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Diagnostyka celiakii

Echo serca u dzieci
Wirusy w ciąży
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Drodzy Czytelnicy!

Czas odetchnąć pełną
piersią! Lato, to najlepsza
pora roku, by „naładować
akumulatory” i jak najdłużej tryskać energią. Wykorzystajmy więc każdą wolną
chwilę na aktywny wypoczynek i na poprawę kondycji.
Większość z Was z pewnością
wybiera się na zaplanowany
urlop. Nawet, jeśli nie będą
to dalekie wyprawy, oderwanie się na dwa tygodnie od codziennych obowiązków przyniesie duże
korzyści dla zdrowia, zarówno fizycznego, jak
i psychicznego. W trakcie urlopu zrezygnujmy
z załatwiania zaległych spraw, remontu mieszkania, itd., a już z pewnością nie spędzajmy wolnego
czasu przed komputerem lub z iPadem w dłoni.
Relaks jest pozorny, a o uzależnienie nie trudno,
przed czym ostrzegają psychologowie. Można
o tym przeczytać w artykule „Nałóg niejedno ma
imię”.
W tym miejscu warto również przypomnieć
rodzicom, by podczas wakacji nie tracili czujności
i mieli „na oku” swoje pociechy. Im szczególnie
potrzeba dużo ruchu na świeżym powietrzu. Przy
okazji zaobserwujmy, czy nasze dziecko nie męczy
się zbyt szybko, czy nie zdarzają mu się omdlenia.
Jeśli zauważymy niepokojące sygnały, koniecznie
trzeba skonsultować się z lekarzem. Dziecięce
choroby przebiegają nieraz skrycie, a mogą być
niebezpieczne. Piszemy o tym w wywiadzie z kardiologiem „Zdrowe serce dziecka”.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na testy
laboratoryjne do diagnostyki celiakii. Więcej
na ten temat znajdziecie Państwo na stronie 3.
Przyszłych rodziców odsyłam zaś do artykułu
„Z matki na dziecko”. Wyjaśniamy w nim, jakimi
chorobami może zostać zarażone dziecko jeszcze
w życiu płodowym i jak można temu zapobiegać.

Więcej rehabilitacji w Lublinie

Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne oraz zwiększając dostępność do nich, CM Luxmed
otworzyło drugi w Lublinie ośrodek rehabilitacji.
Od lipca pacjenci będą mogli korzystać z zabiegów w dotychczasowej placówce przy ul. Zwycięskiej 6A, ponadto przy
ul. Królewskiej 11.
Dział rehabilitacji przy Królewskiej oferuje szeroką gamę
zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. laser, ultradźwięki, prądy,
pole magnetyczne), masaże, terapię manualną oraz kinesiotaping.
Ośrodek przy ul. Zwycięskiej dodatkowo dysponuje salą ćwiczeń
z odpowiednim zapleczem do gimnastyki indywidualnej, prowadzonej we wszelkiego rodzaju schorzeniach i dysfunkcjach
układu ruchu - bólach kręgosłupa, wadach postawy, po udarze
mózgu, zawale serca, chorobach reumatoidalnych.

Życzę Państwu beztroskiego, udanego wypoczynku podczas urlopów.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

Zabiegi można wykonać na podstawie skierowania od
lekarza, wykupując je jako pojedyncze usługi lub w pakietach.
Ta druga oferta jest o tyle korzystniejsza dla pacjenta, gdyż
uzyskuje się rabat 20-30 %.

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

www.luxmedlublin.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , ul. Koncertowa 4D, tel.: 81 532 37 11
ul. Kościuszki 18, tel.: 84 686 95 33
pl. Kupiecki 12, tel.: 82 540 80 51
ul. Narutowicza 1/10, tel.: 81 884 47 90
ul. Poniatowskiego 33a, tel.: 82 540 80 41
ul. Spadek 41, tel.: 84 539 80 40
Luxmed - Uzdrowisko Nałęczów, ul. Kasztanowa 6, tel.: 81 501 60 12
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Diagnostyka celiakii
choroba autoimmunologiczna, charakteryzująca
się zaburzeniami trawienia i wchłaniania jelitowego,
związanymi z nietolerancją glutenu zawartego
w zbożach – taką jednozdaniową definicją można
określić celiakię, nazywaną też chorobą trzewną.
Choć jeszcze nie tak dawno uznawana była za chorobę małych dzieci,
okazuje się, że coraz częściej dotyka
osoby dorosłe, nawet 40-letnie i starsze. Kobiety stanowią 70% przypadków wszystkich zachorowań.
Badania prowadzone w ostatnich
latach wskazują, że najbardziej prawdopodobną przyczyną powstawania
choroby jest wada błony komórkowej
enterocytów. Wymienia się także uwarunkowania genetyczne, a nawet silne
infekcje żołądkowo-jelitowe, intensywny stres czy ciążę.
Czemu winien gluten?
Gluten, przenikając przez osłabioną
barierę jelitową, wywołuje szereg reakcji ze strony układu immunologicznego – naciek błony śluzowej jelita cienkiego oraz pojawienie się w surowicy
antyprzeciwciał. Działający toksycznie
gluten prowadzi do zaniku kosmków
jelita cienkiego, czyli malutkich wypustek błony śluzowej, odpowiedzialnych
za wchłanianie składników pokarmowych. W efekcie, pokarm wchłania się
w minimalnych ilościach, co prowadzi
do wystąpienia różnorodnych objawów klinicznych. Mówimy wówczas
o chorobie trzewnej, inaczej celiakii.
Najczęściej obserwowanymi symptomami są: przewlekła biegunka, powiększenie obwodu brzucha, utrata
łaknienia, wymioty, wyniszczenie.
W obrazie klinicznym pojawić się mogą
objawy wtórne, np. niedokrwistość,
krzywica, hipowitaminoza, nietolerancja białka mleka krowiego. Nieleczona
celiakia prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych - z osteoporozą,
zaburzeniami psychicznymi i nowotworami układu pokarmowego włącznie.
Trudności diagnostyczne sprawia
niema postać celiakii. Dotyczy ona
głównie dzieci starszych i osób dorosłych. Mogą wystąpić objawy rzadko

kojarzone z celiakią, jak chociażby
skrzywienie kręgosłupa, niedokrwi-

stość, opóźnione dojrzewanie płciowe,
zapalenie jamy ustnej, opryszczka.
W Polsce wykrywa się zaledwie
3-5% zachorowań na celiakię. Pozostali chorzy cierpią, nie będąc świadomym swojej choroby. I chociaż celiakii
nie można wyleczyć, to można z nią
normalnie żyć, jeśli zastosuje się ściśle
określone zasady.
Diagnostyka celiakii
W diagnostyce chorób autoimmunologicznych ważną rolę odgrywa
badanie autoprzeciwciał. Dzięki nowoczesnym badaniom laboratoryjnym
można rozpoznać bądź wykluczyć celiakię. Służą temu specjalne testy serologiczne, które wykrywają autoprzeciwciała produkowane w organizmie,
w odpowiedzi na białka pokarmowe
obecne w zbożach. To właśnie te przeciwciała powodują stan zapalny i niszczenie błony śluzowej jelit.

