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Rehabilitacja sposobem na ostrogę piętową

Słońce - przyjaciel czy wróg?

Nowe placówki CM Luxmed
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Drodzy Czytelnicy!

Większość z nas twierdzi,  
że lato to najlepsza pora roku, 
by „naładować akumulatory” 
i odstresować się. Udajemy się 
na urlopy, spędzamy więcej 
czasu z rodziną, wykazujemy 
większe zainteresowanie naszą 
drugą połówką. Jest to również 
czas, kiedy możemy poświęcić 
większą uwagę kwestiom zdro- 
wotnym bliskich nam osób. 

Pragnę zatem zachęcić Państwa do zapoznania się 
z artykułem, w którym piszemy o ochronie skóry w lecie, 
badaniu znamion, niezbędnej fotoprotekcji, zapraszam 
na str 6-7. W ofercie naszej marki Med estetyki znaj-
dziecie Państwo sprawdzone dermokosmetyki z wysoką 
ochroną przeciwsłoneczną, nawet sPF 130+. dla tych 
Państwa, którzy udajecie się na letni wypoczynek 
w odległe zakątki świata, polecam materiał pt. ABC 
podróżnika, dotyczący m.in. szczepień ochronnych, 
jakie leki ze sobą zabrać, jak podróżować z maluchem. 

Lato w placówkach Luxmed to czas zmian. Już 
od sierpnia zaprosimy Państwa do naszych nowych 
lokalizacji, w Lublinie przy ul. Orkana oraz w Zamościu 
na ul. Pocztową. 

Jeśli chodzi o nowości, to mamy jeszcze dla Państwa 
ofertę bezpłatnych badań, zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. W ramach programów finansowanych przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd 
Miasta Lublin macie Państwo możliwość nieodpłatnie 
zaszczepić swoje dzieci przeciw pneumokokom. Więcej 
dowiecie się z artykułu na str 8. dla dorosłych propozycja 
dotyczy innowacyjnych metod leczenia.

Pary,  które planują powiększenie rodziny bądź już 
są w ciąży zachęcamy do ciekawego artykułu, w którym 
dowiecie się m.in. skąd mogą brać się upodobania 
smakowe Waszej pociechy. Nasz specjalista wyjaśni 
również jak zdrowo się odżywiać, a nie jeść za dwoje. 
Jeśli jesteś w ciąży, koniecznie przeczytaj materiał na 
str.9, dotyczący konfliktu płytkowego. Badanie nie jest 
skomplikowane i warto je wykonać. 

Zapraszam do lektury i życzę udanych urlopów  
i wakacji!     

   
                                                    Prezes Zarządu

                                         Mirosław Jakubczak

Placówka CM Luxmed, która od kilku lat funkcjonuje przy ul. 
Krasińskiego 2 w Lublinie, zmienia swoją lokalizację. Wychodząc 
naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na nowe usługi medyczne 
oraz coraz większej liczby pacjentów powstał nowy 5-piętrowy obiekt 
przy ul. Orkana 7. Na pacjentów czekać będzie wzbogacona oferta  
o pracownię rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, 
gabinety wyposażone w sprzęt wysokiej klasy, poradnie i zabiegi 
chirurgiczne, endoskopowe, a także świadczenia z zakresu Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej. 

W nowej placówce będzie można skorzystać z oferty Centrum 
Medycyny Estetycznej MED ESTETYKA. Doświadczeni lekarze i kos-
metolodzy będą świadczyć usługi z wykorzystaniem urządzeń 
medycznych nowej generacji oraz przy użyciu wysokiej klasy prepa-
ratów. Dla przyszłych mam również znajdzie się coś dobrego! Aby 
sprostać największym wymaganiom oferujemy bezpłatne zajęcia  
i porady dla kobiet w ciąży prowadzone przez doświadczone położne 
w ramach kontraktu z NFZ w Szkole Rodzenia Aktywna Mama. 

Mieszkańcy Zamościa będą mogli już wkrótce korzystać z no- 
wej placówki Luxmedu przy ul. Pocztowej 3. Nowy obiekt wypo-
sażony będzie w windę, funkcjonować będzie system kolejkowy 
do rejestracji i gabinetów, e-kiosk do odbioru wyników badań i od-
prawy do lekarzy. Pracownie USG i RTG wyposażone będą w sprzęt 
wysokiej klasy. Na pacjentów czekać będzie również parking przed 
przychodnią.  

Już w sierpniu zapraszamy do nowych placówek CM Luxmed 
w Lublinie przy ul. Orkana 7 i Zamościu przy ul. Pocztowej 3.

Nowe placówki 
CM LUXMED
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Musisz wiedzieć, że będąc w ciąży już 
na kilka miesięcy, a nawet lat przed poczę-
ciem kształtujesz nawyki żywieniowe 
swojego dziecka. Za pośrednictwem wód 
płodowych dziecko uczy się rozpoznawać 
smaki potraw i produktów.

Zapotrzebowanie na substancje pokar-
mowe w czasie ciąży ulega znacznemu 
zwiększeniu. Niektóre substancje mogą 
być pozyskiwane z zapasów organizmu, 
pozostałe trzeba dostarczać codziennie  
z pożywieniem.

 Szczególną uwagę należy zwrócić 
na: białko, kwasy tłuszczowe omega-3, 
żelazo, foliany, jod, cynk, niacynę  
(wit. B3), ryboflawinę (wit. B2), tiaminę 
(wit. B1), witaminy A, C, B6, B12.

Zapobiegaj anemii
Większość kobiet właśnie w ciąży po 

raz pierwszy doświadcza niedoborów że- 
laza. Zapotrzebowanie na ten pierwiastek 
ulega podwojeniu, co wiąże się z inten-
sywną produkcją hemoglobiny. Organizm 
wytwarza dodatkową krew niezbędną 
dla mamy i dziecka. Należy więc włączyć 
do jadłospisu produkty bogate w żelazo: 
zielone warzywa liściaste, soczewicę, 
żółtka jaj, suszone morele i śliwki, natkę 
pietruszki oraz mięso z naturalnego cho-
wu, jeśli kobieta je jada. Produkty bogate 
w żelazo należy łączyć z tymi, które za-
wierają witaminę C (kiszona kapusta  
i ogórki, pomidory, przetwory z aronii, 
czarnej porzeczki i dzikiej róży itp.). Ane-
mia zwykle mija po urodzeniu dziecka, 
lecz w czasie ciąży jest niebezpieczna, 
gdyż grozi przedwczesnym porodem 
lub może się przyczynić do niskiej wagi 
urodzeniowej dziecka.

Zapotrzebowanie  na białko
W drugim i trzecim trymestrze ciąży 

rośnie zapotrzebowanie na białko, ponie-
waż jest ono niezbędne do tworzenia tka- 
nek i płynów w ciele. Bogatymi i bezpie-
cznymi źródłami białek są rośliny strą-
czkowe, zielone rośliny liściaste, orzechy 
i nasiona. Jeśli przyszła mama obawia się 
wzdymających właściwości roślin strą-
czkowych, powinna namoczyć je na noc 
ze szczyptą sody oczyszczonej, potem 
wodę wylać, wlać świeżą i zagotować. 
Wodę odlać i wlać ciepłą wodę oraz dodać 
ok. 2 cm glonu kombu. Ugotować fasolę 

Dieta przyszłej mamy
Ciąża to magiCzny, niezapomniany Czas, kiedy rozwija się nowe żyCie. Całe Ciało i organizm kobie-
ty zmienia się i dostosowuje do nowyCh warunków, a rosnąCy w niej nowy Człowiek potrzebuje 
wszystkiego Co najlepsze, by być zdrowym i silnym. Cóż więC przyszła matka powinna jeść, by 
sprostać jego wymaganiom?

lub inne rośliny strączkowe do miękkości, 
a potem przyprawić kminkiem, majeran-
kiem czy tymiankiem, albo cząbrem. Tak 
ugotowana roślina strączkowa połączona 
z warzywami będzie dobrze strawiona.

