy, gdy leżymy nieruchomo na plaży, ale również podczas
ruchu – kąpieli wodnych, spacerów, na
rowerze czy kajaku.
Jeśli skóra staje się zaczerwieniona,
gorąca w dotyku, to znak, że słońce zostało przedawkowane. Trzeba jak najszybciej przejść w zacienione, chłodne
miejsce, schłodzić skórę prysznicem,
posmarować łagodzącym preparatem.
Oczywiście nie można wychodzić ponownie na słońce, dopóki nie ustąpi zaczerwienienie.

Dodatkowym niebezpieczeństwem
przy ekspozycji na słońce są leki - głównie antybiotyki, ale też leki hormonalne, antykoncepcyjne, przeciwbólowe,
przeciwcukrzycowe,
psychotropowe,
a także zioła (m.in. dziurawiec, nagietek,
mniszek lekarski). Pod wpływem tych
środków skóra jest bardziej wrażliwa
i podatna na niszczące działanie promieni słonecznych. Warto jeszcze wiedzieć,
że latem nie można używać kremów pielęgnacyjnych z retinolem.
Zanim wybierzemy się na słoneczne
plaże, dobrze jest skorzystać z porady
dermatologa, który skontroluje stan
skóry. Zwłaszcza osoby z licznymi znamionami barwnikowymi oraz z zespołem znamion atypowych, powinny co
najmniej raz w roku poddać się takiemu
badaniu. Do diagnozy zmian skórnych
wykorzystuje się dermatoskop – specjalne urządzenie optyczne, dzięki któremu można określić asymetrię znamion
barwnikowych, ich barwę oraz wielkość.
Badanie rozpoznaje rodzaj zmian skórnych, jest wykorzystywane również we
wczesnej diagnostyce nowotworów
skóry, w tym czerniaka złośliwego.
Zapraszamy na badania i konsultacje do gabinetów dermatologicznych CM Luxmed. Lekarz dermatolog
doradzi, w jakim stopniu możemy
korzystać z kąpieli słonecznych i jak
najlepiej zabezpieczyć się przed konsekwencjami nadmiernego promieniowania UV.
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Pierwsze kolonie
Nie ma recepty i konkretnych zaleceń, w jakim
wieku nasze dziecko
po raz pierwszy może
spędzić wakacje bez
najbliższej rodziny.
Sami powinniśmy wybrać
ten moment, zwracając
uwagę na wiele aspektów –
dojrzałość emocjonalną,
samodzielność
i gotowość dziecka na
rozłąkę.
Wielu rodziców obawia się pierwszych
wyjazdów wakacyjnych swoich pociech,
ale są też i tacy, którzy uważają, że w grupie dziecko lepiej się rozwija, szybciej
usamodzielnia. I trudno temu zaprzeczać.
Jednak, by pobyt na wakacjach był dla
dziecka przyjemnością i odpoczynkiem,
a nie stał się traumą na długie lata, trzeba
przeanalizować, czy nasze dziecko jest gotowe na wyjazd. Przede wszystkim zastanówmy się, na ile jest samodzielne – czy
potrafi dobrać ubranie w zależności od pogody, umyć głowę, itp. Weźmy pod uwagę,
czy dziecko kiedykolwiek rozstawało się
z nami, przynajmniej na 2-3 dni i jak znosiło tę rozłąkę.
Na pierwszy wyjazd dobrze byłoby
wybrać miejscowość niezbyt oddaloną od
miejsca zamieszkania. Turnus nie powinien
też trwać zbyt długo. Zanim zdecydujemy
się zapisać dziecko na kolonie, przyjrzyjmy
się, jakie zajęcia proponuje organizator.
Biura podróży oferują bardzo różnorodny
program – są wyjazdy na kolonie i obozy
sportowe, językowe, plastyczne, itd. Starajmy się dobrać program wyjazdu zgodnie
z zainteresowaniami naszych dzieci. Nie
uszczęśliwiajmy ich na siłę i nie wysyłajmy
sprawnego fizycznie „małego sportowca”
na obóz językowy lub odwrotnie, bo zamiast relaksu i wypoczynku nasze dziecko
przeżyje tydzień męki.

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

Jeśli już kolonie są zaplanowane,
warto wpoić dziecku kilka zasad:

nicem. Warto wyposażyć dziecko również
w środki odstraszające komary i kleszcze.

- nie oddalaj się od grupy bez poinformowania o tym opiekuna,
- jeśli stracisz z oczu swoją grupę,
podejdź do pierwszej napotkanej
kobiety lub rodziny z dzieckiem
i powiedz im, że się zgubiłeś,
- nigdy nie wchodź do wody sam,
w miejscach, gdzie nie ma strzeżonych kąpielisk,
- pilnuj pieniędzy i wartościowych
przedmiotów,
- jeśli pojawi się jakiś problem, poinformuj o tym opiekunów.

Najlepszą ochroną przed zapaleniem opon mózgowych, wywołanym
przez kleszcze, jest szczepionka. Trzeba
jednak o tym pomyśleć nieco wcześniej,
z tego względu, że szczepionkę podaje
się w trzech dawkach, a przed wyjazdem trzeba przyjąć przynajmniej dwie
dawki.

Wysyłając dziecko na kolonie, nie zapomnij zaopatrzyć je w krem lub balsam
z wysokim filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne, nakrycie głowy i klapki kąpielowe,
by nie stawało gołą stopą chociażby na
plaży czy pod ogólnodostępnym prysz-
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Jeśli odpowiednio przygotujesz siebie i dziecko do samodzielnego wyjazdu,
z pewnością będzie to dobry wypoczynek, który przyniesie wiele korzyści i przyjemności.
Szczepienia przeciw odkleszczowemu
zapaleniu opon mózgowych wykonywane
są w CM Luxmed.
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