Test PolyCheck bada ilościowo
stężenie 2 przeciwciał w surowicy
pacjenta, których miano wzrasta
w chorobach autoimmunologicznych: deamidowana gliadyna IgA,
transglutaminaza IgA (tTG IgA). Test
może być wykonany u dzieci i osób
dorosłych, u których wywiad wskazuje
na podejrzenie celiakii, u osób cierpiących na przewlekłe biegunki, spadek
masy ciała, bóle brzucha, huśtawki
nastrojów, niedobory żelaza i witamin.
Można go wykonać u członków rodziny osoby chorej na celiakię, pacjentów
z rozpoznaną chorobą autoimmunolo-

giczną, osób z niedokrwistością, gdyż
jest to jeden z objawów tej choroby.
Dzięki czułym markerom, przeciwciała mogą być wykrywalne na wiele
lat przed wystąpieniem objawów klinicznych celiakii. Dlatego pacjenci,
u których stwierdzono obecność przeciwciał, powinni regularnie poddawać
się badaniu.
Jedyną metodą leczenia celiakii jest
stosowanie przez całe życie ścisłej diety bezglutenowej. Konsultacja u dietetyka pozwoli na właściwe ustalenie
diety.
Pamiętaj!
Każdy wynik badania diagnostycznego powinien być interpretowany przez
lekarza specjalistę. Tylko lekarz, w oparciu przede wszystkim o wywiad kliniczny
i dodatkowo badania laboratoryjne,
może postawić prawidłową diagnozę.
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Z matki na dziecko
O tym, że ciąża od najwcześniejszych tygodni powinna być prowadzona pod
kontrolą lekarza specjalisty, wie każda odpowiedzialna kobieta. Świadome macierzyństwo nie zaczyna się jednak w chwili poczęcia. Przygotowania najlepiej
rozpocząć kilka miesięcy wcześniej. Badania przesiewowe i serologiczne, wykonywane przed planowanym zajściem w ciążę oraz przed porodem, mają nieocenione
znaczenie w zapobieganiu zakażeniom przenoszonym z matki na dziecko.
Wirusy, bakterie lub pasożyty, których nosicielem jest przyszła mama,
nawet jeśli nie wywołują u niej objawów klinicznych, wraz z płynem owodniowym i krwią przedostają się do
płodu, zakażając dziecko. Wiele z nich
niesie ze sobą ryzyko poważnych
powikłań.

Paciorkowce grupy B

Ciąża stwarza korzystne warunki
do szybkiego namnażania się tych
bakterii w środowisku pochwy. Obecność szczepów paciorkowców grupy B stwierdza się nawet u 30%
kobiet, u których nie występują żadne
charakterystyczne objawy zapalenia.
Umiejscowienie się bakterii w drogach
rodnych kobiety, zwykle bezobjawowe, w czasie ciąży może być przyczyną
zakażenia wewnątrzmacicznego. Zakażony płyn owodniowy dociera
do płodu i może prowadzić nawet
do śmierci dziecka jeszcze przed
narodzeniem.
Patogen jest szczególnie niebezpieczny dla noworodków. W większości
przypadków zakażenie rozwija się
w pierwszym tygodniu życia. Późna
postać choroby ujawnia się po
pierwszym tygodniu, ale w ciągu 3
pierwszych miesięcy. Paciorkowce są
przyczyną ciężkich inwazyjnych chorób noworodków (kończących się niestety w wielu przypadkach śmiercią),
takich jak: posocznica, zapalenie płuc,
rzadziej zapalenie opon mózgowordzeniowych, zapalenie szpiku kostnego, ropne zapalenie stawów.
Zakażeniom paciorkowcem u noworodków najlepiej zapobiegać, wykonując badania przesiewowe u ciężarnych. W przypadku wykrycia bakterii, przeprowadzona zostaje kuracja
antybiotykowa.

Listeria

Choroba nie jest zbyt częsta. Do

zakażenia matki może dojść poprzez
spożycie zanieczyszczonej żywności.
Objawami zachorowania są dolegliwości żołądkowo-jelitowe, podwyższona temperatura, bóle mięśni. Bakterie przedostają się do płodu poprzez
łożysko. Mogą doprowadzić do przedwczesnego porodu, poronienia, ale
również zapalenia opon mózgowordzeniowych u noworodka czy posoczniczy, w połowie przypadków kończącej się śmiercią dziecka.
W celu profilaktyki, kobiety w ciąży
powinny unikać surowego mleka, niedogotowanego mięsa, dokładnie myć
owoce i warzywa spożywane na surowo, właściwie przygotowywać i przechowywać żywność.
W przypadku wystąpienia gorączki o niejasnej przyczynie, grypopodobnych infekcji z objawami żołądkowo-jelitowymi należy wykonać
posiew krwi. W leczeniu stosowane są
antybiotyki.

Varicella Zoster – wirus
ospy wietrznej

Okres wylęgania ospy wietrznej trwa
nawet 14 dni. Zwiastunem choroby
mogą być, ale nie muszą: bóle mięśni,
głowy, podwyższona temperatura.
Najczęściej od razu pojawia się wysypka – najpierw na tułowiu, potem
obejmuje twarz, uda, ramiona, a nawet
owłosioną skórę głowy. Jest bardzo
charakterystyczna – w pierwszym okresie ma postać czerwonych grudek
i plamek, które zaczynają się szybko
zmieniać w pęcherzyki wypełnione
przezroczystym płynem.
Wprawdzie każdy, kto chorował na
ospę wietrzną nabył odporność na tę
chorobę do końca życia, jednak wirus
nadal pozostaje w jego organizmie.
W sytuacji, kiedy dojdzie do ogólnej
obniżonej odporności lub przy okazji
jakiejś cięższej infekcji, może o sobie
przypomnieć. Uaktywnienie się wirusa

wywołuje wówczas inną chorobę,
nazywaną półpaścem.
Ospa wietrzna jest szczególnie
niebezpieczna dla kobiet w ciąży,
istnieje bowiem ryzyko przeniesienia
wirusa na płód. Przedostaje się on
przez łożysko i może powodować wady
rozwojowe dziecka – uszkodzenie
ośrodkowego układu nerwowego,
wzroku, słuchu. Zarażenie dziecka
podczas porodu wiąże się z ciężkim
przebiegiem choroby u noworodka.
Natomiast zachorowanie przyszłej
mamy na półpasiec nie stanowi zagrożenia dla dziecka.
Kobietom, które przed zajściem
w ciążę nie chorowały na „wiatrówkę”
zaleca się szczepienia profilaktyczne.
Jednak przez 3 miesiące od zaszczepienia trzeba stosować bardzo skuteczną antykoncepcję.

Różyczka

Charakterystycznym objawem jest
wysypka w postaci plamistych grudek.
Często towarzyszy jej gorączka i powiększenie węzłów chłonnych. Może
dojść do zapalenia stawów, a nawet
zapalenia mózgu, choć zdarza się to
raczej rzadko.
Wirus, który rozwinął się w czasie
ciąży, może doprowadzić do tzw.
zespołu różyczki wrodzonej u dziecka.
Choroba jest niebezpieczna, skutkuje
opóźnieniem rozwoju, wadami serca,
słuchu, wzroku.
W celu profilaktyki najlepiej wykonać badania serologiczne przed
planowaną ciążą i w razie potrzeby
przyjąć szczepionkę. Przez 3 miesiące
po zaszczepieniu bardzo ważna jest
antykoncepcja. Kobiety, które nie
zrobiły wcześniej takiego badania,
powinny je przeprowadzić jak najszybciej po stwierdzeniu ciąży. Kobiety
seronegatywne powinny być stale
monitorowane.

aktualności
WZW typu B i C

Wirusowe zapalenie wątroby typu
B i C przez lata może przebiegać
skrycie. Prowadzi do marskości wątroby czy raka pierwotnego tego
narządu. Podstawowym badaniem
diagnostycznym są testy serologiczne,
które wykrywają markery zakażenia.
W przypadku WZW typu B jest to
antygen HBs, a przypadku WZW
typu C – przeciwciała anty
HCV. Czas pojawiania się
markerów jest różny, ale
w obu przypadkach najwcześniejszym potwierdzeniem zakażenia jest oznaczenie obecności materiału wirusowego
w krwi: HCV RNA i HBV DNA.
Wirus zapalenia wątroby typu B jest przenoszony poprzez
kontakt z krwią i płynami
ustrojowymi osoby zakażonej.
Może być też przeniesiony z matki na dziecko w okresie okołoporodowym. Podobną drogą szerzy się wirus typu
C. Zakażenie WZW B i C
u noworodka przebiega bezobjawowo.
Kobiety w ciąży powinny
być bezwzględnie przebadane
w kierunku zakażenia wirusem
WZW B. Noworodek matki będącej nosicielką wirusa otrzyma już w pierwszych godzinach
życia swoistą immunoglobulinę, a następnie szczepionkę. Niestety,
nie ma wciąż szczepionki przeciwko
WZW typu C.