Patrz, co jesz
Większość produktów pochodzenia 

zwierzęcego jest mocno przetworzona  
i obciążona dodatkami chemicznymi (na-
biał, wędliny, przetwory rybne), w związku 
z czym nie nadaje się do spożycia dla 
przyszłej mamy. Może ona jadać mięso  
i jaja, ale z naturalnego chowu oraz mleko  
i wyroby kozie, najlepiej niepasteryzowa-
ne. Najmniej skażone metalami ciężkimi 
są drobne ryby.

Należy uważać na cukier i słodycze, 
mrożone i zimne dania, napoje i lody, 
owoce południowe, nadmiar nabiału, po-
trawy z mikrofalówki oraz jedzenie tzw. 
kanapkowe, bez potraw gotowanych. 
Warto natomiast korzystać z sezonowych 
warzyw przygotowywanych różnymi me-
todami. 

Biały chleb i bułki warto zastąpić peł-
noziarnistym pieczywem na zakwasie,  
a białą mąkę pszenną zastąpić orkiszową, 
owsianą lub gryczaną.

Produkty mleczne (sery, jogurty, kefir) 
należy spożywać w postaci jak najmniej 
przetworzonej, najlepiej bez żadnych do-
datków (owoce, przyprawy, zagęszczacze 
itp.). Wyroby krowie lepiej zastąpić kozimi 
lub roślinnymi np. mlekiem ryżowym, 
migdałowym, owsianym czy tofu.

Spożycie owoców południowych nie 
jest zalecane w zdrowej diecie. Są one 
zwykle zrywane zanim dojrzeją i obficie 
spryskiwane chemią. Sięgając po owoce 
sezonowe, mamy pewność, że ich droga 
transportu od krzaczka do sklepowej pół-
ki jest krótka, nie ma potrzeby nadmiernej 
konserwacji, zbierane są w okresie naj-
większej dojrzałości i zachowały najwięcej 
cennych witamin, minerałów i błonnika.

Cukier oraz produkty ciężkostrawne 
(wieprzowina, wędliny, konserwy, ryby 
wędzone, frytki, dania i sosy produkowane 
przemysłowo) najlepiej wyeliminować 
z diety. Również czarna kawa i herbata 
powinny zniknąć z jadłospisu. Za to dobrze 
jest pić wodę, słabe herbatki ziołowe, 
zmieniając je często, zielone koktajle, sok 
z młodego jęczmienia.

Na stole przyszłej mamy koniecznie 
powinny znaleźć się  produkty fermen-
towane, czyli kiszonki. Są one niezwykle 
korzystne dla flory bakteryjnej układu 
pokarmowego. W codziennym jadłospisie 
powinno występować jak najwięcej ko-
lorów, bowiem substancje nadające rośli-
nom barwy posiadają silne właściwości 
przeciwutleniające. Znane pod nazwą 
antyoksydantów, mają działanie przeciw-
zapalne i przeciwnowotworowe, chronią 
mózg oraz wzmacniają układ immuno-
logiczny.

Dobrze zbilansowana dieta mamy za-
pewni zdrowy rozwój jej dziecku, a także 
pozwoli zapobiec nadwadze i otyłości  
w czasie ciąży.

Konsultacja merytoryczna:
Dietetyk mgr Jolanta Gierszon 

studiowała na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie ze 
specjalizacją Technologia Żywności 
i Żywienia Człowieka. Odbyła liczne 
kursy w zakresie: Dieta kobiet  w 
ciąży, Dieto-terapia w chorobach 
tarczycy, Insulinooporność w praktyce, 
Detoksykacja organizmu - metody 
oczyszczania wątroby i jelit. 

W CM LUXMED prowadzi poradnictwo 
dietetyczne, opracowuje indywidualne 
plany odchudzające, porady żywieniowe 
dla osób zdrowych i chorych. 
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Bolesna prawda o piętach
UciążLiwy, kłUjący LUb pULsUjący bóL w OkOLicy pięTy, kTóry nie mijA nAweT pO dłUższym 
OdpOczynkU mOże skUTecznie Uprzykrzyć, A nAweT zepsUć nAm wAkAcyjny wyjAzd. TO mOże 
być OsTrOgA pięTOwA wróg spAcerów, pieszych wycieczek i wspinAczek górskich, kTóremU 
nie sTrAszne nAjwygOdniejsze ObUwie. dLATegO przed UrLOpem wArTO jesT zAdbAć TAkże 
O swOje sTOpy. wszAk TO One niOsą nAs kiLOmeTrAmi kAżdegO dniA.

Jak rozpoznać ostrogę piętową, jak ją 
leczyć oraz jak jej zapobiegać – na ten 
temat rozmawiamy z rehabilitantem mgr 
Wojciechem Solisem.

Wyjaśnijmy na początek, czym jest 
ostroga piętowa?

- Najprościej mówiąc, ostroga piętowa 
jest to kilkumilimetrowy wyrostek kost-
ny, pojawiający się na podeszwowej stro- 
nie kości piętowej. Narośl ta, staje się 
integralną częścią kości piętowej. Powo-
duje ona ogromny, nieustający ból utru-
dniający chodzenie.

Jakie są najczęstsze przyczyny powsta-
wania ostrogi piętowej?

- W przypadku osób uprawiających sport 
są to duże przeciążenia i ciągłe napięcie 

w okolicach rozcięgna podeszwowego. 
Jeśli chodzi o osoby starsze, mechanizm 
powstania ostrogi jest taki sam. Zmiana 
motoryki chodu, deformacje stóp, powo-
dują napięcia w obrębie rozcięgna po-
deszwowego. Dodatkowo schorzenie to 
pojawia się u osób, które wykonują pracę 
stojącą lub miały nieprawidłowo leczone 
kontuzje stawu skokowego lub stopy.

 Poprzez powstałe napięcie, pomiędzy 
przyczepem rozcięgna a kością piętową, 
tworzy się przestrzeń, która stopniowo 
wypełnia się komórakami kostnymi - 
osteoblastami - tworząc na kości piętowej 
dodatkowy, bolesny wyrostek.

Jak możemy zdiagnozować wystąpie-
nie ostrogi piętowej?

- Za podstawowy symptom występujący 
w ostrodze piętowej uważa się ból pięty. 

Wzmaga się on szczególnie podczas cho-
dzenia i słabnie wraz z „rozchodzeniem”. 
Może utrzymywać się przez dłuższy czas 
na takim samym poziomie, a może wystę-
pować gwałtownie, nasilać się z każdym 
krokiem i utrzymywać nawet podczas 
leżenia czy siedzenia. Do rozpoznania 
ostrogi piętowej konieczne jest wykonanie 
badania RTG, które ujawnia obecność 
ostrej narośli kostnej na pięcie.

Jakie mamy możliwości terapii tego 
schorzenia?

- Najważniejsze, żeby pacjent wyka-
zał się dużą cierpliwością. Leczenie tego 
schorzenia jest długie. Ból często po- 
wraca w różnym stopniu. W  trakcie 
terapii, nasi fizjoterapeuci korzystają 
z fali uderzeniowej, lasera wysokoener-
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getycznego, ćwiczeń rozciągających oraz 
mobilizacji.

Na czym polega zabieg falą uderze-
niową?

