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Nie trać słuchu!
Rehabilitacja - nowe usługi w leczeniu bólu

Soczewki kontaktowe w luxmed
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Drodzy Czytelnicy!

Nasze rodzime lato ma jedną zasadniczą wadę – trwa
zbyt krótko. Dlatego każdy,
niezależnie od wieku, chciałby
wykorzystać je jak najlepiej.
Jeśli nie zmusza nas nagła
sytuacja, wolimy wybrać się
na wycieczkę, niż na wizytę
do lekarza czy na badania.
Nie będziemy tym razem przestrzegać, ani zachęcać do
zmiany planów. Pragniemy jedynie zwrócić uwagę
na kilka tematów w tym wydaniu magazynu i na
nową ofertę CM Luxmed, która pomoże Państwu
jeszcze bardziej cieszyć się latem.
Aby maksymalnie korzystać z wypoczynku
i aktywnie spędzać czas, osobom, które noszą
okulary, proponuję rozważyć wybór soczewek kontaktowych. Odpowiednio dobrane, dobrej marki
soczewki kontaktowe dają poczucie komfortu w codziennym życiu. Są wygodne w noszeniu, zakładaniu,
zdejmowaniu i pielęgnacji. W porównaniu z okularami gwarantują nie tylko wyraźne i stabilne
widzenie, ale również lepsze widzenie peryferyjne
(np. podczas jazdy samochodem). Co trzeba wiedzieć
o soczewkach? Na to i inne pytania odpowiada
optometrysta w „Naszych wywiadach”.
I jeszcze propozycja dla osób z ubytkiem słuchu.
Nie sposób przecież korzystać z pełni życia, gdy
kontakt ze światem utrudnia nam niedosłuch.
CM Luxmed oferuje różne rodzaje aparatów
słuchowych, doskonałej jakości i znanych marek.
Piszemy o tym w artykule „Nie trać słuchu!”
Do pełni szczęścia latem nie powinno też
zabraknąć promiennego uśmiechu. W gabinetach
stomatologicznych Luxmed wykorzystywana jest
metoda wybielania zębów systemem BEYOND.
To prawdziwy przełom w dziedzinie kosmetyki
stomatologicznej. Piszemy o tym na str. 11.
Zapraszam do lektury, życząc wymarzonych
urlopów i wakacji!

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

Bezpłatne
świadczenia
medyczne
w ramach POZ
Luxmed w Kraśniku cieszy się dużym zainteresowaniem
pacjentów, którzy chcą korzystać ze świadczeń bezpłatnych
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Usługi z zakresu
POZ realizowane są w tej placówce przez lekarzy rodzinnych,
pediatrów, pielęgniarki oraz położne. Obejmują: badania i porady
lekarskie, diagnostykę, leczenie, ale także kierowanie na leczenie
specjalistyczne, szpitalne czy uzdrowiskowe.
Wśród świadczeń z zakresu POZ wymienić można również
opiekę nad zdrowym dzieckiem, szczepienia ochronne, orzekanie
i opiniowanie o stanie zdrowia (z wyłączeniem przepisów
medycyny pracy), opiekę nad niepełnosprawnymi.
Pielęgniarki POZ realizują kompleksową opiekę w ramach
zleceń lekarskich - zastrzyki, szczepienia, pobieranie materiału
do badań, prowadzą edukację zdrowotną, promocję zdrowia
i profilaktykę chorób.
Na szczególną uwagę zasługuje opieka położnych POZ, którą
kobiety objęte są przez cały okres życia.
Wizyty profilaktyczne położnej POZ obejmują rozpoznanie
problemów zdrowotnych kobiet, ale również planowanie ciąży,
opiekę nad kobietą w czasie przebiegu ciąży, a nawet przygotowanie do porodu. Wizyty w edukacji przedporodowej rozpoczynają się od 21 tygodnia ciąży i trwają do rozwiązania. Wizyty
patronażowe położnych obejmują opiekę nad noworodkiem do
ukończenia 2 miesiąca życia oraz edukację w okresie karmienia
piersią.
Aby skorzystać z nieodpłatnych świadczeń POZ, należy
jedynie złożyć deklarację w przychodni CM Luxmed.

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
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Nie trać słuchu!

Nawet osoba z najlepszym słuchem, z upływem lat
prosi, by mówić do niej głośniej i wyraźniej, głośniej
nastawia telewizor czy radio. Jest to typowy objaw
stopniowej utraty słuchu.
Z wiekiem zużywa się aparat słuchowy, zniszczone
zostają drobne komórki rzęsate w ślimaku.
Ale z głuchotą można walczyć.

wszystkich kształtach i rozmiarach. Ponadto producenci coraz częściej wprowadzają aparaty cyfrowe. Są one mniejsze od analogowych i bardziej estetyczne. Dzięki technologii cyfrowej, dźwięk
jest precyzyjnie dostrojony do utraty
słuchu.
Badania potwierdzają, że osoby korzystające z aparatów słuchowych mają
lepsze relacje interpersonalne, odczuwają większą pewność siebie, niezależność,
mają większe poczucie bezpieczeństwa.
Gabinety audiologiczne CM
Luxmed oraz Ośrodek Diagnostyki
i Terapii Audiologicznej Aurifon oferują aparaty słuchowe znanych firm, zarówno zewnątrzuszne, jak i wewnątrzuszne. Doborem aparatu zajmują się
wykwalifikowani audioprotetycy, którzy
w trakcie bezpłatnej wizyty pomogą
dobrać odpowiedni rodzaj aparatu,
a także będą wspierać proces rehabilitacji słuchu. Lekarz audiolog określi,
czy odpowiednim leczeniem będzie noszenie aparatu w jednym czy w obu
uszach. To drugie rozwiązanie często
jest korzystniejsze – pomaga zbilansować dźwięki, poprawia rozumienie słów,
a przede wszystkim zapobiega deprywacji słuchu, czyli stopniowemu pogarszaniu się słyszenia w uchu, w którym
nie nosimy aparatu.
Ośrodek Diagnostyki i Terapii Audiologicznej Aurifon posiada umowę
z NFZ na refundację aparatów słuchowych. Każda osoba podlegająca
ubezpieczeniu, która ma stwierdzoną wadę słuchu, może skorzystać
z dofinansowania na zakup aparatu. Pomagamy również w uzyskaniu
innych możliwych dofinansowań do
aparatów słuchowych (MOPR, PCPR,
Fundacje).
Naszym pacjentom zapewniamy
bezpłatny serwis gwarancyjny, bezpłatne dostrojenia aparatów, a także kom-

Statystyki podają, iż blisko 5 mln ludzi w Polsce ma uszkodzony słuch, a co
czwarta osoba powyżej 60 roku życia
słyszy coraz gorzej. Największy odsetek
wśród osób niedosłyszących stanowią
mieszkańcy dużych miast, co jest związane z narażeniem na wzmożony hałas.
Decybele są wszędzie – na ulicy, w pracy, a nawet w domu.