Wirus HIV

Każdego roku w Polsce przychodzą
na świat dzieci, będące nosicielami
wirusa HIV. Mogłyby urodzić się
zdrowe, gdyby ich matki zadbały o to
odpowiednio wcześnie. Większość
z nas zdaje sobie sprawę z możliwości
zakażenia płodu wirusem HIV w czasie
ciąży, ale ciągle jest to temat, który
budzi strach i zażenowanie. Wciąż
pokutuje opinia, że AIDS jest chorobą
narkomanów i homoseksualistów.
Tymczasem dzisiaj najwięcej zarażeń
następuje podczas kontaktów heteroseksualnych.
Przekonanie, że skoro nie jestem
narkomanem albo homoseksualistą,
to problem mnie nie dotyczy, w dzisiejszych czasach jest stereotypem.
Nie ma już w Polsce grup ryzyka.
Zakażony może być każdy. Coraz
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częściej zarażają się ludzie młodzi,
w wieku 18-40 lat. Dlatego nie czekaj,
aż lekarz zaproponuje ci wykonanie
testu. Możesz go przeprowadzić bez
skierowania.
Postęp w medycynie sprawił, że
w obecnych czasach możliwa jest
ochrona dziecka przed zarażeniem
wirusem HIV przez matkę. Podstawą
jednak jest przeprowadzenie testu

pasożytem od kota, częściej natomiast
poprzez zanieczyszczoną żywność,
wodę, spożywanie surowego mięsa.
Toksoplazma jest groźna jedynie
u kobiet w ciąży. Może powodować
poronienie, obumarcie płodu, wodogłowie dziecka, upośledzenie i wiele
innych następstw niebezpiecznych
dla zdrowia i życia dziecka.
Dlatego przed ciążą powinien być

wykrywającego wirus. Jeśli okazałoby
się, że wynik jest dodatni, lekarz prowadzący ciążę powinien dowiedzieć
się o tym jak najszybciej. Zastosuje
wówczas antyretrowirusowe leczenie
u matki, a po porodzie - u dziecka.
Znając wyniki testu, lekarz może
podjąć decyzję o rozwiązaniu cięciem
cesarskim. Oczywiście niemowlę nie
może być też karmione piersią. Przy
takim postępowaniu ryzyko zakażenia dziecka spada poniżej 2%.

wykonany test na obecność przeciwciał
Toxoplasma gondii. Jeśli wynik badania jest dodatni, oznacza to, że kobieta miała kontakt z pasożytem, ale
jej organizm wytworzył przeciwciała,
dziecku nic więc nie grozi. Kobiety,
które miały wynik ujemny, powinny
szczególnie strzec się w tym okresie
zakażenia. Warto jeszcze powtórzyć
test w ciąży, by mieć pewność, że nie
doszło do zarażenia pasożytem.
Szybka diagnoza i prawidłowe leczenie pozwolą zminimalizować ryzyko zakażenia płodu.

Toksoplazmoza

Chorobę
wywołuje
niewielki,
widoczny jedynie pod mikroskopem,
pasożyt Toxoplasma gondii. Wciąż
pokutuje przeświadczenie, że najczęściej człowiek zaraża się tym pasożytem od kotów. W rzeczywistości,
w 90 % zwierzęta te wytworzyły trwałą
odporność po pierwszym zakażeniu
toksoplazmą, w związku z tym nie ma
oocyst T. gondii w ich kale. Rzadko
dochodzi do zakażenia człowieka tym

Wszystkie badania w ciąży
wykonasz w laboratorium Luxmed.
Punkty pobrań materiału do
badań na terenie woj. lubelskiego
dostępne są na luxmedlublin.pl

medycyna dla ciebie
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Ostry pęcherz

Ból, pieczenie przy oddawaniu moczu, nieustanne parcie na pęcherz… Infekcje układu moczowego są dokuczliwe
i krĘpujące dla osoby, którą dotykają, a przy tym należą do najpowszechniej występujących dolegliwości infekcyjnych. Wzrost zachorowalności daje się zauważyć w okresie letnim.

Infekcje przewlekłe i ostre
Możemy mówić o kilku postaciach
zakażeń układu moczowego, czyli o bezobjawowym i przewlekłym zapaleniu
cewki i pęcherza moczowego oraz
o ostrym zakażeniu układu moczowego,
w tym również nerek.
W przypadku infekcji bezobjawowych, chory nie zgłasza żadnych dolegliwości, a wynik badania ogólnego
moczu często też jest zbliżony do
prawidłowego. Ten stan jest jednak
zagrożeniem dla zdrowia i może prowadzić do ciężkich zakażeń, jak chociażby odmiedniczkowego zapalenia nerek.
Postać ta wymaga leczenia w przypadku
współistnienia nieprawidłowości anatomicznych bądź fizjologicznych, np.
ciąża czy odpływy wsteczne do moczowodów.
Infekcje ostre charakteryzują się częstym oddawaniem moczu, towarzyszącym temu bólem, pieczeniem, podwyższoną temperaturą, a nawet krwiomoczem. Może pojawić się zmieniona
barwa i zmieniony zapach moczu.
Zmiany zapalne obejmują zwykle błonę
śluzową cewki lub pęcherza moczowe-

go, czasami też jego głębsze warstwy.
Przy infekcji przewlekłej, objawy są
mniej nasilone. Może pojawiać się ból,
częstomocz, nieraz okresowe trudności
w oddawaniu moczu.

Przyczyny infekcji
Do zakażenia dochodzi najczęściej
drogą wstępującą. Głównym winowajcą
są bakterie, które docierają do pęcherza
przez cewkę moczową. Przenoszeniu
się bakterii na drogi moczowe sprzyja
bliskość anatomiczna końcowego od- Jeśli szybko opanujemy ostre obja-wy
cinka jelita grubego i narządów płcio- zakażenia, pozwoli to na uniknięcie
wych. Najpopularniejszym patogenem nawrotów i niebezpiecznych powikłań,
jest Escherichia coli. Zakażenie wy- które mogą być przyczyną uszkodzenia
wołują też inne drobnoustroje, jak nerek, a nawet ich niewydolności.
Mykoplazma, Chlamydia, pierwotniaki Pamiętajmy, że nieleczone zapalenie
i grzyby chorobotwórcze. Przyczyną cewki moczowej może doprowadzić do
zakażeń mogą być również procesy rozprzestrzeniania się stanu zapalnego
zapalne, które toczą się w narządach na dalsze odcinki dróg moczowych.
Badanie ogólne moczu jest jednym
sąsiadujących z układem moczowym.
Wstępnie, przyczynę dolegliwości z podstawowych badań przesiewoustala się głównie w oparciu o badania wych w diagnostyce chorób układu molaboratoryjne moczu. W przypadku czowego. Pozwala na rozpoznanie
infekcji, w moczu zwiększona jest liczba m.in. zapalenia nerek, zapalenia pęchekrwinek białych i czerwonych, pojawiają rza moczowego czy infekcji bakteryjsię niewielkie ilości białka. Ostatecznie nych.
czynnik chorobotwórczy ustala się
w oparciu o badanie bakteriologiczne,
immulogiczne i genetyTest UroGin stosowany jest w diagnostyce geneczne.
tycznej zakażeń układu moczowo – płciowego. ZapeNa dolegliwości ukła- wnia wysoką czułość i specyficzność oznaczeń. Umodu moczowego o podłożu żliwia wykrycie m.in.: chlamydiozy, ureaplazmy, mybakteryjnym bardziej na- koplazmy, rzęsistka pochwowego, wirusa opryszczki,
rażone są kobiety. Wiąże drożdżycy.
Test można wykonać w CM Luxmed. Materiałem
się to z budową ana- do badania jest wymaz, który pobiera lekarz lub
tomiczną – cewka moczo- położna.
wa u kobiet leży w bezpośrednim sąsiedztwie narządów płcioLaboratorium CM Luxmed stosuje
wych i końcowego odcinka przewodu analizator moczu, wykorzystujący tepokarmowego. Krótka cewka moczowa chnikę cyfrowej analizy obrazu mikrokobiety nie stanowi dostatecznej za- skopowego. Metoda ta jest niezaprzepory przed przenikaniem drobnou- czalnie wiarygodniejsza od metod mastrojów
do pęcherza moczowego. nualnych, ponieważ umożliwia standaWzrost zachorowalności daje się za- ryzację przygotowania próbki i dokłauważyć w okresie letnim, kiedy korzy- dną ocenę komórek.
stamy z kąpieli w jeziorach,
basenach.
Posiew moczu pozwala na określenie ilościowe i jaObjawy infekcji, po zastoso- kościowe bakterii patogennych powodujących zakawaniu leczenia, ustępują prze- żenie układu moczowego. Mocz na posiew trzeba dosważnie w ciągu kilku dni. tarczyć w jałowym pojemniku (do nabycia w aptece).