- Fala uderzeniowa wytwarzana jest 
pod ciśnieniem  w profesjonalnym, prze-
znaczonym do tego aparacie, a impulsy 
aplikowane są do ciała przez specjalną 
głowicę. Dzięki ich zogniskowaniu, fala 
uderzeniowa bardzo dokładnie trafia 
w konkretne miejsce – działa przede 
wszystkim na chore tkanki.

Zabiegi rehabilitacyjne falą uderzenio-
wą dają bardzo dobre efekty w leczeniu  
bólu i przywracaniu mobilności w prze-
wlekłych schorzeniach układu mięśnio-
wo-szkieletowego i zwapnieniach.

Podczas terapii w zależności od scho-
rzenia wykonujemy od 3 do 5 zabiegów 
w odstępach 3 do 7 dni, w niektórych 
przypadkach efekt terapeutyczny uzysku-
je się już po 1-2 zabiegach. Pomimo, że 
zabieg jest bolesny, skuteczność leczenia 
falą uderzeniową jest bardzo wysoka 
i wynosi 70-80 %. Zabiegi falą uderzeniową 
mogą być łączone z zabiegiem laserem 
wysokoenergetycznym lub zabiegiem 
KRIO celem zmniejszenia bólu.

A jakie znaczenie w przypadku leczenia 
ostrogi piętowej mają ćwiczenia czy mo-
bilizacja?

- Nasi terapeuci zawsze pamiętają  
o wieloaspektowości problemu ostrogi 
piętowej. Ćwiczenia - patrząc na przyczynę 

powstawania dysfunkcji - są bardzo ważne. 
Powinny stanowić nieodłączny element 
terapii ostrogi piętowej. Wykazują one 
dobre działanie, ponieważ znacznie re-

dukują ból i jednocześnie nie są bardzo 
skomplikowane. Intensywność ćwiczeń 
fizjoterapeuci dostosowują do możliwości 
pacjenta.

Ćwiczenia pomagają zredukować na-
pięcie, nieważne jakiego pochodzenia,  
w obrębie stopy lub ścięgna Achillesa.  
Jeśli chodzi o mobilizację, działa ona bar- 
dzo podobnie. Terapeuta redukuje na-
pięcie, przywraca poprawną mechanikę 
stawu skokowego czy śródstopia. To 
właśnie z powodu sztywnienia charak-
terystyczny dla zapalenia rozcięgna pode-
szwowego jest poranny ból odczuwany  
w czasie stawiania pierwszych kroków.

Czasem w terapii stosuje się też kine-
siotaping, czyli specjalne oklejenie pla-
strami, które zapobiegają sztywnieniu 
rozciągniętych i rozćwiczonych w ciągu 
dnia mięśni.

Dziękujemy za rozmowę.
Zapraszamy na zabiegi do gabinetów 

rehabilitacji CM Luxmed.
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Wraz z wiekiem, na twarzy, dekolcie, 
ramionach, ale też na innych częściach 
ciała tworzą się zmiany skórne. Po-
wstają najczęściej wskutek działania 
promieni słonecznych. Większość z nich 
to zmiany łagodne, niektóre mogą mieć 
charakter wirusowy, jak chociażby znane 
powszechnie „kurzajki”. Warto jednak pa- 
miętać o tym, że nawet zmiana o cha-
rakterze łagodnym, pozostawiona bez 
leczenia, narażona na dalsze niekorzystne 
działanie środowiska, z czasem może prze- 
kształcić się w raka skóry. Taką tendencję 
mają łuszczące się plamy, często zro-
gowaciałe, pojawiające się w miejscach 
narażonych na długotrwałe działanie 
słońca.

Z namnażających się komórek bar-
wnikowych skóry powstają tzw. znamiona 
barwnikowe. Znamię barwnikowe może 

być wrodzone lub nabyte. Te wrodzone 
są przeważnie pojedyncze, owalne, ma- 
ją jednolity kolor, często porastają je 
włosy. Wśród znamion nabytych wy-
różnia się łagodne i atypowe. Łagodne 
mają wyraźnie odgraniczone brzegi, 
symetryczną budowę, średnicę poniżej  
6 mm.

Znamiona atypowe są przeważnie asy- 
metryczne, nieregularne, z nierówno roz- 
mieszczonym barwnikiem. Wszystkie zna- 
miona barwnikowe, a szczególnie te, 
w których pojawiają się cechy atypii, 
wymagają systematycznej, stałej kontroli, 
mogą bowiem przekształcić się w czer-
niaka złośliwego.

Do diagnozy zmian skórnych wyko-
rzystuje się dermatoskop – specjalne 
urządzenie optyczne, dzięki któremu 
można określić asymetrię znamion bar-

wnikowych, ich barwę oraz wielkość. 
Badanie rozpoznaje rodzaj zmian skór-
nych, jest wykorzystywane również we 
wczesnej diagnostyce nowotworów skóry, 
w tym czerniaka złośliwego.

W przypadku zmian podejrzanych, 
lekarz dermatolog  decyduje o natychmia- 
stowym usunięciu zmiany lub krótkoter-
minowej kontroli dermatoskopowej (po 
12 tygodniach) – mówi dermatolog le-
karz medycyny estetycznej Karolina 
Sawicka.

-  W przypadku znamion barwnikowych, 
tzw. pieprzyków metodą z wyboru jest 
usunięcie chirurgiczne w znieczuleniu 
miejscowym. Warto podkreślić, że usu-
nięte znamię musi być zawsze zbadane 
histopatologicznie, czyli ocenione pod 
mikroskopem. Znamion barwnikowych 
nie wolno usuwać laserem, krioterapią, 
czy elektrokoagulacją.

Dzięki dermatoskopii obecnie nie usu- 
wa się znamion”profilaktycznie” np. miejsc 
drażnionych odzieżą lub urażanych. Uni-
kamy więc niepotrzebnych zabiegów 
chirurgicznych i blizn.

Pacjent może również sam kontrolować 
stan skóry, w szczególności swoje znamio- 
na.  Kluczowa jest ocena pięciu cech: sy-
metrii, granic, koloru, wielkości i ewolucji. 
Należy zwrócić uwagę na symetrię zmian, 
czy granica znamienia jest równa –ważna 
jest także wielkość znamion i kolor. Im 
więcej barw w obrębie jednego znamienia, 
tym jest ono bardziej podejrzane . Ostatnią 
cechą, na którą radzę zwracać uwagę, jest 
ewolucja zmiany.

Jak dbać o skórę latem?
W okresie, kiedy nasza skóra narażona 

jest na działanie promieni słonecznych, 
musimy szczególnie zatroszczyć się o te 
miejsca, na których występują zmiany bar-
wnikowe. W tym przypadku niezbędna 
będzie fotoprotekcja.

Preparaty ochronne mają na celu 
skuteczną ochronę skóry zarówno przed 
promieniami UVB, jak i UVA. Dodatkowo 
muszą być fotostabilne i akceptowalne ko-

Słońce 
– przyjaciel czy wróg?
dobroCzynnego działania słońCa nie można przeCenić.  polepsza samopoCzuCie, wzmaCnia odpor-
ność, poprawia przemianę materii i detoksykaCję organizmu, reguluje rytm biologiCzny,  a nawet 
leCzy niektóre Choroby skóry! jednak podobnie jak w żyCiu, tak i na plaży obowiązuje zasada: „Co 
za dużo to niezdrowo”. sprawdziliśmy, Czego jeszCze poza piękną opalenizną, możemy nabawić się 
korzystająC z upojnyCh kąpieli słoneCznyCh.
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smetycznie, a także mieć minimalną szko- 
dliwość dla zdrowia ludzi oraz środowi-
ska. 