U osób starszych niedosłuch jest
jedną z najczęściej zgłaszanych dolegliwości. Wpływa na ich jakość życia,
mniejszą aktywność społeczną, a co się
z tym wiąże wywołuje smutek i depresję.
Większość tych problemów można byłoby rozwiązać przy pomocy aparatów
słuchowych. Niestety, według statystyk
wykorzystuje je zaledwie 20% osób, któ-

Coraz częściej obserwuje się uszkodzenie słuchu u młodzieży w wieku
szkolnym. Nie bez wpływu na ten stan
rzeczy jest przebywanie w środowisku
o dużym natężeniu dźwięku (dyskoteki,
koncerty), jak również używanie słuchawek, które znajdując się w bliskiej odległości od błony bębenkowej, dodatkowo wzmacniają podawany dźwięk.
Przekroczenie indywidualnej, górnej
granicy słyszalności powoduje nieodwracalne uszkodzenie słuchu.
Do zniszczenia błony bębenkowej
i utraty słuchu może doprowadzić
również przewlekły stan zapalny
ucha. Na zapalenie ucha środkowego
choruje ponad połowa dzieci do 2 roku
życia. Główną przyczyną są infekcje,
czasami nawet błahe. Wystarczy zwykły
katar, by zakażenie wirusowe przeniosło się z nosa do ucha. Zapalenie ucha
środkowego występuje w wyniku powikłań po grypie, anginie, zapaleniu gardła
i zatok.

re powinny z nich korzystać. Z czego to
wynika?
Otóż na początku osoba niedosłysząca często nie ma poczucia choroby.
Ważne, aby uświadomić to jej jak najszybciej. Jeśli przez lata nie podejmiemy
działań w kierunku skorygowania ubytku
słuchu, powinniśmy wiedzieć, że w razie
późnego zastosowania aparatu słuchowego, mózg dłużej uczy się przetwarzać
to, co zostanie usłyszane. Stąd zgłaszane
często przez pacjentów drażniące dźwięki, odbierane jako Jeśli przestałeś rozumieć słowa w hałaśliwym otoczeirytujący hałas.
niu, nie rozumiesz dokładnie, co ktoś do ciebie mówi,
Niektórzy pacjenci nie
w czasie rozmowy prosisz często o powtórzenie wypochcą stosować aparatów, by
nie być postrzeganymi przez wiedzi, inni zwracają ci uwagę, że mówisz za głośno –
otoczenie jako ułomni, a są wykonaj badanie słuchu.
i tacy, którzy z powodu długotrwałej depresji nie widzą sensu pleksowy dostęp do środków pielęgnadziałania w tym zakresie. Być może, nie cyjnych, baterii do aparatów słuchowych
każdy wie o tym, że współczesne apara- oraz innych akcesoriów.
ty słuchowe są dostosowane do niedosłuchu, budowy ucha, są dostępne we
Konsultacja: mgr Sylwia Krasowska
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rehabilitacja -

nowe usługi w leczeniu bólu
Schorzenia narządów ruchu, urazy, choroby zwyrodnieniowe, zespoły bólowe
różnego pochodzenia - można by tworzyć niekończącą się listę chorób, których
właściwe leczenie powinno łączyć ze sobą farmakologię i rehabilitację. Coraz
częściej mówi się o tym, że problem z funkcjonowaniem jednego narządu prowadzi do upośledzenia pracy innych narządów, również wewnętrznych.
Terapia wisceralna

Narządy w naszym ciele umocowane są za pomocą systemu więzadeł,
krezek i powięzi do struktur kostnych
(kręgosłupa, żeber, kości miednicy) lub
narządów sąsiadujących. Problem z fun-

czenie problemów narządów wewnętrznych.
Pewnego rodzaju masażem narządów wewnętrznych, mającym na celu
przywrócenie im prawidłowego napięcia, elastyczności oraz ruchomości

• nietrzymanie moczu i stolca
• zaparcia, bolesne miesiączki
• problemy obrzękowe oraz wysiękowe
• niektóre bóle stawów obwodowych
Istnieją również przeciwwskazania
do podjęcia terapii wisceralnej. Są to
przede wszystkim: perforacja wrzodu
żołądka, nowotwory we wszystkich
ich postaciach, stan ostrego brzucha,
obecność krwawienia wewnętrznego,
choroby przenoszone drogą płciową,
gruźlica, postępujące choroby mózgu,
zakrzepica naczyń, choroby psychiczne,
kolagenozy, ostre choroby zakaźne
z wysoką gorączką czy choroby układu
sercowo-naczyniowego w ostrej fazie.
Należy zauważyć, że niektóre z przeciwwskazań mogą być względne.
Wszystko zależy od przygotowania
lekarza, jego wiedzy i doświadczenia
w tej dziedzinie medycyny.

Fala uderzeniowa

kcjonowaniem narządu wewnętrznego
może oddziaływać na przyczepy tego
narządu. Taka sytuacja wywołuje ból
i zwiększa obronne napięcie mięśniowe.
Z kolei nadmierne napięcie mięśniowe
również może być czynnikiem wyzwalającym ból i wpływać na problemy
stawowe. Tworzy się łańcuch przyczynowo – skutkowy, gdy np. nierozwiązany
problem z narządami wewnętrznymi
może powodować ból kręgosłupa.
Doświadczenia terapeutów pokazują,
iż większość przewlekłych problemów
bólowych, które mają swój przejaw
w zaburzeniach ruchomości stawowej
oraz powięziowej, ma wiele wspólnego
z narządami wewnętrznymi. Dla szerszego zrozumienia problemów bólowych pacjenta oraz w celu osiągnięcia
długofalowych efektów leczenia, kluczowym staje się rozpoznawanie i le-

jest terapia wisceralna. Polega ona na
pracy z organami wewnętrznymi, szczególnie znajdującymi się w jamie brzusznej.
Praca poprzez system narządów
wewnętrznych, który posiada liczne
anatomiczne i funkcjonalne połączenia
z innymi strukturami znajdującymi się
w ciele człowieka, pozwala na skuteczną
ocenę oraz likwidowanie różnych schorzeń pacjenta.
Za pomocą terapii wisceralnej
można leczyć:
• przewlekłe i ostre bóle głowy
i kręgosłupa
• specyficzne problemy przewodu
pokarmowego, np. zespół drażliwego
jelita, nerwice żołądka itp.
• zespoły bólu rzutowanego
• zespoły pseudokorzeniowe
• niespecyficzne bóle kręgosłupa

W leczeniu bólu oraz przywracaniu
mobilności w przewlekłych schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
i zwapnieniach doskonałe efekty dają
zabiegi rehabilitacyjne falą uderzeniową. Skuteczność leczenia tą nową metodą jest bardzo wysoka, sięga 80%.
Po raz pierwszy metodę zastosowano w latach osiemdziesiątych do leczenia kamicy nerkowej, gdzie skoncentrowana wiązka energetyczna powodowała rozbijanie kamieni, umożliwiając ich
wydalenie z organizmu. Od tego czasu
prowadzone prace badawcze umożliwiły dalszy rozwój praktycznego zastosowania fal uderzeniowych (wstrząsowych) w innych dziedzinach medycyny.
Fala uderzeniowa generowana jest
na zewnątrz organizmu ludzkiego i aplikowana poprzez specjalną głowicę,
penetrując do wnętrza ciała. Częstotliwość impulsów oraz czas ich trwania, podobnie jak głębokość i obszar
penetracji fali uderzeniowej są dobierane indywidualnie dla każdego rodzaju terapii. Zabiegi rehabilitacyjne
falą uderzeniową zalecane są w następujących schorzeniach:
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• ostroga piętowa
• zapalenie rozcięgna podeszwowego
stopy
• łokieć tenisisty/golfisty
• zapalenie ścięgna Achillesa
• kolano skoczka
• bolesny bark (zwapnienie, zapalenie
ścięgna, „bark zamrożony”)
• zespoły bólowe stawów biodrowych
• przyspieszenie gojenia, regeneracja
mięśni
• zwapnienia okołostawowe
• stany pourazowe – krwiaki
Zabiegi przyspieszają proces zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu i pobudzenie cyrkulacji krwi, rozpuszczenie zwapniałych fibroblastów,
zwiększenie produkcji kolagenu oraz
zmniejszenie napięcia mięśni (redukcja
bólu). Dzięki temu uszkodzona tkanka
stopniowo się regeneruje. Podczas terapii, w zależności od schorzenia, wykonujemy od 3 do 5 zabiegów w odstępach 3 do 7 dni, w niektórych
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przypadkach efekt terapeutyczny uzyskuje się już
po 1-2 zabiegach.
Zabiegi falą uderzeniową mogą być łączone
z zabiegiem laserem wysokoenergetycznym lub
zabiegiem KRIO, celem
zmniejszenia bólu.
Na zabiegi wymagane
jest skierowanie od lekarza specjalisty. Przeciwwskazaniem do zabiegu
są: zaburzenia krzepnięcia
lub stosowanie antykoagulantów, polip w miejscu
zastosowania, ciąża, zakrzepica, choroba nowotworowa, ostry
stan zapalny, leczenie kortykosteroidami. Zabiegi można wykonywać u osób
powyżej 18 roku życia.