medycyna dla ciebie
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Leczy i relaksuje
Masaż to idealna forma poprawy samopoczucia przy jednoczesnej inwestycji
w to, co najważniejsze, czyli we własne zdrowie. Odpręża i budzi w nas nowe
pokłady sił, wpływa pozytywnie na mięśnie, skórę, układ krążenia i przemianę
materii. Możemy się rozluźnić, odnaleźć siebie. Zdecydowanie zmniejsza się napięcie mięśni spowodowane coraz większym stresem, z którym mamy do czynienia na
co dzień. A gdy ciało jest odprężone, także psychika wraca do równowagi.
Regularne masaże ciała stymulują
mikrokrążenie w tkankach, usuwają
toksyny z organizmu, wspomagając
w znaczący sposób wszelkie metody
odchudzania, jak również zauważalnie
redukują cellulit oraz zapobiegają starzeniu się skóry i zwiotczeniu mięśni.
Pomagają przywrócić pełną sprawność
po wysiłku fizycznym i zmniejszają ból
spowodowany m.in. przez kumulację
kwasu mlekowego w tkance mięśniowej.
Należy jednak pamiętać, że pacjent
zgłaszający się z dolegliwościami bólowymi pleców czy też innych części
ciała musi być zbadany przez lekarza
pierwszego kontaktu w celu ustalenia
przyczyn dolegliwości, gdyż ma to kluczowe znaczenie dla metodyki masażu
i przewidywania jego efektów.
Większość najbardziej popularnych
metod masażu wywodzi się z podstawowej techniki, jaką jest masaż klasyczny. Jest on podstawą wszelkich
działań stosowanych w prawie wszystkich technikach masażu.

Czym jest masaż klasyczny?
Masaż klasyczny to najpopularniejszy masaż, który w zależności od formy
- intensywności może być leczniczy,
relaksacyjny, pobudzający itp. Do masażu klasycznego należą zabiegi, które
mają na celu poprawienie psychofizycznego stanu pacjenta, znajdują one
zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób z dziedziny ortopedii,
neurologii, pediatrii, ginekologii oraz
chorób internistycznych.
W zależności od sytuacji masaż klasyczny może być wykonywany w formie
zabiegu całościowego lub częściowego. Masaż działa przeciwbólowo, polepsza odżywianie tkanek, regeneruje
mięśnie, reguluje napięcie mięśniowe,
zwiększa elastyczność i sprężystość
mięśni, zmniejsza tkankę tłuszczową,
przyspiesza przemianę materii, uaktywnia przepływ krwi i limfy.

Dla kogo jest przeznaczony ten
rodzaj masażu?
Masaż przeznaczony dla osób żyjących długotrwale w ciągłym pośpiechu, przemęczonych pracą, zdenerwowanych i zestresowanych oraz tych,
którym napięcie dnia codziennego kumuluje się w mięśniach pleców. Masaż
stosowany regularnie polepsza samopoczucie, koryguje istniejące zmiany
układu kostnego, po masażu odczuwamy mniejsze napięcie w kręgosłupie, plecach i karku. Masaż poprawia
wygląd skóry, jest ona lepiej dotleniona i ukrwiona, poprawia fizyczną i psychiczną kondycję całego ciała.

Jakie korzyści przyniesie Ci
masaż pleców?
Zlikwiduje ból pleców, szyi i głowy, zredukuje stres i ogólne napięcie,
zapewni przyjemny relaks i odprężenie. Jeśli ktoś, oczekuje mocnego
wrażenia dotykowego, to powinien
wybrać się na ten właśnie masaż. Można go wykonywać zarówno w pozycji siedzącej, jak i leżącej. Główny
nacisk kładzie się tu na mięśnie przykręgosłupowe. Celem takiego zabiegu jest przede wszystkim usunięcie
zbędnych produktów przemiany materii z mięśnia. Dodatkowe atuty
masażu klasycznego to aktywizacja
i uelastycznienie kręgosłupa.

Jakie są wskazania
do masażu?
Otyłość, okres rekonwalescencji, stany po urazach OUN, nerwice typu psychogennego, choroby układu krążenia,
zaparcia, urazy ortopedyczne, choroby
reumatyczne, stany poudarowe, rwa
kulszowa i rwa ramienna, choroba Reynauda, mózgowe porażenie dziecięce
(MPD), porażenia i niedowłady.

Przeciwwskazania do masażu
Gorączka, choroby zakaźne, ostre
stany zapalne, choroby skóry, którym

towarzyszą wypryski, pęcherze, przerwanie ciągłości tkanek, postępujący
zanik mięśni, łamliwość kości, owrzodzenie podudzi, stany ropne, zapalenie
żył, okres menstruacji, zagrożona ciąża, choroby nowotworowe, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niewyrównane wady serca, zaawansowana
miażdżyca, świeże zakrzepy, tętniaki.
mgr Mariola Winiarczyk - fizjoterapeuta

Masaż klasyczny, jak i inne masaże
m.in. relaksacyjny, sportowy, antycellulitowy, masaż twarzy, masaż
mechaniczny Aquavibron,
segmentarny wykonywane są
w Ośrodku Rehabilitacji CM Luxmed
w Chełmie oraz w Lublinie.
O innych rodzajach masażu przeczytacie w kolejnym numerze magazynu Luxmed.

NASZE WYWIADY
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W placówce Luxmed w Biłgoraju otwarta została nowa
poradnia kardiologiczna dla dzieci.
W poradni wykonywane jest również Echo serca.

Zdrowe serce dziecka
Jeśli zauważysz, że twoje dziecko męczy się szybciej niż
rówieśnicy, osiąga niewielkie przyrosty masy ciała,
nadmiernie się poci lub choćby raz na chwilę straciło
przytomność, koniecznie skonsultuj się z lekarzem.
To może być wada serca.

Serce, nazywane często motorem
życia jest najważniejszym organem
ludzkiego ciała. U noworodka ma
masę 20 gramów i uderza ok. 120 -160
razy na minutę. Dla porównania, serce
człowieka dorosłego waży niespełna
pół kilograma, w spoczynku wykonuje średnio 72 uderzenia na minutę. Od
bezbłędnej pracy serca zależy działanie całego układu krążenia.
O chorobach sercach u dzieci roz-

mawiamy z kardiologiem dziecięcym
dr n.med. Renatą Jawniak.
Pani Doktor, o problemach z sercem
słyszymy najczęściej w kontekście osób
dorosłych, mając na myśli choroby niedokrwienne czy zawał. A jak to jest
u dzieci?
- Choroby serca u dzieci, to przede
wszystkim wady serca. Bagatelizujemy
często niepokojące symptomy, które

pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie. A przecież największa liczba
dziecięcych wad wrodzonych, to właśnie wady serca. Wprawdzie u kobiet
w ciąży wykonywane są specjalistyczne badania, które mają na celu rozpoznanie wad rozwojowych u dziecka,
jednak nie zawsze się to udaje. W dużej
mierze prawidłowa diagnostyka uzależniona jest od wysokiej jakości aparatury i doświadczenia lekarza.
Poważne wady serca wykrywane
są zazwyczaj już u noworodków lub
we wczesnym okresie niemowlęcym.
U małych dzieci wiele chorób przebiega bezobjawowo, poza tym nie są one
w stanie ocenić własnego samopoczucia i zaalarmować rodziców czy opiekunów. Zdarza się często, że dopiero
w wieku szkolnym lekarz pediatra
podczas badania usłyszy np. niepokojące szmery. Na szczęście, w większości
przypadków nie mają one specjalnego
znaczenia i określane bywają „niewinnymi”. Trzeba jednak to sprawdzić, by
wykluczyć chorobę.
Jakiego rodzaju wady serca mogą
się pojawić?
Najczęściej występującą wadą wrodzoną jest ubytek przegrody międzykomorowej. Okres życia, w którym się
ujawnia zależy w dużej mierze od wielkości ubytku i jego lokalizacji. W około
40% przypadków ubytki zamykają się
samoistnie. Częstą wadą wrodzoną
serca jest także ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, przeważnie rozpoznawany w okresie przedszkolnym
lub szkolnym, a także przetrwały przewód tętniczy. Diagnozujemy też wady
zastawki tętnicy płucnej i aorty, zwężenie cieśni aorty, zespół Fallota, obejmujący ubytek w przegrodzie międzykomorowej, zwężenie drogi odpływu prawej komory, przerost prawej komory i przemieszczenie aorty
oraz inne, spotykane rzadziej.