Rolą kremów ochronnych jest zapo- 
bieganie negatywnym efektom zdrowo-
tnym wywoływanym przez UVR. Badania 
naukowe donoszą,  że regularne stoso- 
wanie preparatów ochronnych redukuje 
ryzyko rozwoju czerniaka i raka kolczy-
stokomórkowego skóry, także hamują roz-
wój rogowacenia słonecznego. W wielu 
badaniach potwierdzono skuteczność fo- 
toprotekcji w opóźnianiu zjawiska fo-
tostarzenia skóry, zarówno na poziomie 
klinicznym, jak i molekularnym. Ochrona 
skóry przed powstaniem rumienia po- 
przez prawidłowo stosowaną fotoprote-
kcję jest też niezmiernie ważna ze względu 
na uznanie oparzenia skóry za czynnik ry-
zyka rozwoju czerniaka. 

Dużą wagę należy przykładać do och- 
rony przeciwsłonecznej w terapii chorób 
autoimmunologicznych, a także u pacjen-
tów po przeszczepie narządów.

FILTRY UV
Mogą być organiczne (chemiczne) lub 

nieorganiczne (fizyczne, mineralne) i mo- 
gą pochłaniać lub odbijać UVR. Filtry 
organiczne występują w postaci płynnej 
lub stałej i mają zdolność absorbowania 
fotonów z promieni UVB i UVA i zamiany 
pochłoniętej energii w ciepło.

Miarą skuteczności kosmetyków chro-
niących przed promieniowaniem UVB jest 

standaryzowany i międzynarodowy współ-
czynnik SPF. Im wyższy wskaźnik SPF tym 
standard ochrony przeciwsłonecznej jest 
większy. Najważniejszą cechą dobrego 
preparatu fotoprotekcyjnego jest szeroka 
ochrona dotycząca fal UVB i UVA. Niezwykle 
ważna jest również fotostabilność i wo-
doodporność preparatów. Do zaburzeń 
w strukturze filtrów dochodzi np. pod 
wpływem wysokich temperatur (wysta-
wiane bezpośrednio na słońcu, w zam-
kniętych samochodach). Dlatego należy 
przestrzec przed nieodpowiednim prze-
chowywaniem kremów zawierających 
filtry UV. Preparaty powinny być także 
wodoodporne i bezpieczne. Oporność 
na wodę oznacza się poprzez określenie 
SPF przed i po 2-krotnej 20-minutowej 
kąpieli wodnej. Aby preparat mógł zyskać 
miano „water resistant”, SPF po kąpieli 
musi osiągnąć wartość co najmniej 50% 
wartości przed kontaktem z wodą. Aby 
określić dany preparat jako bardzo mocno 
oporny na wodę, taka sama wartość SPF 
musi być uzyskana po czterech 20-minu- 
towych kąpielach wodnych.  Ze względu 
na wielość parametrów, które uzależniają 
skuteczność i bezpieczeństwo kosmety-
ków do opalania bardzo ważne jest, aby 
dokładnie sprawdzić skład danego pre-
paratu. Na rynku zdarzają się preparaty, 
które mogą zawierać związki niekorzystne 
dla organizmu, powodujące alergie, zmia-
ny w gospodarce hormonalnej, a  nawet 
o działaniu rakotwórczym. Zalecane jest 

zatem wybieranie kosmetyków wyłącz-
nie renomowanych firm, doświadczonych  
w produkcji specjalistycznych preparatów 
kosmetycznych. Wysokiej jakości prepara-
ty firmy Mesoestetic o wskaźniku SPF 
50+, oprócz ochrony przed negatywnym 
wpływem promieniowania słonecznego, 
nawilżają skórę przez zatrzymywanie wo- 
dy we jej wnętrzu, pobudzają proces och- 
rony naskórka, a także działają antyoksy-
dacyjnie i stymulująco na procesy prze- 
ciwstarzeniowe. Zmiany skórne, jak plamy 
pigmentacyjne czy blizny, skutecznie za- 
bezpieczy sztyft przeciwsłoneczny z apli- 
kacją punktową i wysokim SPF Sun pro- 
tective repairing stick SPF 100+. Kom-
pleksową ochronę skóry uzyskamy przez 
zastosowanie preparatu Melan SPF 130+ 
pigment control z optymalną kombinacją 
filtrów fizycznych, biologicznych i che-
micznych, ujednolicający koloryt skóry  
i redukujący niedoskonałości. 

Zapraszamy na badania i konsultacje 
do gabinetów dermatologicznych  
CM Luxmed oraz do Centrum Medycyny 
Estetycznej MED ESTETYKA. Lekarz 
dermatolog doradzi, w jakim stopniu 
możemy korzystać z kąpieli słonecznych, 
jaką fotoprotekcję zastosować oraz 
jak najlepiej zabezpieczyć się przed 
konsekwencjami nadmiernego 
promieniowania UV.
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Pneumokokowe zakażenia inwazyjne 
charakteryzują się występowaniem po- 
ważnych powikłań i wysoką śmiertelno-
ścią dzieci poniżej 5 roku życia. Bakterie 
przełamując bariery ochronne przedostają 
się do krwi wywołując sepsę – uogólnione 
zakażenie z ciężkimi objawami ze strony 
wielu narządów, zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych, zapalenie płuc czy za-
palenie stawów.

Jak dochodzi do zakażenia?
Zakażenie przenosi się drogą oddecho-

wą oraz przez kontakt bezpośredni z cho-
rym lub nosicielem. Ryzyko zakażenia zna-
cznie się zwiększa, gdy dziecko przebywa 

w żłobku, przedszkolu lub innej większej 
grupie dzieci.

Na choroby wywołane przez pneumo-
koki chorują najczęściej dzieci do 5 ro- 
ku życia, ale najwięcej powikłań i ciężkich 
zakażeń inwazyjnych występuje w pierw-
szych 2 latach życia ze względu na małą 
dojrzałość układu odpornościowego.

Znacznie większym ryzykiem ciężkiego 
zakażenia pneumokokowego obarczone 
są dzieci urodzone przedwcześnie (wcze- 
śniaki), dzieci cierpiące na niektóre cho-
roby przewlekłe (należący do tzw. grup 
ryzyka), takie jak niedobory odporności, 
brak śledziony, choroby układu krwio-
twórczego, serca, płuc, nerek, cukrzycę.

Szczepionka w walce z pneumo-
kokami

Ponieważ bakteria ta występuje pow-
szechnie i kontakt z nią jest nieunikniony, 

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom
pneumokoki to bakterie, które należą do najCzęstszyCh przyCzyn zakażeń bakteryjnyCh u dzieCi. 
zwykle osiedlają się w gardle lub w nosie. wywołują zapalenia górnyCh dróg oddeChowyCh 
(ostre zapalenie uCha środkowego, zapalenie zatok przynosowyCh), a w niektóryCh przypadkaCh 
mogą powodować Ciężkie, zagrażająCe żyCiu zakażenia inwazyjne.

Dzieci od 2 do 5 roku życia, mieszkające na terenie woj. lubelskiego, które nie 
były wcześniej zaszczepione przeciw zakażeniom pneumokokowym, można 
zaszczepić teraz nieopłatnie w ramach programu finansowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Drugi program zdrowotny dotyczący 
szczepień organizowany jest przez Urząd Miasta Lublin i obejmuje dzieci 
urodzone w 2015 r., zamieszkałe na terenie Lublina.

Szczepienia można wykonać w Luxmed lub przychodniach partnerskich. Pod 
nr tel. 81 536 58 49 lub na www.luxmedlublin.pl dowiesz się, gdzie najbliżej 
swojego miejsca zamieszkania możesz zaszczepić dziecko. 
Ilość szczepionek jest ograniczona więc nie zwlekaj z decyzją!

jedyną skuteczną metodą zapobiegania 
zakażeniom jest szczepienie ochronne.