Laser wysokoenergetyczny
(HIL)

To zabieg, który silnie stymuluje
naturalne zdolności organizmu do
regeneracji przy stanach zapalnych
(urazy, zabiegi chirurgiczne), wspomaga pracę układu limfatycznego w likwidacji obrzęków, poprawia mikrokrążenie w tkankach, powodując szybkie
gojenie. Terapia laserem HIL przynosi
świetne efekty przy świeżych urazach
i ostrym bólu, powodując natychmiastową i długotrwałą ulgę. Zaletą lasera
jest głęboka penetracja tkanki (do 12 cm)
oraz moc wyjściowa 30–50 razy wyższa
w porównaniu z konwencjonalną laseroterapią stosowaną dotychczas w fizykoterapii.

Zabiegi wykonywane są u osób dorosłych, wymagane jest skierowanie od
lekarza specjalisty.
Wskazaniem do terapii laserem
wysokoenergetycznym są:
• dysfunkcje mięśniowo-kostne
(skręcenia, naderwanie więzadeł itp.)
• dysfunkcje stawowe (choroba
zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa,
biodra, kolana, zespół bolesnego
barku itp.)
• rwa kulszowa, bóle krzyża
• ból różnego pochodzenia
• procesy zapalne (zapalenia
okołostawowe, zapalenie ścięgien,
zapalenie kaletki itp.)
• zmiany patologiczne tkanek
powierzchownych różnego
pochodzenia (owrzodzenia, żylaki
itp.)
• blizny
Zabiegów nie wykonuje się przy
chorobach nowotworowych, skłonnościach do krwawień, w stanach gorączkowych, w czasie ciąży, przy arytmii
i niewydolności krążenia, cukrzycy, padaczce, gruźlicy, chorobach bakteryjnych,
wirusowych i grzybiczych, u osób z ranami otwartymi oraz implantami metalowymi i elektronicznymi.

Na zabiegi zapraszamy do placówki Luxmed przy ul. Zwycięskiej
w Lublinie.
Konsultacja: fizykoterapeuta
mgr Michał Grzegorczyk

CAŁODOBOWA

CAŁOTYGODNIOWA

na Zana

na Bazylianówce

CAŁODOBOWA
ul. Bazylianówka 58
Lublin
pn-sb 8:00 - 21:00
nd 9:00 - 20:00

Apteka Pomocna
na Deptaku

Czynna codziennie 24h

ul. Krakowskie
Przedmieście 23

Lublin

Apteka na Zana
ul. T. Zana 27
Lublin

24h
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Co trzeba wiedzieć o soczewkach

kontaktowych?
Co druga osoba w Polsce ma kłopoty ze wzrokiem. W dobie nieustającego rozwoju technologii, nasze oczy każdego
dnia narażone są na pracę przy komputerze, oglądanie telewizji, prowadzenie auta. Wzrok jest wciąż nadwyrężany, a to szybko prowadzi do jego osłabienia. Osoby mające problemy ze wzrokiem koniecznie powinny stosować
korekcję wady wzroku.
O możliwościach korekcji wzroku
rozmawiamy z optometrystą mgr
Katarzyną Capałą.
Z jakimi problemami dotyczącymi
wzroku zgłaszają się pacjenci do optometrysty najczęściej?
- Problemy te obejmują zwykle
krótkowzroczność, nadwzroczność, prezbiopię oraz astygmatyzm (niezborność).
Choć krótkowzroczność (problem z widzeniem dali) bywa dziedziczna, to jednak obecnie główną jej przyczyną jest
używanie wzroku na małą odległość,
do czytania lub przy monitorze komputera.

Wyraźne i stabilne widzenie można osiągnąć nosząc specjalne szkła lub soczewki
kontaktowe.
Inną wadą wzroku jest tzw. prezbiopia,
czyli starczowzroczność. Dotyczy ona
zwykle osób powyżej 40 roku życia i jest
naturalnym procesem związanym ze
starzeniem się oka. Najpierw zauważamy
konieczność czytania w lepszym oświetleniu, później coraz bardziej oddalamy
czytany tekst od oczu. Dzieje się tak
dlatego, że soczewka staje się mniej
elastyczna i traci zdolność akomodacji.
W pewnym wieku dotyka niemal każdego.
Z czasem może dojść do niemożności

W przypadku nadwzroczności, oko ma
większe problemy z widzeniem z bliska
niż z daleka. Jednak wada ta występuje
rzadziej niż krótkowzroczność.
Astygmatyzm to częsta wada wzroku,
która prowadzi do niewyraźnego lub zniekształconego widzenia, niezależnie od
odległości, w jakiej znajduje się oglądany
obraz. Osoby z astygmatyzmem mogą być
jednocześnie krótko- i dalekowidzami.

czytania bez specjalnej korekcji wzroku.
Potrzebne są okulary lub soczewki, które
zastąpią zdolność akomodacji oka.
Do niedawna, osoby, które nosiły już
wcześniej okulary ze względu na jakąś
wadę wzroku, w momencie pojawienia
się prezbiopii były zmuszone używać
zamiennie dwóch par okularów. Teraz
możliwe są inne rozwiązania, np. używanie
okularów progresywnych albo soczewek

kontaktowych.
I tu z pomocą przyjdzie nam
optometrysta…
- Zadaniem optometrysty jest prawidłowy pomiar refrakcji, czyli pomiar
wady oka i dobór odpowiednich mocy
szkieł lub soczewek, z wystawieniem
recepty. Dzięki temu, że optometrysta
zajmuje się głównie badaniem ostrości
wzroku, może poświęcić pacjentowi
więcej czasu i przekazać pełną informację
na temat różnych możliwości korekty
wady.
Co wybrać? Okulary czy soczewki?
- Odpowiednio dobrane, dobrej marki
soczewki kontaktowe dają poczucie
komfortu w codziennym życiu. Są wygodne w noszeniu, zakładaniu, zdejmowaniu i pielęgnacji. W porównaniu
z okularami gwarantują nie tylko wyraźne
i stabilne widzenie, ale również lepsze
widzenie peryferyjne (np. podczas jazdy samochodem). W soczewkach kontaktowych widać wszystko w rzeczywistych
wymiarach, co oznacza, że kształt obrazów i ich wielkość nie zostają zmienione.
Soczewki nie ograniczają swobody działania, nie zaparują, nie zsuną się. Można
je nosić pod maską, ochronnymi goglami
lub kaskiem. Można w nich pracować
i spędzać wolny czas. Są idealnym rozwiązaniem dla osób uprawiających sport
i prowadzących aktywny styl życia. Nie
zmienia to jednak faktu, iż każda osoba
nosząca soczewki kontaktowe powinna
koniecznie posiadać okulary korekcyjne
i stosować je zamiennie (np. po powrocie
do domu z pracy bądź szkoły, zdjąć soczewki i założyć okulary).
Czy soczewki kontaktowe mogą
stosować osoby z alergią sezonową?
- Alergiczne zapalenie spojówek niesie
ze sobą poczucie dyskomfortu, utrudniając codzienne funkcjonowanie. Osoby
cierpiące na alergię maja często problemy
z noszeniem soczewek kontaktowych.
Rozwiązaniem jest wybór soczewek je-