NASZE WYWIADY
A jeśli dziecko rodzi się ze zdrowym
sercem, a wada pojawia się np. w wieku szkolnym?
- Nabyte wady serca są oddzielnym
problemem, na szczęście o dużo mniejszym znaczeniu klinicznym. U dzieci
zwykle powstają w wyniku wcześniejszej infekcji i przeważnie dotyczą zastawek, prowadząc do ich nieodwracalnego uszkodzenia, czego efektem
jest zwężenie i/lub niedomykalność,
co w konsekwencji może skutkować
postępującą niewydolnością serca.
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masy ciała,
- częste zapalenia płuc i oskrzeli,
- zasłabnięcia i omdlenia,
- obniżona tolerancja wysiłku
fizycznego,
- zaburzenia rytmu serca,
- weryfikacja nieprawidłowego
wyniku EKG oraz RTG,
- kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych
- kontrola po zabiegach kardiochirurgicznych.

Nasi lekarze

Dr n.med. Renata Jawniak –
pediatra, kardiolog
dziecięcy
Po ukończeniu stażu podyplomowego w Szpitalu MSWiA
w Lublinie w 1992 r. rozpoczęła
pracę w Klinice Patologii Noworodków i Niemowląt, przekształconej w Klinikę Patologii Noworodków, Niemowląt i Kardiologii, a następnie w Klinice Kardiologii Dziecięcej, gdzie pracuje do
chwili obecnej.

Jakie badania diagnostyczne można wykonać u dzieci i w jakich sytuacjach są one wskazane?
- Podstawowym badaniem serca jest
Echokardiografia, nazywana też USG
serca. Badanie 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 układu krążenia, dotyczących przede wszystkim serca i dużych
naczyń. Należą do nich: wady serca,
zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia i osierdzia, zaburzenia
rytmu serca, przerost mięśnia sercowego, kardiomiopatie oraz rzadsze
u dzieci choroba niedokrwienna serca
czy choroby sercowo - płucne.
Wskazaniem do wykonania Echa
serca u dzieci są:
- słyszalne szmery w sercu podczas
badania stetoskopem,
- niewielkie lub brak przyrostów

Badanie pozwala ocenić struktury anatomiczne serca – wielkość jam
serca, zgodność połączeń, szczelność
przegród oraz budowę zastawek. Rejestruje także ruch mięśnia sercowego, pracę zastawek, uwidoczniając ich
zwężenie czy niedomykalność oraz
nieprawidłowe przepływy wewnątrzsercowe.
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.
Dziękujemy za rozmowę.

W roku 1996 uzyskała I stopień, a cztery lata później II
stopień specjalizacji z dziedziny
pediatrii. W 1998 r. wyjechała na
staż w Hvidovre Hospital w Kopenhadze. Tytuł doktora nauk
medycznych otrzymała w 1999 r.
Po trzech latach odbyła staż
w Oddziale Kardiologii Dziecięcej
Szpitala Uniwersyteckiego w Gandawie w Belgii.
Specjalizację z zakresu kardiologii dziecięcej zdobyła w 2009 r.
Dr n. med. Renata Jawniak
jest autorką ponad 80 publikacji
i doniesień zjazdowych. W swojej pracy zawodowej przede
wszystkim zajmuje się wadami
wrodzonymi serca u dzieci ze
szczególnym uwzględnieniem ich
etiopatogenezy.
Przeprowadza
również badania USG serca u dzieci. Z CM Luxmed współpracuje od
2010 r.
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Kwalifikacje do zabiegów przeprowadzane są również w gabinetach okulistycznych CM Luxmed.

www.osrodekchirurgiioka.com

stomatologia
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Higiena jamy ustnej
Zdrowa jama ustna oznacza dużo więcej niż tylko wyleczenie próchnicy zębów. To również zęby wolne od kamienia i nalotu. zdrowe dziąsła, które nie
krwawią podczas szczotkowania, mają różowy kolor, podobnie jak śluzówka
policzków i języka. To także zawsze świeży oddech. Największy wpływ na taki
stan ma codzienna higiena.
Szczotkowanie to podstawa
Aby dawało oczekiwane efekty, zacznijmy od doboru szczoteczki. Powinna
być ze sztucznego włosia, ponieważ na
naturalnym szybciej rozwijają się bakterie. Jeśli używamy szczoteczki manualnej, wybierajmy raczej te o średniej
twardości. Dla osób z chorobami dziąseł,
z implantami, można stosować szczoteczki miękkie. Główka szczoteczki nie
powinna być większa niż łączna długość
trzech zębów.
Szczoteczki elektryczne wskazane są
dla osób o mniejszej sprawności manualnej osób starszych, dzieci oraz tych,
którzy mają skłonność do wzmożonego
odkładania się kamienia nazębnego.
Dawniej preferowana była metoda mycia zębów przy pomocy ruchów
okrężnych. Od pewnego czasu poleca
się sposób „wymiatania”. Przy ustawieniu szczoteczki pod kątem należy przesuwać włosiem od dziąseł w kierunku
brzegów siecznych. Ta metoda nie tylko
umożliwia dokładne oczyszczenie powierzchni zębowych, ale jednocześnie
pozwala na wykonanie masażu dziąseł,
prowadząc do ich lepszego ukrwienia.
Specjaliści zalecają, aby szczotkować
zęby przez trzy minuty, przynajmniej
dwa razy dziennie. Idealnie byłoby wykonać tę czynność po każdym posiłku,
choć w praktyce zwykle jest to trudne
do realizacji.
Pamiętajmy, by po każdym umyciu
zębów dokładnie wypłukać szczoteczkę
pod bieżącą wodą i pozostawić w pozycji pionowej, do wyschnięcia. Szczoteczki powinny być zmieniane przynajmniej
raz na 3 miesiące.
Przy pielęgnacji jamy ustnej, nie bez
znaczenia jest również dobór pasty. Na
rynku dostępna jest szeroka oferta past
przeznaczonych dla dzieci – kolorowych,
z obniżoną zawartością detergentów,
dla osób z chorobami dziąseł, do zębów
nadwrażliwych, skłonnych do próchnicy, dla palaczy i wiele innych. Jeśli mamy
wątpliwości, jaką pastę wybrać, poprośmy o poradę swojego lekarza stomatologa.

Płukanie i nitkowanie
Nić dentystyczna pozwala na dokładne usunięcie płytki bakteryjnej z przestrzeni międzyzębowych i poniżej linii
dziąseł. Są to miejsca, do których trudno
dotrzeć szczoteczką. Pozostawienie nawet śladowych ilości płytki w tych przestrzeniach prowadzi do namnażania
się bakterii, a tym samym do rozwoju
próchnicy i chorób dziąseł.
U osób ze stałymi aparatami ortodontycznymi lub stałymi uzupełnieniami
protetycznymi trudno jest utrzymać
prawidłową higienę wyłącznie przy
użyciu szczoteczki i nici dentystycznej. Dla
tych pacjentów
dostępne są specjalne przyrządy,
jak nici z usztywnioną końcówką,
szczoteczki do
czyszczenia przestrzeni pod mostem, irygatory,
szczoteczki międzyzębowe.
W
każdym
przypadku warto
stosować płyny
do płukania jamy
ustnej. Podobnie
jak pasty, można wybrać odpowiedni do
własnych potrzeb.
Piaskowanie i scaling
Nawet jeśli prawidłowo czyścimy
zęby, z czasem, pod wpływem czynników zewnętrznych powstają na nich
przebarwienia i tworzy się osad. Najlepsze efekty czyszczenia zębów i usuwania
osadu daje zastosowanie specjalnego
urządzenia – mikropiaskarki zewnątrzustnej, tzw. zabieg piaskowania, wykonywany w gabinecie, skutecznie i dokładnie usuwa osad nie tylko na powierzchniach zębów, ale również w pęknięciach szkliwa, bruzdach, trudniej
dostępnych miejscach, jak przestrzenie

międzyzębowe, nawet w ciasno ułożonych zębach. Systematyczne usuwanie
osadu tą metodą pozwala uzyskać efekt
lśniących, zadbanych zębów. Zabieg
piaskowania zębów pełni jednocześnie
funkcję profilaktyczną – niszczy bakterie
powodujące próchnicę.
Zdrowiu naszej jamy ustnej szczególnie zagraża kamień nazębny, to zmineralizowana warstwa płytki nazębnej.
Jego porowata powierzchnia łatwo
ulega przebarwieniom pod wpływem
herbaty, kawy czy nikotyny, tworząc
ciemniejsze obwódki przy powierzchni
dziąseł.