Szczepionki są specjalnie przygotowa-
ne, aby stymulować niedojrzały jeszcze 
układ odpornościowy niemowlęcia i ma-
łego dziecka w celu uzyskania trwałej od-
porności. Chronią przed zakażeniem 13 
typami pneumokoków, które najczęściej 
wywołują choroby inwazyjne.

Badania wykazują, że wśród dzieci, 
które zostały zaszczepione, zmniejszyła się 
częstość zachorowań na inwazyjną cho-
robę pneumokokową, zapalenie płuc, za-
palenie ucha środkowego.

W krajach, w których szczepienie jest 
obowiązkowe, efekty są jeszcze lepsze, 
gdyż szczepionki chronią także przed no-
sicielstwem, co ogranicza szerzenie się za-
każenia.
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Konflikt płytkowy a serologiczny

O ile pojęcie „konflikt serologiczny” jest 
szeroko znane, to już o konflikcie pły-
tkowym słyszymy zdecydowanie rzadziej.

Konflikt płytkowy jest jednym z mat- 
czyno-płodowych konfliktów serologicz-
nych. Jest on analogiczny do powszechnie 
znanego konfliktu RhD, w którym kobieta 
RhD „ujemna” wytwarza przeciwciała do 
antygenu RhD płodu.

Konflikt płytkowy dotyczy, jak sama na-
zwa wskazuje, płytek krwi i prowadzi do 
małopłytkowości u płodu lub noworodka.

Przyczyną wystąpienia konfliktu płytko-
wego jest wytwarzanie przeciwciał przez 
matkę przeciwko antygenom płytek  
krwi płodu lub noworodka. Do wytwo-
rzenia przeciwciał dochodzi, gdy dziecko 
kobiety nie posiadającej antygenu płyt- 
kowego HPA-1a (HPA-1a ujemna) odzie-
dziczyło taki antygen po ojcu. Choroba 
płodu pojawia się bez żadnych objawów 
u matki i może wystąpić już w pierwszej 
ciąży.

Co oznacza małopłytkowość u no-
worodka?

W praktyce małopłytkowość płodu lub 
noworodka wiąże się z poważnymi powi-
kłaniami. Może prowadzić do wylewu we-
wnątrzczaszkowego, a ten może nawet 
spowodować śmierć dziecka, może też 
pozostawić ślady w postaci padaczki czy 
niedowładów.

Czy można temu zapobiec?

Wykonując badania laboratoryjne, ko-
bieta uzyskuje informację, że jest HPA-
1a dodatnia (98% kobiet) i nie grozi jej 
konflikt lub, że jest HPA-1a ujemna (2% 
kobiet) i powinna wykonywać w czasie 
ciąży badania diagnostyczne i być pod 
opieką ginekologów specjalizujących się 
w leczeniu konfliktu płytkowego.

Badanie zalecane jest wszystkim cię-
żarnym, szczególnie kobietom, które miały 
komplikacje w pierwszej ciąży, poroniły, 

straciły dziecko z powodu wylewu lub 
dziecko miało objawy skazy krwotocznej. 

Badanie antygenu HPA-1a można wy- 
konać u kobiet od 8 tygodnia do mo-
mentu porodu. Aby wykonać badanie nie 
potrzeba skierowania od lekarza. Pacjen-
tka na wykonanie badania powinna zgło-
sić się z dokumentem tożsamości i wy- 
pełnionym drukiem świadomej zgody 
na badanie (druk do pobrania na stronie  
www.luxmedlublin.pl, można wypełnić 
również w placówce). Wskazane jest, aby 
pacjentka miała przy sobie książeczkę 
ciąży.

Leczenie małopłytkowości

Wraz z postępem diagnostyki, rozwi- 
nęły się metody skutecznego leczenia ma-
łopłytkowości. Jeśli badania laboratoryjne 
wskazują, że kobieta wytworzyła prze-

ciwciała do płytek, zwykle pobierana jest 
przez specjalistę niewielka próbka krwi 
ze sznura pępowinowego. W ten sposób 
sprawdza się, czy płód jest chory. Kolejnym 
etapem jest podawanie ciężarnej kobie-
cie immunoglobuliny. Pacjentka musi 
w oznaczonych terminach zgłaszać się 
do szpitala, by przyjąć kroplówkę z le-
kiem. 

Częściej też wykonuje się USG ciąży. 
Chodzi o to, by zbyt mała liczba płytek 
krwi nie doprowadziła u dziecka do wy-
lewu krwi do mózgu.

Jesteś w ciąży?  
Zrób test na konflikt płytkowy. 
może prowadzić do wylewu wewnątrzCzaszkowego u noworodka, a w konsekwenCji do śmierCi 
dzieCka. pozostawia ślady w postaCi padaCzki Czy niedowładów. bywa, że za ten stan rzeCzy ob-
winiany jest lekarz lub położna odbierająCy poród. dopiero badania wykazują, że jest to konse-
kwenCja konfliktu płytkowego.

Ciąża zdrowej kobiety i kobiety, u której 
występuje konflikt płytkowy przebiegają tak 
samo, a wystąpienie konfliktu doprowadzić 
może nawet do śmierci noworodka.  
W CM LUXMED masz możliwość wykonania 
badania bez skierowania.
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Bezpłatne szczepienia przeciw 
grypie 

Jedną z najstarszych chorób wiruso-
wych, znanych człowiekowi, jest grypa. 
Wymienia się trzy podtypy wirusa gry-
py: A, B i C. Najgwałtowniejsze objawy 
wywołuje wirus typu A, nazywany nie-
jednokrotnie „sprawcą grypy właściwej”. 
Organizm człowieka nie jest w stanie 
wytworzyć odporności na ten rodzaj wi-
rusa, ponieważ zmienia on łatwo swoją 
strukturę genetyczną, inaczej mówiąc 
podlega ciągłej mutacji.

Chory na grypę może zarażać na kil-
ka dni przed wystąpieniem objawów  
i przez cały okres jej trwania. Wirus, osła-
biając układ odpornościowy sprawia, że 
w naszym organizmie mogą z łatwością 
zasiedlić się bakterie chorobotwórcze, 
doprowadzając do choroby, a także jej 
powikłań. Wśród najcięższych i najczę-
ściej odnotowywanych powikłań moż-
na wymienić: zapalenie płuc, zapalenie 
oskrzeli, ucha środkowego, zapalenie 
mięśnia sercowego, niewydolność od-
dechową.

Jedynym, skutecznym, a przy tym 
najtańszym sposobem zapobiegania 
grypie i jej następstwom jest szczepion-
ka. Zapewnia ona większą odporność 
organizmu i daje bardzo duże szanse na 
uniknięcie choroby lub na jej łagodne 
przejście, bez powikłań.

Dla kogo przeznaczone jest szcze-
pienie

Program dedykowany jest dla osób  
po 50 roku życia.  Badanie rozpoczyna 
się bezpłatną konsultacją lekarską, pod-
czas której lekarz ocenia stan zdrowia 
pacjenta. Zanim pacjent podejmie de-
cyzję o szczepieniu, lekarz do którego 
się zgłosi, ma obowiązek bardzo skrupu-
latnie i dokładnie przedstawić szczegóły 
badania. Liczba pacjentów jest ograni-
czona i tylko pierwsi pacjenci wstępnie 
zakwalifikowani do udziału będą mogli 
być włączeni do badania klinicznego.