nasze wywiady
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Zamów soczewki on-line!
Odbierz w placówce Luxmed.
dnodniowych. Specjaliści informują, iż
soczewki jednodniowe są skutecznym
sposobem na złagodzenie objawów alergii oczu. Krótki czas użytkowania soczewki kontaktowej ogranicza osiadanie na
niej alergenów, nie naraża na kontakt
z płynami dezynfekującymi. Poza tym
stosowanie soczewek jednodniowych jest
mniej czasochłonne i bardziej wygodne.
Potrzeba korekcji wzroku dotyczy
ponad połowy ludzi na świecie, w tym
dzieci w bardzo wczesnym wieku.
Czy dla nich również można polecić
soczewki?
- Stosowanie soczewek kontaktowych
u najmłodszych przynosi olbrzymie korzyści, ponieważ dzieci są bardzo aktywne,
a okulary stają się niewygodne podczas
zabawy i różnych zajęć. Soczewek nie
trzeba zdejmować, nie ma ryzyka ich
uszkodzenia, nie ograniczają widzenia
peryferyjnego. Nie bez znaczenia jest też
aspekt psychologiczny. Dzieci noszące
soczewki lepiej oceniają swój wygląd,
są bardziej pewne siebie podczas zajęć
szkolnych, mają też większą motywację
do użytkowania soczewek niż okularów.
W zasadzie nie ma ograniczeń wiekowych do stosowania soczewek, o ile przestrzegane są odpowiednie zasady. Specjalista nauczy, jak nosić i dbać o soczewki
kontaktowe. Starsze dzieci z łatwością
dostosują się do tych zaleceń, młodsze
powinny pozostać pod nadzorem rodziców. Jeśli dziecko ma nosić soczewki

tylko przez część dnia, np. podczas zajęć
sportowych, dobrym wyborem będą
soczewki jednodniowe. W przypadku
soczewek wielokrotnego użytku, warto
wybrać silikonowo-hydrożelowe, cenione
ze względu na wysoką ilość tlenu dostarczaną do rogówki.
Czy soczewki kontaktowe mogą
chronić oczy przed promieniowaniem
ultrafioletowym?
- Długotrwała ekspozycja na słońce
uszkadza powieki, rogówkę i soczewkę.
Silne światło może uszkodzić przednią
powierzchnię oka tak, jak poparzenie
słoneczne skórę. W krótkim czasie promieniowanie UV może wywołać zapalenie rogówki. Ochrona przed promieniowaniem jest szczególnie ważna u dzieci
i młodzieży, gdyż ich oczy są dużo bardziej narażone. Promienie UV przedostają
się do oka bokiem okularów i docierają
skoncentrowane do rogówki. Soczewki
kontaktowe z filtrem UV pochłaniają peryferyjne promieniowanie. Jeśli są noszone z okularami przeciwsłonecznymi
również z filtrem UV, gwarantują ochronę
przed szkodliwym promieniowaniem
ultrafioletowym.
Jakie soczewki wybrać?
- O doborze właściwych soczewek
decyduje szereg czynników: wiek, styl
życia, wada wzroku. Jedynie specjalista
może określić, jakie soczewki są najlepsze
u danego pacjenta. Opcji jest wiele,

choć wyróżnić można dwie podstawowe
grupy soczewek kontaktowych: do noszenia w trybie dziennym, które są
zdejmowane przed snem i do noszenia
w trybie przedłużonym, które nosi się
nieprzerwanie przez określony czas.
Niektóre soczewki do noszenia w trybie
dziennym są tylko jednodniowe, niektóre
zaś wykorzystuje się nawet do kilku
tygodni. Jeśli są one wielokrotnego użytku, przed ponownym założeniem muszą
zostać wyczyszczone i zdezynfekowane.
Pamiętajmy, że soczewki kontaktowe
są dobierane indywidualnie dla jednego
pacjenta. Nie można pozwalać na noszenie ich przez inne osoby. Jest to niebezpieczne i stanowi duże ryzyko dla
zdrowia oczu.
Postępujmy zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty lub optometrysty. Przestrzegajmy zalecanego trybu
wymiany soczewek, aby jak najdłużej
cieszyć się dobrym wzrokiem.
Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy na konsultacje do
optometrysty lub lekarza okulisty
w CM Luxmed.
Już teraz w lubelskich filiach zakupisz
soczewki kontaktowe i preparaty do ich
pielęgnacji. Możesz je zamówić on-line
w naszym sklepie i odebrać w wybranej
przez siebie placówce.
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Strażnicy organizmu
Występują pojedynczo lub w skupiskach. Mają kształt fasoli o długości od 1 do
25 mm. Niektóre znajdują się pod skórą, inne w okolicy narządów wewnętrznych.
Łączy je sieć naczyń, przez które transportowana jest limfa. Ich zadaniem jest
oczyszczenie limfy z „intruzów”, które chcą przedostać się do krwioobiegu.
Największe skupiska węzłów chłonnych znajdują się na szyi, w dołach nadobojczykowych, pod pachami, żuchwą,
w pachwinach i pod kolanami. Pełnią
one bardzo ważną funkcję. Najprościej
można by ująć, iż chronią organizm
przed chorobami. Filtrują limfę, oczyszczając ją z bakterii, grzybów, wirusów
i komórek nowotworowych.

Powiększone węzły chłonne

Są sygnałem, że w organizmie dzieje
się coś niedobrego. Często może to być
oznaką zwykłej infekcji czy stanu zapalnego, ale też ostrzeżeniem przed nowotworem.

W węzłach chłonnych namnażają się
limfocyty, czyli komórki układu odpornościowego, które biorą udział w wykrywaniu i niszczeniu patogenów. Przy
infekcjach, np. zatok przynosowych,
gardła czy górnych dróg oddechowych
zwiększa się produkcja limfocytów,
a tym samym powiększają się węzły
chłonne. Do najbardziej znanych patogenów powodujących powiększenie
szyjnych węzłów chłonnych należą:
- wirusy mononukleozy, opryszczki, różyczki, odry, wirus HIV,
- bakterie gruźlicy, błonicy, paciorkowce, gronkowce,

- chlamydie,
- pasożyty.
Poprzez powiększenie szyjnych węzłów chłonnych może manifestować się
wiele chorób reumatycznych oraz zaburzeń immunologicznych. Wymienia się
wśród nich: choroby tkanki łącznej, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń
rumieniowaty. Za powiększenie węzłów
na szyi mogą odpowiadać również choroby endokrynologiczne, chociażby
nadczynność tarczycy. Powiększenie
węzłów ograniczone wyłącznie do okolicy pachwiny, świadczy z kolei o zakażeniu w obrębie układu moczowo-płciowego, a także okolic podbrzusza.
Inną grupą chorób objawiających się powiększeniem węzłów chłonnych szyjnych, nadobojczykowych czy pachwinowych są nowotwory złośliwe
pierwotne, takie jak: chłoniak
Hodgkina, chłoniaki nieziarnicze, białaczka, szpiczak mnogi
lub przerzuty nowotworowe.
Na etiologię nowotworową
może wskazywać twarda struktura węzła, brak bolesności
podczas badania i ograniczona
ruchomość względem podłoża
(przesuwalność węzła jest ograniczona lub brakuje jej całkowicie).
Szczególnie wnikliwej diagnozy wymagają pacjenci, u których zaobserwowano dodatkowo objawy ogólnoustrojowe,
np. utratę masy ciała, podwyższoną temperaturę, zlewne poty
nocne.
Jednym z częściej występujących nowotworów układu limfatycznego jest
ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina).
Wcześnie wykryta - jest uleczalna. Jej objawy mogą przypominać przedłużające
się lub nawracające przeziębienie. Wciąż
niejasne są przyczyny jej rozwoju. Niektórzy naukowcy podają, że powodem
może być zakażenie wirusem EBV, który
ma zdolność zakażania limfocytów B.
W sprzyjających warunkach może spowodować powstanie i rozwój nowotworów układu chłonnego. Ze statystyk wynika, że jest on odpowiedzialny
za 40% zachorowań na ziarnicę. Zaob-