Kamień może znajdować się zarówno
nad- jak i poddziąsłowo. Może on wywoływać stany zapalne dziąseł, a w konsekwencji prowadzić do paradontozy.
W sytuacji, gdy na zębach odłożył się
kamień, należy go usunąć, tzn. wykonać
scaling. Jest to zabieg wykonywany przy
pomocy ultradźwięków. Po zabiegu
oczyszczone powierzchnie zębów zabezpieczane są preparatem fluorowym.
Konsultacja medyczna:
lekarz stomatolog Jolanta Putowska
Stomatolog doradzi, jaka metoda
byłaby najbardziej wskazana dla twoich zębów. Zapraszamy na konsultacje do gabinetów CM Luxmed.

medycyna dla ciebie

12

Nałóg niejedno ma imię
Różnego rodzaju czynności, takie jak robienie zakupów, korzystanie z komputera i internetu,
seks, gry hazardowe, same w sobie nie są niebezpieczne. Jednak problem pojawia się wówczas,
gdy poprzez wielokrotne powtarzanie pewnych czynności osiągamy stan przyjemności, euforii,
zaspokojenia, wyładowujemy negatywne emocje i pozbywamy się na chwilę stresu. Kiedy wykonujemy coś pod wewnętrznym przymusem, spod którego nie można się uwolnić, wówczas zwykła,
codzienna czynność przeradza się w nałóg.
Towarzyszą temu objawy typowe
dla uzależnień np. od alkoholu i narkotyków – niekontrolowane drżenie
mięśni, tiki nerwowe, bezsenność, bóle
głowy, stany lękowe, depresja, poczucie
winy, rozdrażnienie czy agresywne zachowania.

Czy to już hazard?
Uzależnienie od hazardu często
zaczyna się niewinnie. Gra w pokera,
ruletkę czy jednorękiego bandytę, na
początku traktowana jest jako zabawa.
Z czasem, gdy pojawiają się wygrane,
wzrastają emocje, które powodują pod-

wyższenie poziomu adrenaliny, coraz
silniejsze pobudzenie oraz chęć wygrywania jeszcze większych pieniędzy.
Wiara we własne szczęście i iluzja kontroli nad grą nie powstrzymują przed
dalszym ryzykiem. Kolejne przegrane
i zwiększające się długi, a co za tym
idzie narastająca panika, powodują, że
takie osoby często sięgają po środki
poprawiające nastrój (alkohol, leki).
W konsekwencji pojawia się skrajne
wyczerpanie organizmu, bezsilność, poczucie bezsensu życia, stany depresyjne
oraz poczucie winy.

W ostatniej fazie nałogowy gracz
przestaje już wierzyć w swoją wygraną.
Często pozbawiony rodziny, przyjaciół
i pracy, wykluczony społecznie, nie wie
jak poradzić sobie ze swoimi problemami. Niektórzy sięgają po różnego rodzaju
używki, innym towarzyszą myśli samobójcze. Życie przestaje mieć sens.
Najlepszym wyjściem z sytuacji jest
profesjonalna pomoc i odpowiednia
psychoterapia.
Opiera się głównie na psychoterapii
prowadzonej przez specjalistów – lekarza psychiatrę czy psychologa. Podczas psychoterapii pacjent z pomocą
specjalistów zaczyna
przyglądać się swojemu uzależnieniu. Analizuje rzeczywisty powód uprawiania hazardu. Małymi krokami
zaczyna rozumieć mechanizmy uzależnienia
od gier, swój sposób
myślenia i działania
oraz uczyć się radzenia
sobie z emocjami.

Uzależnienie
od gier
komputerowych
Jest tym groźniejsze, że dotyczy dużej
grupy
nastolatków,
a nawet dzieci. Naukowcy dowodzą wprawdzie, że gry komputerowe wpływają na spostrzegawczość, koordynację wzrokową i ruchową, zwiększają szybkość reakcji na
bodźce i koncentrację, jednak zbyt częste i długie przesiadywanie przed komputerem może skutkować uzależnieniem. Z czasem nałogowy gracz traci
wszystkie dotychczasowe zainteresowania, a komputer staje się jego „elektronicznym przyjacielem”. Gra staje się
czymś najważniejszym w życiu, nawet
potrzeby fizjologiczne, takie jak spanie
czy jedzenie stają się kłopotliwe, mimo iż
są konieczne.
Szczególnie niebezpieczne są gry
sieciowe, które rozgrywane są przez setki

graczy z całego świata jednocześnie.
Wykreowany w nich, wirtualny świat jest
tak pociągający, że gracze mogą tracić
poczucie rzeczywistości.
Taka sytuacja niesie ze sobą nie tylko skutki fizjologiczne, jak: wady wzroku, wady postawy, np. skrzywienie kręgosłupa, przewlekłe przeciążenia układu
mięśniowo-stawowego, zespół cieśni
nadgarstka, a nawet wycieńczenie organizmu. Prowadzi również do zaburzeń
psychologicznych. Powoduje obniżenie zdolności koncentracji, nadpobudliwość, rozdrażnienie, irytację. Wywołuje zaburzenia lękowe, utratę poczucia własnej tożsamości, prowadzi do
zacierania się granicy między światem
realnym a wirtualnym. Nie bez znaczenia
są również skutki społeczne uzależnienia: zaniedbywanie obowiązków zawodowych (praca, szkoła itp.), zanikanie
relacji emocjonalnych z rodziną i przyjaciółmi, utrata dotychczasowych zainteresowań, alienacja i brak kontaktu
z otoczeniem.
Celem terapii jest zidentyfikowanie
problemów, które leżą u podstaw nałogu
oraz opracowanie i zrealizowanie planu,
który pozwoli z niego wyjść.
W leczeniu uzależnienia istotna jest
zawsze świadomość jego istnienia.
Jeśli przypuszczasz, że możesz mieć
problem z uzależnieniem od internetu,
bądź podejrzewasz, że jesteś hazardzistą
przyjdź do nas. Porozmawiamy i wspólnie zastanowimy się jak ci pomóc. Im
szybciej zostanie podjęta terapia, tym
wyjście z nałogu będzie łatwiejsze. Pamiętaj, najtrudniejszy jest pierwszy krok.
Jeśli zaniepokoi cię zachowanie
twojego dziecka lub kogoś z rodziny,
poradź się psychoterapeuty, psychologa
lub lekarza psychiatry. Nie czekaj! Daj
sobie pomóc i bliskiej osobie. Pamiętaj,
nie jesteś sam.
Konsultacja tekstu:
psycholog mgr Monika Jagiełło