Bezpłatne badania z rozpozna-
niem depresji nawracającej

Depresja występuje dwa razy częściej 
u kobiet, a zapada na nią aż kilkanaście 
procent dorosłych. Powszechność wy-
stępowania tego zaburzenia sprawia, że 
jest ono obecnie uznawane za chorobę 

bezpłatne badania profilaktyCzne są już stałą i bardzo ważną CzęśCią oferty Cm luXmed kierowaną 
do wszystkiCh paCjentów. wykonywane są w ramaCh nfz, projektów ue oraz ośrodka badań kliniCz-
nyCh, a iCh ideą jest profilaktyka prozdrowotna, zwiększenie dostępu do badań i porad speCjali-
styCznyCh oraz edukaCja zdrowotna paCjentów. zaChęCamy do zapoznania się z nową ofertą usług  
i badań, które aktualnie można wykonać w ramaCh dedykowanyCh projektów.

cywilizacyjną. Mimo rozwoju medycyny 
oraz świadomości społecznej, szacuje 
się, że u ponad połowy osób cierpiących 
na depresję nie zostaje ona rozpoznana. 
Odpowiednie leczenie otrzymuje około 
połowa chorych z prawidłowym rozpo-
znaniem.

Wśród głównych objawów depresji 
wymienia się: obniżenie nastroju, płacz-
liwość, zobojętnienie, poczucie pustki, 
apatię, zanik zainteresowań, przewlekłe 
zmęczenie, poczucie wewnętrznego na-
pięcia i niepokoju, poczucie utraty sensu 
życia, zaniżone poczucie własnej warto-
ści i samooceny, stany lękowe, osłabie-
nie pamięci i koncentracji, zaburzenia 
snu (trudności w zasypianiu i częste bu-
dzenie się, zwłaszcza bardzo wcześnie 
rano), zmiany apetytu. Charakterystycz-
ne są dobowe wahania samopoczucia 
– zazwyczaj gorsze samopoczucie rano, 
nieco lepsze wieczorem (choć bywa też 
odwrotnie).

Dla kogo przeznaczone jest bada-
nie

Badanie dedykowane jest dla osób w 
wieku od 18 do 65 roku życia, z rozpozna-
niem depresji nawracającej bez innych 
chorób psychicznych. Pacjent będzie 
otrzymywał dodatkowo - poza swoim 
leczeniem - nowe innowacyjne leki. 
Pozostanie pod opieką lekarza psychia-

try, z możliwością kontaktu osobistego  
i telefonicznego z lekarzem. Wykonane 
zostaną wszystkie niezbędne badania 
laboratoryjne, badanie EKG, które moni-
torowane będą przez lekarza. 

Bezpłatne badanie w schizofrenii
Schizofrenia to choroba osób mło-

dych, gdyż połowę zachorowań odno-
towuje się przed ukończeniem 30 roku 
życia. Dotyka ona w równym stopniu 
kobiet i mężczyzn.

Schizofrenia jest chorobą psychiczną 
o stopniowym przebiegu. Często naj-
bliżsi chorego zauważają pewne nie-
pokojące zmiany w jego zachowaniu, 
jednak znajdują dla nich szereg wytłu-
maczeń (np. traumatyczne przeżycia czy 
stres). Schizofrenik stopniowo wycofuje 
się z życia, zaczyna być nieufny wobec 
innych, zamknięty w sobie i podejrzliwy. 
Unika wręcz kontaktów z innymi osoba-
mi, co ostatecznie doprowadza do tego, 
że chory przestaje wychodzić z domu. 
Częstym zjawiskiem jest obojętność 
schizofrenika wobec ważnych spraw, 
wypowiadanie nieadekwatnych do sy-
tuacji słów. Leczenie schizofrenii trwa 
najczęściej do końca życia. Przebieg 
choroby może być ciągły i postępujący 
lub epizodyczny, wówczas występują 
okresy nasilenia objawów choroby i po-
wrotów do zdrowia. 

Nowe bezpłatne usługi w Luxmed
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Zaczyna się od bakterii… 
rozpoCzyna się od dziąseł, a potem zajmuje kośCi. rozwija się długo, ale jej symptomy są widoCz-
ne już w poCzątkowym stadium. ta przewlekła Choroba dziąseł i przyzębia stanowi drugą, po 
próChniCy, przyCzynę utraty zębów nawet u osób młodyCh. nie pojawia się z dnia na dzień, a na 
jej rozwój najCzęśCiej sami sobie zapraCowujemy. 
Przyczyny chorób przyzębia

Wszystkie nie są jeszcze do końca zna-
ne. Jako główny powód choroby wymie-
niana jest nieprawidłowa higiena jamy 
ustnej oraz uwarunkowania genetyczne. 
Znaczenie mają również zaburzenia im-
munologiczne, palenie papierosów, nad-

używanie alkoholu czy długotrwały stres.
Zaczyna się od bakterii… Zaraz po po-

siłku zaczynają one tworzyć płytkę nazęb-
ną - bezbarwny nalot, który ściśle przylega 
do szkliwa. Jeżeli nie jest on systematycz-
nie i dokładnie oczyszczany z czasem na-
warstwia się i powstaje z niego kamień 

nazębny – żółtawy, twardy o nierównej 
powierzchni. Prowadzi to do zapalenia 
dziąsła. Wystarczy, że nieleczone zapale-
nie dziąseł przeniesie się na tkanki ota-
czające  i utrzymujące ząb, a stąd już krok 
do poważnych problemów. Periodontitis 
czyli zapalenie przyzębia, powoduje obni-
żanie się dziąseł odsłaniając szyjki. Tworzą 
się również zagłębienia zwane kieszonka-
mi. Gromadzą się w nich resztki jedzenia, 
powodując jeszcze większy atak bakterii, 
co nasila stan zapalny. Kiedy choroba po-
stępuje, biofilm bakteryjny, którego nie 
oczyszczamy wystarczająco dokładnie ni-
szczy kość otaczającą zęby. Zaczynają się 
one chwiać aż w końcu wypadają.

Zwiastuny choroby
Pierwszymi sygnałami są:

- zaczerwienione dziąsła, 
- krwawienie z dziąseł podczas szczotko-

wania zębów,
- tworzenie się szczelin między zębem  

a dziąsłem czyli powstawanie tzw. kie-
szonek dziąsłowych

- obniżanie się poziomu dziąseł, co spra-
wia wrażenie, jakby zęby wydłużały się,

- nieprzyjemny zapach z ust.

Dla kogo przeznaczone jest bada-
nie: 

Program obejmuje pacjentów w wie- 
ku od 18 do 50 roku życia.  Pacjent z ne- 
gatywnymi objawami schizofrenii ak-
tualnie przyjmujący maksymalnie dwa 
neuroleptyki, będzie otrzymywał dodat-
kowo - poza swoim leczeniem - nowe 
innowacyjne leki. Pozostanie pod opie-

ką lekarza psychiatry, z możliwością kon- 
taktu osobistego i telefonicznego z leka-
rzem. Wykonane zostaną wszystkie nie-
zbędne badania laboratoryjne, badanie 
EKG, które monitorowane będą przez 
lekarza.

Bezpłatne usługi wykonywane są 
w ramach projektu badań klinicznych. 
Daje to pacjentom szereg korzyści, 
m.in.:
• Szansa na skorzystanie z nowo-

czesnych i innowacyjnych metod 
leczenia.

• Stały dostęp do opieki lekarza, który 
służy codzienną pomocą w czasie 
trwania badania.

• Szeroka diagnostyka i bezpłatne bada-
nia, często niedostępne w podstawo-
wej lub nawet specjalistycznej opiece 
medycznej.

• Gwarancja leczenia na międzynarodo-
wym poziomie.

• Satysfakcja z udziału w powstaniu no-
wego leku, który może być pomocny 
wielu pacjentom.

• Zwrot kosztów dojazdu, parkingu na 
wizyty kontrolne w trakcie udziału 
pacjenta w badaniu.