serwowano też, że choroba występuje
rodzinnie.
Do najbardziej charakterystycznych
objawów ziarnicy złośliwej należy powiększenie węzłów chłonnych: szyjnych, nadobojczykowych, pod pachami
oraz w pachwinach, a także ból węzłów
chłonnych pojawiający się po wypiciu
nawet niewielkiej ilości alkoholu.
Podstawowym badaniem diagnostycznym powiększonych węzłów
chłonnych jest USG. Pozwala ono określić, czy pacjent wymaga dalszej diagnostyki, np. pobrania materiału do badań
histopatologicznych.

Zapraszamy na konsultacje
i na badania USG
w CM Luxmed.
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Czy żelazo może szkodzić?
Prawidłowa wartość stężenia żelaza we krwi ma dosyć dużą rozpiętość. Nieco inna
jest u kobiet, mężczyzn i małych dzieci. Jednak ogólnie podaje się przedział od 40 do
170 mikrogramów/dl.

Żelazo, wchodząc w skład hemoglobiny, jest nośnikiem tlenu do wszystkich tkanek, odpowiada za prawidłowy
skład krwi i utrzymanie właściwego
metabolizmu. To tylko niektóre funkcje,
jakie spełnia w naszym organizmie. Jeśli
go zabraknie, dochodzi do upośledzenia czynności życiowych. Pojawiają się
zaburzenia ze strony układu krążenia,
zawroty głowy, zmęczenie, zaburzenia
koncentracji, a nawet pamięci. Można
zauważyć suchą, szorstką skórę, łamliwe
paznokcie czy wypadanie włosów.
Ponieważ żelazo uczestniczy również
w wytwarzaniu białych krwinek, odpowiedzialnych za naszą odporność, jego
niedobór sprawia, że częściej dopadają
nas różnego rodzaju infekcje. I to nie tylko przeziębienia, ale również opryszczka, zakażenia skóry, grzybicze zakażenia
błon śluzowych.

Niewłaściwa dieta i brak witamin

Niedobory żelaza w przeważającej
mierze wynikają z nieodpowiedniej diety. Zwłaszcza dotyczy to osób odchudzających się, na dietach wegetariańskich, odżywiających się nieregularnie.
Również niektóre substancje, zawarte
w pokarmach, utrudniają wchłanianie
żelaza, np. kofeina, fosforany.
Przyswajanie żelaza wspiera witamina C, dlatego niezbędne w diecie powinny być owoce i warzywa. Okazuje się,
że niedobór tej witaminy w organizmie
skutkuje również spadkiem poziomu
żelaza.

Witaminy z grupy B mają
wpływ na cały metabolizm
komórkowy. Ponieważ rozpuszczają się w wodzie, ich
nadmiar nie odkłada się
w organizmie, ale zostaje
wydalony z moczem. Wyjątek stanowi witamina
B12, która bierze udział w
procesie krwiotwórczym.
Wprawdzie potrzebujemy
niewielkiej ilości tej witaminy, jednak w przypadku
upośledzonego wchłaniania, chorób żołądka, u osób
w podeszłym wieku, jest
trudniej przyswajalna. Wtedy, podobnie jak przy niedoborze żelaza, może pojawić się niedokrwistość.
Witaminę B12, zwłaszcza w postaci syntetycznej, powinny szczególnie
ostrożnie stosować osoby z chorobami
nowotworowymi. Jest ona wówczas
bardziej przyswajana przez komórki rakowe, niż przez organizm. Przyspiesza
zmiany rozrostowe, dlatego chorzy na
nowotwory mogą ją przyjmować tylko
pod ścisłą kontrolą lekarza.

Utrata krwi

Jednym z powodów niedoboru żelaza są krwawienia z przewodu pokarmowego, w przypadku wrzodów żołądka
i dwunastnicy, żylaków przełyku, odbytu, guza jelita grubego. Jeśli krwawienia
występują w górnym odcinku przewodu, przeważnie nie jesteśmy w stanie
tego zauważyć. Dlatego najlepiej wykonać badanie na krew utajoną w kale.
Gdyby wynik okazał się pozytywny, konieczna jest dokładniejsza diagnostyka.
Przyjmowanie preparatów z zawartością żelaza w tej sytuacji niczego nie poprawi.
U kobiet, częstą przyczyną anemii
niedoborowej są obfite miesiączki.

Choroby przewlekłe

Upośledzone wchłanianie żelaza występuje przy nieswoistym zapaleniu jelit
lub po resekcji jelita. Spadek stężenia żelaza we krwi bywa skutkiem niedokrwistości złośliwej, ostrych i przewlekłych
zakażeń, chorób nowotworowych, przewlekłej niewydolności nerek, chorób
tkanki łącznej.

Nadmiar żelaza może szkodzić!
Wprawdzie przekroczenie prawidłowych wartości żelaza zdarza się rzadziej, to sytuacja ta należy również do
niebezpiecznych. Powoduje chroniczne
zmęczenie, bóle brzucha, osteoporozę,
depresję, może być przyczyną chorób
serca, a nawet nowotworów. Ponieważ zbędne żelazo odkłada się przede
wszystkim w wątrobie i trzustce, może
powodować zatrucia, choroby tych narządów, z marskością wątroby włącznie.
Niektóre badania wskazują, że zbyt duża
ilość żelaza prowadzi do problemów
neurologicznych i psychiatrycznych.
Przy prawidłowym odżywianiu, jest
mało prawdopodobne, aby żelazo osiągnęło takie niepokojące wartości, chyba, że są konkretne powody, np. rzadka
choroba metaboliczna – hemochromatoza lub „bezkarne” przyjmowanie preparatów z zawartością żelaza. Aplikujemy sobie dosyć często zestawy witamin
i minerałów, tak na „wszelki wypadek”,
bo chcemy zapobiec infekcji, czujemy
się zmęczeni, jemy mniej warzyw i owoców, bo jest zima, itd… Warto byłoby
wprowadzić pewną zasadę – najpierw
sprawdzamy poziom żelaza we krwi,
a potem skład pierwiastkowy suplementu diety, który mamy zamiar nabyć.

W laboratorium Luxmed wykonasz
podstawowe badania, m.in. poziom
żelaza i witaminy B12, morfologię, kał
na krew utajoną oraz specjalistyczne
w kierunku diagnostyki anemii.
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Lśniące zęby na lato
Coraz częściej uśmiechasz się dyskretnie, by ukryć niedoskonałości swoich
zębów. Zauważasz, że są bardziej żółte albo poszarzałe, straciły swój blask.
czyszczenie pastami i specjalnymi preparatami w warunkach domowych nie
przynosi specjalnych rezultatów. Możesz pozbyć się tego problemu. To co było
niemożliwe w przeszłości, jest możliwe dzisiaj. Stomatologia dysponuje już
takimi metodami, że każdy może uśmiechać się bez zażenowania.