Zapraszamy do poradni psychologicznych
i psychiatrycznych CM Luxmed.
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Stopa, na jakiej żyjesz
Są najbardziej widoczne latem, kiedy zakładamy sandały, klapki lub na „bosaka” spacerujemy
po plaży. Zdrowe, zadbane stopy są naszą wizytówką. Dotyczy to zarówno kobiet, jak
i mężczyzn. Niestety, na problemy ze stopami skarży się około 70 procent osób. Niektóre są
prozaiczne, jak chociażby otarcie naskórka w niewygodnych butach, drobne urazy, nagniotki.
Wtedy wystarczy zwrócić uwagę na prawidłową pielęgnację, by pozbyć się kłopotu. Gorzej,
jeśli cierpimy na wady w budowie stóp lub choroby współistniejące.
Odciski
Nazywane są często nieprawidłowo
nagniotkami. Nagniotek jest zmianą powierzchowną, zrogowaciałym naskórkiem,
tworzącym się najczęściej na podeszwie,
w miejscach największego podparcia. W leczeniu zwykle wystarcza miejscowe ścieranie
zmiany (np. pumeksem). Większym problemem są odciski, czyli głębokie zrogowacenia
naskórka w kształcie klina, sięgające w głąb
tkanek miękkich. Przyczyną ich powstania
jest zazwyczaj noszenie zbyt ciasnego, niewygodnego obuwia.
Środki na usunięcie odcisków, dostępne
w aptekach, przynoszą ulgę na krótki czas.
Ponieważ nie likwidują „korzenia”, pozostającego głęboko w tkance, odcisk za kilka tygodni znowu się odbuduje. Dlatego dobrze
wiedzieć, że są inne sposoby, dające szansę
na pełne wyleczenie. Zmianę można usunąć laserowo albo przy pomocy krioterapii.
W przypadku bardzo dużych odcisków,
istniejących od wielu lat, warto skorzystać
z porady chirurga i rozważyć zabieg operacyjny.
Wrastające paznokcie
Przyczyną jest często wycinanie brzegów
paznokci, a także noszenie butów ze zbyt ciasnymi noskami. Przygniatany paznokieć wciska się w unerwiony obrębek naskórkowy palucha. Wywołuje to ból, prowadzi do obrzęku,
a nawet ropnego zapalenia. W takiej sytuacji
konieczna jest wizyta u chirurga, by usunąć
wrośnięte części paznokcia.

Stopa z haluksami
Do niedawna twierdzono, że wada ta
powstaje w wyniku noszenia zbyt ciasnych,
na wysokim obcasie butów. Okazuje się jednak, że skłonność do wykrzywiania palucha
najczęściej jest dziedziczna. Paluch koślawy
może być także wynikiem naszej nadwagi lub
ciągłej pracy na stojąco. Częściej występuje u
ludzi z płaskostopiem lub przykurczem ścięgna Achillesa.
Dolegliwości można zmniejszyć nosząc
specjalne aparaty odtwarzające prawidłowe sklepienie stopy. Należy również zadbać
o odpowiednie obuwie – płaski obcas i szeroki nosek, aby nie uciskać stopy.
Jeśli te metody nie pomagają, wskazane
jest leczenie operacyjne. Przeprowadzone
odpowiednio wcześnie, polegać będzie na
interwencji jedynie w tkankach miękkich. Zaawansowane zmiany powodują konieczność
korekcji operacyjnej w zakresie kości.
Pękające pięty
Jeśli pielęgnujemy na co dzień swoje
stopy, a mimo to nie radzimy sobie z twardą
pękającą skórą na piętach, to w najlepszym
wypadku może to świadczyć o niedoborze
witamin. Niestety, gorszą przyczyną są infekcje grzybicze. Należy wykonać badanie mykologiczne, by wykluczyć tę chorobę. Nie
można lekceważyć pękających pięt. Schorzenie jest niebezpieczne, ponieważ przez
głębokie ranki wnikają bakterie, które mogą
wywołać zakażenie.

Grzybica stóp
Grzybica pojawia się najczęściej w przestrzeni międzypalcowej lub w przyśrodkowych brzegach podeszwy. Skóra na początku
jest tylko zaczerwieniona, potem zaczyna się
łuszczyć, a między palcami powstają pęcherzyki. Stopy nadmiernie się pocą i wydzielają nieprzyjemny zapach. Tworzą się sączące
nadżerki i pęknięcia. Zakażenie grzybicze
stóp może objawiać się też wykwitami w postaci grudek, pęcherzyków i złuszczeń naskórka.
Jeśli zlekceważymy pierwsze objawy
grzybicy stóp, zakażeniu ulegają też paznokcie. Stają się zniekształcone, pożółkłe, a płytka
paznokciowa ulega rozwarstwieniu. Powoduje to ból i utrudnia chodzenie. Z czasem grzyb
może zaatakować cały organizm.
Najważniejsze dla prawidłowej diagnostyki i właściwego leczenia jest badanie mykologiczne. Umożliwia ono natychmiastowe
otrzymanie wyników, jednak dla potwierdzenia i precyzyjnej identyfikacji grzyba
konieczna jest hodowla mykologiczna. Dodatni wynik jest najbardziej wiarygodnym
potwierdzeniem infekcji grzybiczej. Nie
można pominąć badania mykologicznego,
by nie doprowadzić do błędów diagnostycznych. Prawidłowe rozpoznanie ma znaczenie
decydujące o wyborze właściwej terapii, ponieważ patogeny grzybicze wykazują różną
wrażliwość na stosowane leki.
Pamiętajmy, że wśród schorzeń dermatologicznych grzybica jest jedną z najbardziej
uporczywych i przewlekłych chorób. Nieleczona może doprowadzić do utraty paznokci, włosów, a w przypadku zakażenia całego
organizmu – do poważnego zagrożenia zdrowia.
Poza tym, efekty grzybicy mają negatywny wymiar społeczny – są zagrożeniem dla
innych osób, przysparzają choremu niezręcznych sytuacji w miejscach publicznych i zdecydowanie uprzykrzają życie.
Badania mykologiczne w kierunku rozpoznania grzybicy wykonywane są bez skierowania w laboratorium CM Luxmed.

Zapraszamy również do poradni
ortopedycznej lub dermatologicznej.
Zabiegi chirurgiczne można wykonać
w dziale ambulatoryjnej chirurgii
zabiegowej Luxmed przy ul. Koncertowej 4D.
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Migdałki nie migdałowe
Jamę ustną, nos i gardło pokrywa delikatna błona śluzowa, zaopatrzona w liczne komórki układu chłonnego, pełniącego rolę ochronną. Ich mniejsze skupiska
to węzły chłonne, a te większe, rozmieszczone w gardle, to właśnie migdałki.
Stanowią one pierwszą barierę ochronną przed szkodliwymi czynnikami, w tym
również przed bakteriami.
Migdałki w zasadzie stale narażone
są na działanie bakterii, stając się czasami ich siedliskiem. Jeśli dojdzie do
załamania funkcji obronnych, drobnoustroje zagnieżdżą się na stałe w tkance
migdałka, powodując jego powiększenie, zaczerwienienie, ból. Powierzchnię
migdałka pokrywa wówczas biały lub
żółty nalot. Objawom towarzyszy podwyższona temperatura i ogólne złe samopoczucie.
Zapalenie migdałków może zacząć
się od zwykłego kataru, kiedy drobnoustroje przedostają się z jamy nosowej do gardła. Do tego zatkany nos
uniemożliwia normalne oddychanie,
a odruchem staje się oddychanie przez

usta. Wówczas migdałki jeszcze bardziej
narażone są na atak wirusów lub bakterii. Warto też pamiętać, migdałki podrażnia dym papierosowy, zanieczyszczone
środowisko, zbyt suche powietrze w
pomieszczeniu. Należałoby też wyeliminować zimne napoje i lody. No i oczywiście nie bagatelizować pierwszych objawów infekcji.

Infekcje migdałków mogą być niebezpieczne
Zapalenie migdałków może nieść
ze sobą różne powikłania, w postaci
m.in. ropnia około migdałkowego, choroby reumatycznej serca. Zapalenie
może rozwinąć się w stan przewlekły
z powracającymi lub nieustającymi dolegliwościami. Często powracające stany zapalne
powodują przerost migdałków. Przestają one
wówczas pełnić swoją funkcję, nie stanowią bariery
ochronnej, a mogą natomiast upośledzać drożność dróg oddechowych.
U dzieci do szóstego roku
życia przerośnięty jest
najczęściej migdałek gardłowy, u starszych częściej
dotyczy to migdałków
podniebiennych.
Przerośnięty trzeci mig-

dał utrudnia oddychanie przez nos,
może zamykać wewnętrzne ujścia trąbek słuchowych, co prowadzi do pogorszenia słuchu, a dalej do stanu zapalnego ucha środkowego. Dołączają się też
inne dolegliwości – niespokojny sen,
chrapanie, nieprawidłowa wymowa.
Ważne jest, aby migdałki były całkiem
wyleczone, w przeciwnym wypadku dochodzi do częstych nawrotów choroby.