• Nierzadko zwrot innych uzasadnio-
nych kosztów udziału pacjenta np. 
wyżywienia w trakcie dłuższych wizyt 
czy sprzętu medycznego.

Jeśli spełniasz w/w kryteria i jesteś  
zainteresowany udziałem w bezpłat-
nym leczeniu skontaktuj się z nami te-
lefonicznie: 
Grypa - tel.: 81 536 15 94
Depresja - tel.: 81 536 15 95
Schizofrenia - tel.: 81 536 15 96

 
lub wypełnij formularz zamieszczony 
na stronie www.polubzdrowie.pl.
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Profilaktyka
Niestety, jeśli nie dbamy wystarczająco  

o higienę, kiedy nie jesteśmy w stanie przy 
pomocy zwykłej szczoteczki i pasty prawi-
dłowo oczyścić zębów zaczynają pojawiać 
się problemy. Dzieje się tak również w przy- 
padku wady zgryzu czy niewłaściwej bu-
dowy anatomicznej. Miejscami trudno 
dostępnymi dla tradycyjnej szczoteczki 
są też zęby ustawione poza łukiem, zęby 
całkowicie niewyrznięte, okolice mostów  
i implantów, aparaty ortodontyczne stałe. 

Obszary trudne do oczyszczania stano- 
wią powierzchnie retencji płytki bakteryj-
nej, która będzie doprowadzała do sta-
nu zapalnego dziąseł. Podczas badania 
wstępnego higienistka stomatologiczna 
z łatwością może zlokalizować miejsca 
wysokiego ryzyka i przy znajomości wa-
chlarza dostępnych na rynku szczoteczek 
specjalistycznych dobrać odpowiednią 
dla pacjenta. Warto nadmienić, że do-
stępne są szczoteczki międzyzębowe, 
jednopęczkowe, służące do oczyszczania 
miejsc leżących poza zasięgiem tradycyj-
nej szczoteczki, ortodontyczne czy do ru- 
chomych uzupełnień protetycznych oraz 
dodatkowe narzędzia pomagające utrzy-
mać prawidłowy poziom higieny m. in. 
nici dentystyczne czy irygatory stoma-
tologiczne.

Najlepsze efekty czyszczenia zębów  
z biofilmu bakteryjnego i usuwania osa-
du daje zastosowanie mikropiaskarki we-
wnątrzustnej, tzw. zabieg piaskowania. 
Usuwa on skutecznie i dokładnie osad  
i bakterie nie tylko na powierzchni zę-
bów, ale też w pęknięciach szkliwa, bruz-
dach, trudniej dostępnych miejscach  jak 
powierzchnie korzeni, przestrzenie mię-
dzyzębowe, nawet w ciasno ułożonych 
zębach. 

W sytuacjach, gdy na zębach odłożył 

się kamień, wykorzystywana jest metoda 
scalingu. Jest to zabieg wykonywany przy 
pomocy ultradźwięków. Jeżeli podczas 
oczyszczania zębów nie zostanie wykry-
ta próchnica oczyszczone powierzchnie 
zębów zabezpieczane są preparatem flu-
orowym. Działa on wzmacniająco i bak-
teriostatycznie. Piaskowanie i scaling na-
leży przeprowadzać wg indywidualnych 
potrzeb pacjenta, zazwyczaj potrzebne 
zabiegi odbywają się co 4-6 miesięcy.

Leczenie chorób przyzębia
Leczenie zapaleń przyzębia to postę-

powanie komplek sowe, składające się z 
trzech faz: wstępnej, zwanej również hi-
gienizacyjną, korekcyjnej i podtrzymują-
cej. Celem fazy higienizacyjnej jest opa-
nowanie stanu zapalnego dziąsła przez 
mechaniczne i chemiczne metody zwal-
czania płytki nazębnej, a także ogranicze-
nie współistniejących czyn ników ryzyka. 
Niezbędna jest także edukacja pacjenta 
w zakresie prawidłowej hi gieny jamy ust-
nej, bez której nie ma szansy na uzyskanie 
pozytywnych efektów leczenia. Bardzo 
ważne jest także uświadomienie pacjen-
towi, że nie istnieje sposób zapew niający 
szybkie i pewne wyleczenie. Inaczej niż 
w wielu dziedzinach stomatologii wyniki 
leczenia zależą głównie od podejścia pa-
cjenta do choroby.

Duży udział w leczeniu odgrywa hi-
gienistka stomatologiczna. To ona jest 
osobi stym trenerem pacjenta. Współpra-
cuje z pacjentem, uczy go prawidłowej  
higieny, motywuje. Rzetelna praca higie- 
nistki jest jednym z najbardziej skutecz-
nych sposobów uzyskania przewidywal-
nych wyników leczenia periodontologicz-
nego.

Podczas pierwszego spotkania na pod-
stawie analizy zdjęcia pantomograficzne-

go oraz badania wewnątrz ustnego higie-
nistka wyznacza liczbę oraz częstotliwość 
wizyt. Zostaje przeprowadzony pomiar 
kieszeni patolo gicznych, następ nie prze-
prowadza się zabieg usunięcia złogów ka-
mienia nad- i poddziąsłowego. Jeżeli stan 
dziąseł na to pozwa la, higienistka wyko-
nuje również piaskowanie oraz dokładne 
polerowanie. W trakcie zabiegu dokładnie 
analizuje stan zębów oraz dobiera odpo-
wiednie akcesoria do domowej higieny 
oraz odpowiednią metodę szczotkowania. 
Zdecydowana większość zapaleń dziąseł 
ustępuje całkowicie po wdrożeniu fazy 
higienizacyjnej. 

Faza korekcyjna  to leczenie chorób 
przyzębia u lekarza specjalisty periodon-
tologa. Higienistka lub lekarz prowadzą-
cy pacjenta może go skierować na takie 
leczenie jeśli zapalenie będzie zaawanso-
wane lub będzie  postępowało i stan pa-
cjenta będzie tego wymagał. 

Po wstępnym leczeniu periodontolo-
gicznym pacjent wchodzi w okres lecze- 
nia podtrzymującego. Jest to systema-
tyczne postępowanie profilaktyczne dą-
żące do utrzymania wyników leczenia. 
Zazwyczaj prowadzi je higienistka. Dzięki 
systematycznym zabiegom oczyszczania 
płytki nazębnej i kontroli stanu przyzębia 
istnieje duża szansa na zatrzymanie po-
stępu choroby.

Na konsultacje zapraszamy do gabinetów 
higieny stomatologicznej CM Luxmed.

Konsultacja merytoryczna:
Anna Kawiak – dyplomowana higienistka 
stomatologiczna. 
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Ten dział medycyny, poza profilaktyką za-
grożeń spowodowanych wirusami i bak-
teriami, wnikliwie ocenia wpływ podróży 
na organizm, wiążący się ze zmianą kli-
matu, diety, stref czasowych, itp. Lekarze 
specjaliści sprawdzają ogólny stan zdro-
wia i określają sytuacje, które mogą do-
prowadzić do ewentualnych problemów 
zdrowotnych.
W skrócie przedstawiamy wybrane za-
gadnienia, czyli wakacyjne ABC…, które 
warto wziąć pod uwagę, wybierając się  
w podróż.