Przebarwienia i osad nazębny
Powstają pod wpływem czynników
zewnętrznych. Pojawiają się najczęściej
u osób pijących kawę, herbatę, palących
papierosy. Przebarwienia tworzą się również po napojach i sokach owocowych.

Najlepsze efekty czyszczenia
zębów i usuwania osadu daje zastosowanie specjalnego urządzenia – mikropiaskarki zewnątrzustnej, tzw. zabieg piaskowania.

Skutecznie i dokładnie usuwa osad nie
tylko na powierzchni 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.

Kamień nazębny

To zmineralizowana warstwa płytki nazębnej czyli lepkiej i bezbarwnej
warstwy bakterii i węglowodanów. Porowata powierzchnia zmineralizowanej
warstwy płytki nazębnej łatwo ulega
przebarwieniom pod wpływem herbaty,
kawy czy nikotyny, tworząc ciemniejsze
obwódki przy powierzchni dziąseł (kamień naddziąsłowy).
Groźniejszy jest kamień ukryty pod
dziąsłami, bo może wywoływać stan
zapalny, a w konsekwencji prowadzić
do paradontozy. W sytuacji, gdy na

zębach odłożył się kamień, wykorzystywana jest metoda scalingu.

Jest to zabieg wykonywany przy pomocy ultradźwięków.
Scaling doskonale oczyszcza zęby
i chroni je przed próchnicą. Po zabiegu
oczyszczone powierzchnie zębów zabezpieczane są preparatem fluorowym.

Bielszy odcień

Próby wybielania zębów przy pomocy preparatów dostępnych w sklepach
dają mizerne efekty i ich działania nie da
się porównać z zabiegiem profesjonalnym. Równie niewielkie rezultaty otrzy-

mamy stosując szyny wybielające, zakupione w aptece czy drogerii. Na domiar
złego, wykonane są one standardowo
i trudno je dokładnie dopasować do powierzchni zębów. Preparat może wydostawać się do jamy ustnej, powodować
podrażnienie dziąseł, a nawet dolegliwości gastrologiczne.
Wybielanie wszystkich zębów powinno być wykonane w gabinecie,
wówczas na zęby nakładany jest preparat wybielający, który pod wpływem
naświetlania usuwa przebarwienia ze
szkliwa zęba. Wybielanie może dotyczyć
także pojedynczych zębów martwych,
które z czasem ulegają przebarwieniom.
Przed zabiegiem konieczne jest usunięcie kamienia i osadu.
W gabinetach stomatologicznych
Luxmed wykorzystywana jest metoda wybielania zębów systemem
BEYOND. Efekty są rewelacyjne i nieporównywalne do innych metod. To
prawdziwy przełom w dziedzinie kosmetyki stomatologicznej!
Dzięki tej metodzie mamy możliwość wykonania zabiegu w ciągu 30-45
minut, a efekty są zdecydowanie lepsze
od rezultatów z zastosowaniem innych

metod. Metoda uważana jest za najbezpieczniejszą i najbardziej skuteczną
z dostępnych na rynku. Oczyszcza zarówno powierzchnię, jak i struktury zębów, które stają się bielsze nawet o 14
odcieni.
Przed przystąpieniem do zabiegu
stomatolog ocenia stan szkliwa oraz wypełnia wszelkie ubytki. Zabieg polega na
nałożeniu specjalnego żelu, opartego
na nadtlenku wodoru, a następnie naświetleniu go specjalną lampą. Żel, pod
wpływem niebieskiego światła o wysokiej częstotliwości, emitowanego z akceleratora, przenika przez szkliwo i przedostaje się do zębiny. W środku struktury
zęba następuje rozbijanie przebarwień
na mniejsze i utlenianie. Reakcja, jaka
zachodzi w trakcie trwania zabiegu jest
całkowicie bezpieczna dla pacjenta.
W rezultacie zęby stają się białe i lśniące.
Zabieg wykonywany jest podczas jednej
wizyty. Efekt utrzymuje się około 2 lat.

Zapraszamy na konsultacje
i zabiegi do gabinetów
stomatologicznych
CM Luxmed.
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Czy moje dziecko jest inne?
Powrót do domu z noworodkiem to szczególne wydarzenie dla rodziców.Ogarnia nas radość, że maluch jest już z nami, Ale z drugiej strony czujemy przerażenie ,czy potrafimy się nim właściwie zaopiekować, czy poradzimy sobie z pielęgnacją i wychowaniem. Na początku przyglądamy się uważnie, jak dziecko je, kiedy
się wypróżnia, zastanawiamy się czemu płacze. Później zwracamy uwagę na jego
rozwój, często porównując do rówieśników.
Prawidłowy rozwój dziecka
Pierwszy miesiąc życia to czas, kiedy
organizm dziecka przystosowuje się do
świata pozałonowego. Pierwsze informacje odbiera ono za pomocą węchu,
smaku i dotyku. Reaguje na zmianę ułożenia ciała, na ruch w otoczeniu, światło,
na dźwięk o dużej sile. Ruchy dziecka
są na początku niekontrolowane i bezwarunkowe, ale szybko wykształcają się
ruchy głowy i tułowia, potem rąk, a na
końcu nóg.
Miesięczne niemowlę śpi około 20
godzin. Czas, kiedy nie śpi może często
wiązać się z negatywnymi stanami emocjonalnymi, ponieważ poprzez niepokój
czy krzyk sygnalizuje swoje potrzeby.
Powoli jednak normuje się rytm snu
i czuwania oraz pory karmienia. Niemowlę zaczyna wydawać krótkie dźwięki, potrafi na chwilę skupić wzrok na
nachylonej nad nim twarzy mamy lub
ojca. Początkowo przestaje płakać przy
łagodnym dotyku ich rąk, a potem już na
ich widok lub głos. To pierwsze sygnały
porozumiewania się między opiekunami a dzieckiem.
W czwartym miesiącu doskonalą się
zmysły dziecka - wzrok, słuch i pojawia
się nowa emocja – radość przejawiająca
się śmiechem i gaworzeniem. Maluch

/XEDUWRZVND

pn-pt 8:00 - 20:00
sb 8:00 - 16:00

Apteka
Lubartowska
ul. Jana Pawła II 9
Lubartów

doskonale czuje się w pozycji na brzuszku, unosi wysoko głowę, rozgląda się po
otoczeniu. Chwytając się za ręce rodziców próbuje siadać. W piątym miesiącu
dziecko zaczyna wykonywać próby podciągania się do pozycji siedzącej, trzyma głowę prosto, a linia pleców nie jest
już wygięta. Malucha interesują przedmioty wokół niego, sięga po zabawki.
Miesiąc później dziecko potrafi siedzieć
przez dłuższą chwilę, wymagając przy
tym podtrzymywania. Potrafi odróżniać
twarze osób znanych od obcych, gaworzy śpiewnie, uwaga zaczyna być coraz
bardziej podzielna - utrzymując po jednym przedmiocie w każdej rączce spogląda na trzeci.
Trzeci kwartał życia to czas, kiedy maluch nawiązuje szczególną więź z rodzicami, pragnąc stale być z nimi w kontakcie fizycznym. Na ich widok radośnie się
ożywia, a z kolei reaguje lękiem, a nawet
płaczem, gdy obce osoby pochylają się
nad nim bądź próbują wziąć na ręce.
Kiedy maluch zacznie się przemieszczać
samodzielnie po mieszkaniu, poświęci
temu mnóstwo swojej uwagi, a wtedy
przestanie aż tak bardzo szukać obecności rodziców.
W tym okresie zaczyna rozwijać się
mowa. Dziecko stara się naśladować