Leczyć czy usunąć?

Jeszcze do niedawna zabiegi usuwania migdałków były niemalże powszechne. Teraz wskazania do operacji są ściśle
określone. Specjaliści kierują na nie tylko
wtedy, gdy jest to konieczne. Migdałek
gardłowy trzeba usunąć przy całkowitej
niedrożności nosa, przy nawracającym
zapaleniu uszu, aby nie dopuścić do
upośledzenia słuchu. Migdałki podniebienne usuwane są, gdy dziecko często
choruje na anginę lub gdy przechodziło anginę z powikłaniami, np. ropniem
okołomigdałkowym.
Jeśli nie ma takiej konieczności, migdałki pozostają, bo według badań, nawet przerośnięte, bardziej pomagają niż
szkodzą.

Zapraszamy na konsultacje
do poradni laryngologicznej
CM Luxmed.

Zdrowie w podróży

Każda podróż, bez względu na jej charakter, nie pozostaje bez wpływu na organizm
człowieka. Daleko od domu wszystko jest inne - klimat, woda, jedzenie, a nawet bakterie. To wszystko sprawia, że jesteś bardziej osłabiony i podatny na różnego rodzaju choroby. Możesz temu zapobiec, jeśli poczynisz odpowiednie kroki przed wyjazdem
i skorzystasz z porady lekarza medycyny podróży.

Podróż z dzieckiem
Jeśli podróżujemy z dzieckiem samochodem, a dziecko ma mniej niż 12
lat i 150 cm wzrostu, to obowiązkowo
musi być ono w foteliku. Urządzenie
musi być dopasowane do wagi i wzrostu dziecka. Pamiętać należy także

o warunkach w czasie podróży. W samochodzie nie może być ani za gorąco,
ani za zimno, zalecane jest robienie postojów średnio co 3 godziny.
Więcej uwagi wymagają dzieci z chorobą lokomocyjną. Powodem choroby
jest nadpobudliwość błędnika – podczas podróży mózg dziecka „odbiera”

informację, że ciało znajduje się w ruchu, jednak tak naprawdę pozostaje
w miejscu. W wyniku tego pojawiają
się objawy: nudności, wymioty, bóle
brzucha, głowy, bladość na twarzy
i nadmierne pocenie się. Skutki choroby można zmniejszyć, a nawet całkowicie wyeliminować. Wystarczy przestrze-
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okolice lasów liściastych. Korzystniejsze są za to lasy iglaste, których olejki
dobrze działają na układ oddechowy. Nie poleca się także wypoczynku
w gospodarstwach agroturystycznych,
ze względu na obecność alergenów
zwierzęcych.

Serce na wakacjach

gać pewnych zasad: przed podróżą nie
należy jeść ciężkostrawnych posiłków,
zamiast tego – lekką przekąskę (unikniemy w ten sposób skurczy żołądka).
W czasie jazdy nie wolno podawać
dziecku napojów gazowanych i słodyczy. Wskazane są też częste postoje,
w czasie których dziecko może odetchnąć świeżym powietrzem. Unikajmy intensywnych samochodowych
odświeżaczy powietrza. Rodzicom nie
trzeba raczej przypominać, że palenie
papierosów w aucie, zwłaszcza przy
dziecku jest wykluczone.
Na pół godziny przed wyjazdem
można także podać dziecku leki, w postaci tabletek lub syropu, które zmniejszą objawy choroby lokomocyjnej.
W przypadku długiej podróży, czasami
trzeba po pewnym czasie podać lek
ponowie. Mimo wszystko warto mieć
w pogotowiu papierowe woreczki, chusteczki i ubranie na zmianę.

Cukrzyk na wakacjach
Osoby chore na cukrzycę, niezależnie od tego, gdzie się wybierają, muszą
pamiętać o konieczności regularnego
pomiaru cukru we krwi. Dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą glukometru wraz
z zapasem testów paskowych, insuliny
lub tabletek przeciwcukrzycowych.
Na każdy wyjazd, bliski czy daleki, zabieraj ze sobą kartę informacyjną z opisem przebiegu choroby oraz
międzynarodowymi nazwami leków,
które zażywasz. Jeśli wybierasz się
za granicę, poinformuj o tym swo-
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ul. Radziwiłłowska 5
20-080 Lublin
tel.: 81 532 37 11

jego lekarza. Insulina sprzedawana
w innych krajach może różnić się od tej,
którą stosujesz, może też występować
pod inną nazwą.
Osoby, które używają pompy insulinowej, powinny dodatkowo zabrać: wkłucia, dreny, środki do dezynfekowania, gaziki i etui na pompę. Bardzo dobrym pomysłem jest
również zaopatrzenie się w numery
telefonów: do lekarza, przychodni,
bliskiej osoby, która wie o chorobie
(w przypadku, gdy na wakacje cukrzyk
jedzie sam) i w razie potrzeby – będzie
w stanie szybko udzielić stosownych
informacji.

Z astmą w podróży
Przed wyjazdem, osoba chora na
astmę musi udać się do swojego lekarza prowadzącego i poinformować
o miejscu wypoczynku. Lekarz udzieli
wszelkich porad oraz doradzi, jakie leki
i w jakich dawkach w tym czasie przyjmować.
Astmatyk musi uważać na wszystkie czynniki, które mogą niekorzystnie wpływać na jego organizm. Zaleca się, by osoby chorujące na astmę
wybierały na miejsce wypoczynku
morze, jeziora lub góry. Nad morzem
powietrze jest oczyszczone z pyłu
i jednocześnie zawiera dużo aerozolu
morskiego. To bardzo korzystnie działa
na drogi oddechowe. Z kolei powietrze
w górach zawiera zdecydowanie mniej
alergenów, niż powietrze np. w mieście.
Odradzanym miejscem wypoczynku są
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Osoby cierpiące na choroby serca
powinny unikać przede wszystkim
miejsc o bardzo wysokich temperaturach. Niebezpieczne dla zdrowia są
także dalekie podróże w egzotyczne
miejsca.
Chcąc dobrze wypocząć, trzeba
pamiętać o kilku ważnych kwestiach.
Przede wszystkim, unikać nagłego
nadmiernego wysiłku fizycznego, np.
wspinaczki górskiej. Organizm, który nie jest przyzwyczajony do takich
obciążeń, może zacząć wysyłać „sygnały ostrzegawcze”, w postaci bólu
w klatce piersiowej czy kołatania serca. Nie oznacza to, że osoba z chorobą
serca powinna siedzieć bezczynnie.
Ruch i lekka gimnastyka są jak najbardziej wskazane. Zwróćmy uwagę
na posiłki. Powinny być lekkie i niskokaloryczne. Oczywiście, jak w każdym przypadku chorób przewlekłych,
przed podróżą należy skonsultować
się z kardiologiem i poinformować
o wyjeździe.
Jeśli wybieramy się do krajów słabiej rozwiniętych, pamiętajmy, że dostęp do leków może być ograniczony.
Dlatego trzeba zabrać ze sobą te leki,
które przyjmujemy stale oraz środki
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,
przeciwbiegunkowe, przeciwalergiczne i przeciwzapalne. Najlepiej, jeśli
o ich wyborze zdecyduje lekarz. Warto
wyposażyć się też w preparaty łagodzące objawy poparzenia słonecznego.

W poradni medycyny podróży
CM Luxmed uzyskasz szczegółowe
wskazówki, jak przygotować się do
wyjazdu. Lekarz przepisze odpowiednie farmaceutyki i zaleci niezbędne
szczepienia. Pamiętać należy, że nabycie odporności na większość z nich,
uzyskuje się dopiero po 2 tygodniach.
Dlatego nie odkładaj tej wizyty na
ostatnią chwilę. Najlepiej zgłoś się do
poradni ok. 8 tygodni przed wyjazdem.
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