Apteczka
W krajach słabiej rozwiniętych dostęp 
do leków może być ograniczony, dlatego 
zabierz ze sobą te leki, które przyjmujesz 
stale oraz środki przeciwbólowe i przeciw-
gorączkowe, przeciwbiegunkowe,  przeciw- 
alergiczne, przeciwzapalne. Najlepiej, je-
śli o ich wyborze zdecyduje lekarz. Warto 
wyposażyć też apteczkę w preparaty ła-

godzące objawy poparzenia słonecznego, 
jak również środki odkażające i opatrun-
kowe.

badania przed wyjazdem
Skonsultuj się z lekarzem medycyny po-
dróży, który w zależności od rodzaju wy-
jazdu i miejsca, zleci wykonanie podsta-
wowych badań, np. morfologii czy EKG 
serca. Warto sprawdzić, czy organizm fun- 
kcjonuje prawidłowo i nie czekają nas przy-
kre niespodzianki z dala od domu. Nie- 
odzownym wydaje się też przegląd sto-
matologiczny. Ból zęba potrafi zepsuć naj-
lepsze wakacje! 
Lekarz medycyny podróży ustali grafik 
szczepień i przepisze odpowiednie leki, 
które powinieneś ze sobą zabrać.

choroby tropikalne
Sytuacja w poszczególnych krajach świata 
jest bardzo zróżnicowana. Najczęstszymi 
chorobami zakaźnymi są: wirusowe za-

palenie wątroby typu A i B, tężec, błoni-
ca, polio, dur brzuszny, żółta gorączka, 
malaria, odkleszczowe zapalnie opon 
mózgowych, cholera, zakażenia menin-
gokokowe. W dzisiejszych czasach, kiedy 
turystyka rozwija się w błyskawicznym 
tempie, problem chorób tropikalnych 
może dotyczyć każdego, kto decyduje się 
na egzotyczne wakacje. Strefa tropikalna 
jest dla Europejczyka niewątpliwie atrak-
cyjna,  zachwyca dziką przyrodą, intryguje 
tak odległą od naszej  kulturą, ale jedno-
cześnie  niesie ze sobą wiele zagrożeń. 
Przed wieloma chorobami chronią szcze-
pienia, przed niektórymi określone leki.

dziecko w podróży
Do podróży z dzieckiem należy przygoto-
wać się w szczególny sposób, zwłaszcza, 
jeśli wybierasz się do krajów tropikalnych, 
a dziecko nie ukończyło jeszcze piątego 
roku życia. Koniecznie zasięgnij porady 
lekarza medycyny podróży, który ustali, 
jakie szczepienia należy wykonać (nie 
wszystkie mogą być przeprowadzone  
u małych dzieci) i udzieli szczegółowej 
porady, w jaki sposób postępować z ma-
luchem.

higiena
Myj ręce tak często, jak tylko to możliwe. 
Unikaj kontaktów z osobami chorymi oraz 
przypadkowych kontaktów seksualnych. 
Choroby przenoszone drogą płciową to 
przede wszystkim AIDS, wirusowe zapa-
lenie wątroby typu B i C, ale także kiła, 
rzeżączka, świerzb oraz dosyć częste - 
opryszczkowe zapalenie narządów płcio-
wych i chlamydioza. Przed niektórymi  
z nich chronią szczepienia, przed pozosta-
łymi można ustrzec się jedynie prowadząc 
higieniczny tryb życia.

ABC… podróżnika
Czas wakaCyjnyCh wyjazdów w pełni. 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 jesteśmy bardziej osłabieni i podatni na różnego 
rodzaju Choroby. możemy temu zapobieC, jeśli poCzynimy odpowiednie kroki przed wyjazdem 
i skorzystamy z porady lekarza medyCyny podróży.
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jedzenie
Lekarze ostrzegają, aby zachować ostroż-
ność w każdych warunkach – nie jeść 
surowych warzyw, surowych owoców 
morza, mięsa, unikać nabiału, majonezu, 
lodów. Jeśli sięgamy po owoce, powinny 
być umyte w przegotowanej wodzie i ob-
rane. Wodę można spożywać tylko butel-
kowaną bądź przegotowaną.

komary i kleszcze
Przenoszą wirusy i bakterie wewnątrz 
swoich organizmów. Ze wszystkich owa-
dów przenoszących choroby w tropikach 
najgroźniejsze są komary. To główny 
sprawca malarii i żółtej febry. Natomiast 
ugryzienie przez kleszcza może zakoń-
czyć się boreliozą lub odkleszczowym 
zapaleniem mózgu. Warto pamiętać, że te 
pajęczaki występują również w Europie,  
w tym w Polsce. 
Przed groźnymi chorobami wywołanymi 
przez owady chronią szczepienia, bądź 
odpowiednie leki, które przed podróżą 
przepisze specjalista.

malaria
To choroba, której podróżnik nie powinien 
lekceważyć. Często bywa nierozpoznana, 
a niewłaściwe leczenie może zakończyć 
się śmiercią. Ponieważ przebieg malarii 
przypomina grypę, dlatego pacjent uskar-
żający się na grypopodobne dolegliwości 
musi niezwłocznie poinformować lekarza, 
że wrócił z krajów tropikalnych. Malaria 
może dać o sobie znać nawet po roku od 
ugryzienia komara! 
Aby zapobiec zachorowaniu przyjmuje 
się leki antymalaryczne przepisane przez 

specjalistę. Oprócz przyjmowania leków 
trzeba również używać odstraszających 
komary środków.

przygotowanie do wizyty u lekarza me-
dycyny podróży
Przed wizytą u specjalisty należy przy-
gotować informacje, które pozwolą leka-
rzowi optymalnie zabezpieczyć cię pod  
względem zdrowotnym:
- określ dokładną trasą podróży,
- termin i charakter wyjazdu (urlop, praca, 

badania naukowe),
- wiek podróżującego (dotyczy to przede 

wszystkim dzieci),
- przygotuj  listę leków przyjmowanych 

na stałe,
- przygotuj  listę przebytych wcześniej 

szczepień ochronnych (najlepiej zabierz 
książeczkę szczepień),

- wypisz stosowane w przeszłości leki 
przeciwmalaryczne,

- przypomnij sobie na jakie leki lub inne 
substancje jesteś uczulony (pamiętaj, 
że białko jaja kurzego  jest składnikiem 
wielu szczepionek),

- nie zapomnij poinformować lekarza o 
ciąży lub planowanym karmieniu piersią 
podczas podróży

- poinformuj lekarza o chorobach lub 
schorzeniach  przewlekłych oraz o 
ostatnio przebytych chorobach i stoso-
wanych wówczas lekach,

- poinformuj o planowanych elementach 
turystyki aktywnej (wycieczki wysoko-
górskie, nurkowanie, zwiedzanie jaskiń, 
polowania na zwierzęta).

szczepienia
Dobór szczepień uzależniony jest od re-

jonu danego kraju, czasu pobytu, stanu 
odporności immunologicznej, a także od 
charakteru wyjazdu i rodzaju wykonywa-
nych zajęć.
Odporność nabywa się minimum po 
dwóch tygodniach od zaszczepienia.

 „żółta” książeczka
W tym międzynarodowym dokumencie 
potwierdza się przede wszystkim szcze-
pienie przeciwko żółtej gorączce. To cho-
roba wirusowa przenoszona przez komary 
w części krajów Afryki i Ameryki Południo-
wej. Szczepienie jest warunkiem pozwole-
nia na wjazd do niektórych państw Afryki. 
Bywa wymagane także w przypadkach 
podróży tranzytowych przez kilka krajów, 
obejmujących regiony zagrożone żółtą 
gorączką.
Wpis dotyczący żółtej gorączki uzyskuje 
ważność 10 dni po podaniu szczepionki.
Do książeczki wpisuje się również inne 
szczepienia, które zostały wykonane u pa-
cjenta. W niektórych krajach książeczka 
jest niezbędna do przekroczenia granicy.

W Centrum Medycyny Podróży Luxmed 
uzyskasz szczegółowe porady i wska-
zówki, jak przygotować się do wyjazdu. 
U nas możesz również wykonać wszyst-
kie niezbędne szczepienia i badania 
przed planowaną podróżą.
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