dźwięki usłyszane od najbliższych. Najpierw pojawiają się pojedyncze sylaby:
„ta”, „ma”, „ba”, a później całe ich ciągi,
by w końcu można było usłyszeć wyraźne „mama” czy „tata”. Wprawdzie wymawiane są one jeszcze bez zrozumienia,
ale rodzicom sprawiają zawsze ogromną
radość.
Postępuje też rozwój ruchowy. Dziecko raczkuje, wstaje podtrzymane za
rączki lub chwytając się łóżeczka, siada
samodzielnie, sięga po oddaloną zabawkę.
Charakterystyczna w tym okresie jest
zmienność emocjonalna. Dziecko od
nagłego płaczu potrafi przejść do wybuchów śmiechu i odwrotnie.
Gdy zbliża się roczek, rodzice czekają
najbardziej na pierwsze kroki swojego
maluszka. Specjaliści mówią, że rozwija
się prawidłowo zarówno to dziecko, które zaczęło chodzić w 10 miesiącu, jak i to,
które samodzielne kroki postawiło w 15
miesiącu. Zazwyczaj pod koniec pierwszego roku dziecko zaczyna wypowiadać inne słowa, oprócz „mama” i „tata”,
reaguje na swoje imię, rozumie zakazy,
powtarza czynność, która wywołuje
śmiech, podaje przedmioty na polecenie poparte gestem.
W ciągu roku dziecko przechodzi nie-
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Apteka na Mickiewicza
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Lubartów

24h

Apteka Wamex
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Co może zaniepokoić rodziców?
Zdarzają się sytuacje, że dziecko różni się znacznie od swoich rówieśników.
Dziwnie się zachowuje, jest nieznośne,

matki, nie podtrzymuje kontaktu wzrokowego. W późniejszym okresie życia
dziecko będzie mogło mieć trudności
z nawiązaniem pozytywnych relacji z rówieśnikami, obserwuje się upośledzenie
zabaw opartych o wyobraźnię i społeczne naśladowanie oraz brak wzajemności
w dialogu słownym.
U dzieci, u których objawy autyzmu
wystąpiły przed ukończeniem 1. roku życia, od początku można zauważyć zaburzenia w rozwoju mowy. Brakuje gawo-

nie szuka kontaktu z bliskimi. Koniecznie trzeba skonsultować się z pediatrą
i psychologiem, bo mogą to być objawy
autyzmu.
Autyzm dziecięcy jest zaburzeniem
rozwojowym, w przypadku którego nieprawidłowości w rozwoju ujawniają się,
z nielicznymi wyjątkami, przed 3. rokiem
życia. Nie jest łatwy do zdiagnozowania,
bo objawy są zróżnicowane i nasilone
w różnym stopniu. Nieprawidłowości
w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem
wyrażają się zazwyczaj we wszystkich
spośród trzech sfer: interakcjach społecznych, komunikacji oraz ograniczonym, powtarzającym się repertuarze zachowań. Zaburzenie to występuje 3 do
4 razy częściej u chłopców niż u dziewcząt.
Już we wczesnym okresie niemowlęcym można zaobserwować u dziecka
zaburzenia interakcji społecznych –
charakterystyczny jest brak emocjonalnej wzajemności - maluch nie dąży do
kontaktu fizycznego z rodzicem, broni
się przed dotykiem, nie reaguje na głos

rzenia i charakterystycznej „paplaniny”.
Te dzieci, u których mowa rozwijała się
prawidłowo, w wyniku regresu najpierw
mogą skracać słowa, później może dojść
do zaniku wypowiedzi. Wówczas dziecko komunikuje tylko swoje potrzeby,
choć rozumie polecenia.
Charakterystyczną cechą autyzmu
jest silny lęk i poczucie zagrożenia
w obliczu każdej zmiany i nowości,
w tym również obcych osób. Nawet
nowe ubranie czy zmieniona fryzura
kogoś z domowników mogą doprowadzić do frustracji. Z tego powodu każda zmiana musi być wprowadzana stopniowo i bardzo ostrożnie. Dla dziecka
cierpiącego na autyzm duże znaczenie
mają przedmioty i ich stałe miejsce ułożenia. Także nowe, nieznane pokarmy
należy wprowadzać do diety powoli. We
wczesnym dzieciństwie można spotkać
się ze specyficznym przywiązaniem do
niecodziennych przedmiotów, do ich
niefunkcjonalnych elementów, takich
jak zapach czy smak. U starszych może
pojawiać się stereotypowa koncentra-

samowicie wiele zmian w swoim rozwoju. Z bezradnego i biernego noworodka,
który wyłącznie krzykiem potrafił wyrażać swoje emocje, staje się aktywnym,
sprawnym ruchowo niemowlakiem, pokazującym swoje uczucia poprzez gesty,
mimikę i dźwięki.

cja zainteresowań na datach, drogach
czy rozkładach jazdy. Ponieważ u dzieci
z autyzmem zaburzenia funkcjonowania poznawczego mogą nie być na tyle
mocno wyrażone (rozwój 25% dzieci
z autyzmem może przebiegać w granicach normy), by były wyraźnie widoczne
dla otoczenia, często dzieci te odbierane
są jako po prostu nieznośne. Ich gwałtowne reakcje i specyficzne zachowanie
oceniane jest jako wynik złego wychowania, za co obarcza się rodziców.
Obok wymienionych specyficznych
cech diagnostycznych, dzieci cierpiące
na autyzm charakteryzuje cały szereg
innych niespecyficznych problemów,
takich jak: lęki (fobie), zaburzenia snu
i odżywiania się, napady złości czy agresja. Często obserwuje się u nich skłonność do samookaleczania (np. gryzienie nadgarstka), szczególnie w przypadkach, kiedy z autyzmem współistnieje znaczne upośledzenie umysłowe.
Większości dzieci autystycznych brakuje
spontaniczności, inicjatywy i twórczej
pomysłowości w organizowaniu sobie
czasu wolnego, mogą mieć trudności
z podejmowaniem decyzji dotyczących
bardziej złożonych czynności – nawet
jeśli same zadania mieszczą się w zakresie ich możliwości. Specyficzne przejawy
deficytów charakterystycznych dla autyzmu często zmieniają się wraz z wiekiem
dziecka, ale są obecne także w życiu
dorosłym i mają podobny charakter, tj.
dotyczą socjalizacji, komunikacji i zainteresowań.
Przy właściwym postępowaniu terapeutycznym wiele zachowań autystycznych może ustąpić lub zmniejszyć się
może ich nasilenie. Im wcześniej leczenie zostanie podjęte, tym lepsze są jego
efekty. Terapie dla dzieci autystycznych
łączą ze sobą farmakologię, opiekę lekarza pediatry oraz psychologa. Coraz
częściej podkreśla się pozytywny wpływ
terapii uzupełnionej o zajęcia z psem
(dogoterapii). Warto jednak zaznaczyć,
że takich zajęć nie wolno prowadzić
samodzielnie, przy udziale domowego zwierzaka. Taki eksperyment może
się skończyć tragicznie. Pies do terapii
z dzieckiem autystycznym powinien
być przeszkolony i przejść pozytywnie
specjalne egzaminy.
Jeśli niepokoi cię zachowanie twojego dziecka, skontaktuj się jak najszybciej z pediatrą lub psychologiem. Zapraszamy na konsultacje do gabinetów
CM Luxmed.
Konsultacja tekstu: psycholog
mgr Aleksandra Kosiecz
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Zagrożenia z piaskownicy
Plaże, piaskownice, zwłaszcza w okresie letnim są ulubionym miejscem zabaw
naszych maluchów. Niestety, to wciąż potencjalne źródło zakażenia lambliozą,
glistnicą czy toxocarozą. Choroby pasożytnicze na początku nie dają żadnych
oznak i przez długi czas mogą pozostać niezauważone, siejąc spustoszenie
w organizmie.
GLISTNICA

To pasożyt, który umiejscawia się
w jelicie cienkim. Jego wydzielina ma
na człowieka działanie toksyczne i alergizujące. Duża liczba glist może doprowadzić nawet do niedrożności jelit.
Zdarza się też, że pasożyty wnikają do
przewodów żółciowych i wyrostka robaczkowego, powodując stany zapalne.
Z krwią przedostają się do płuc, po drodze przechodzą przez wątrobę i serce.
Mogą przebić ścianki pęcherzyków płucnych i dotrzeć do tchawicy i gardła.

Glistnica może objawiać się bólem
brzucha, mdłościami, wymiotami, biegunką lub zaparciem, wysypką, świądem
skóry, bólem głowy, a nawet obrzękiem
twarzy czy rąk. Towarzyszyć może temu
gorączka i kaszel, ponieważ larwy powodują podrażnienie nabłonka oskrzelowego.
Badanie w kierunku obecności jaj
pasożytów wykonywane jest trzykrotnie z pobranych próbek kału w kilkudniowych odstępach. Można też wykonać badanie krwi (przeciwciała w klasie
IgG – test ELISA.

OWSICA

Owsica jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą pasożytniczą u dzieci.
Dorosłe owsiki żyją w końcowym odcinku jelita cienkiego i w jelicie grubym.

Owsica w zależności od intensywności zarażenia może objawiać się utratą
apetytu i bólami brzucha, nudnościami, rozdrażnieniem, zaburzeniami snu,
swędzeniem okolic odbytu czy też stanami zapalnymi sromu i pochwy - jeżeli
w tych miejscach zostały złożone jaja.
W celu wykrycia owsików przeprowadza się badanie kału. Zalecaną
metodą jest tzw. wycier, czyli próbka
pobrana z okolic odbytu na szkiełko
z celafonem. W celu większej skuteczności w wykrywaniu jaj, cyst i larw pa-

sożytów w pobranych próbkach kału,
stosujemy metodę MiniParasep. Jest
to specjalna technika zagęszczania kału,
dająca możliwość zanalizowania większej ilości materiału badanego i uzyskania jego lepszej jakości, dzięki zastosowaniu specjalnych filtrów.

LAMBLIOZA

Wywołują ją pierwotniaki z gatunku
Lamblia intestinalis /Giardia lamblia/.
Lamblie umiejscawiają się w jelicie cienkim, a także w przewodach żółciowych,
przewodzie trzustkowym i w pęcherzyku żółciowym. Lamblioza może powodować bóle brzucha, nudności, wzdęcia,
nawracające biegunki, bóle głowy, zmęczenie, bezsenność i wywoływać stany
podgorączkowe.
Lamblie powodują zaburzenia w tra-

wieniu pokarmów, co skutkuje niedoborem witamin i utratą białka. Prowadzi to
do niedożywienia i upośledzenia rozwoju fizycznego dzieci.
Badanie w kierunku lamblii wykonywane jest z kału, metodą immunoenzymatyczną, testem Elisa. Metoda
polega na wykrywaniu przeciwciał
i antygenów, które wytwarzają się
w organizmie w przypadku zarażenia
lambliami.

TASIEMCZYCA

Istnieje wiele gatunków tego pasożyta. Do najczęściej spotykanych w Polsce
należy:
• tasiemiec uzbrojony i nieuzbrojony
• tasiemiec bąblowcowy
• bruzdogłowiec szeroki
• tasiemiec psi
U ludzi występuje najczęściej tasiemiec nieuzbrojony. Można się nim
zarazić spożywając surowe lub niedogotowane mięso, które zawiera wągry
z larwami tasiemca. U dzieci najczęściej
dochodzi do zarażenia tasiemcem karłowatym. Potrzebuje on tylko jednego
żywiciela, dlatego jego jajeczka mogą
zarażać natychmiast po opuszczeniu
organizmu człowieka. Poprzez brudne
ręce zostają przenoszone na zabawki,
pożywienie, itp.
Najmniejszego z tasiemców, nazywanego bąblowcowym, można „złapać”
głaszcząc domowe zwierzaki, albo jedząc owoce czy warzywa „prosto z krzaka”. Zakażenie tasiemcem jest bardzo
niebezpieczne. Larwy mogą przenikać
do krwi, a wraz z nią do mięśni, wątroby, oczu, a nawet mózgu. Choroba jest
trudna do zdiagnozowania, ponieważ
jej objawy są różnorodne i zależą od
miejsca, w którym ulokowały się wągry.
Zalecanym badaniem jest wykonanie
testu z krwi, rozpoznającego przeciwciała IgG.
Wszystkie badania w kierunku pasożytów można wykonać w laboratorium CM Luxmed.
Materiałem do badań jest kał, specjalny wymaz lub krew, które laboratorium
poddaje szeregowi procedur badawczych, pozwalających na wykrycie infekcji pasożytniczej.
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Uwaga na grzybicę
Ciepło, wilgoć i cień to ulubione warunki rozwoju groźnego wroga naszych stóp
– grzybów. Mnożą się bardzo szybko, wytwarzając trwałe i zakaźne zarodniki. Wystarczy kontakt z lekko otartym naskórkiem, a grzyb wcześniej czy później stanie się
pasożytem naszego ciała. Wyjeżdżając na urlop czy też wracając z letniego wypoczynku, przyjrzyjmy się więc stopom i dłoniom.
Na infekcję grzybiczą narażone są
osoby, które korzystają z publicznych
saun, basenów, natrysków, noszą ciężkie
obuwie opinające kostkę czy też pocą
się silnie podczas wykonywanej pracy
lub uprawiania sportu.
Dermatolodzy mówią o kilku postaciach grzybicy: międzypalcowej (spotykanej najczęściej), potnicowej, złuszczającej i wrzodziejącej.
W przypadku grzybicy międzypalcowej, jak sama nazwa wskazuje, zmiany
pojawiają się najpierw w przestrzeniach
między palcami. Skóra na początku jest
tylko zaczerwieniona, potem zaczyna
się łuszczyć i pękać, tworząc ranki. Zmianom zwykle towarzyszy świąd, niekiedy bolesność. Z czasem grzyb atakuje
paznokcie. Stają się one zniekształcone,
pożółkłe, a płytka paznokciowa ulega
rozwarstwieniu. Powoduje to ból i utrudnia chodzenie.
Grzybica potnicowa charakteryzuje się ogniskami pęcherzyków z treścią

surowiczą. Tworzą się one zwykle na
podeszwach stóp. Pęcherzyki zlewają
się, pękają, a następnie złuszczają. Stopy
nadmiernie się pocą i wydzielają nieprzyjemny zapach.
Przewlekły przebieg ma grzybica
złuszczająca. Atakuje całe podeszwy,
może też przechodzić na powierzchnie
boczne stóp. Przy tym rodzaju grzybicy,
charakterystyczne są rumieniowe zmiany, rogowacenie i suchość naskórka.
Może przebiegać bez świądu.
Sączące nadżerki i pęknięcia występują przy grzybicy wrzodziejącej. Postać
ta jest zwykle powikłanym, wtórnym
zakażeniem bakteryjnym. Może powodować ciężkie zakażenia skóry i tkanki
podskórnej z objawami ogólnymi.
Najważniejsze dla prawidłowej
diagnostyki i właściwego leczenia jest
badanie mykologiczne. Umożliwia ono
otrzymanie wyników po 4 dniach, 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.
Badania mykologiczne wykonywane są bez skierowania w laboratorium
CM Luxmed.
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Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, nadawania
tytułów i śródtytułów.
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