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Jak szybko zadbać o formę?

Odporność budujemy latem.
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NASZE MARKI:

Biłgoraj
Chełm
Kraśnik
Krasnystaw
Zamość

Drodzy Czytelnicy!

Po światowej pandemii ko- 
ronawirusa stopniowo wraca- 
my do normalności. I chociaż 
obostrzenia sanitarne zostały 
znacząco złagodzone, wciąż 
mamy w pamięci spore ogra-
niczenia w dostępności do 
przychodni, gabinetów lekar- 
skich czy pracowni diagno-
stycznych. Musieliśmy w szyb- 
kim tempie przestawić się nie 
tylko na robienie zakupów 

przez Internet, ale co najważniejsze - na zdalną 
pomoc lekarską. W tym przypadku wyjątkowo ko-
rzystnym rozwiązaniem okazała się telemedycyna. 
Porady przez telefon, elektroniczne recepty, e-zwol-
nienia zyskały sobie tak dużą przychylność wśród 
pacjentów, że chociaż nasze placówki funkcjonują  
w pełnym wymiarze świadczeń, to usługa teleporady u 
specjalisty wchodzi na stałe do oferty Luxmed. Jakie są  
z tego korzyści, piszemy w materiale obok.

W tym wydaniu magazynu sporo miejsca poświęcamy 
odporności i dobrej formie. Teraz jest najlepszy czas, 
by zadbać właśnie o odporność organizmu. Właściwa 
dieta, odpowiednia dawka aktywności fizycznej pozwala 
budować układ immunologiczny tak, by jesienią czy  
zimą unikać częstych infekcji. Zachęcają do tego diete-
tyk i fizjoterapeuta w wywiadzie „Odporność budujemy 
latem”.

Skoro już o diecie mowa… Mamy dla Państwa no-
wą usługę – diety online. W e-sklepie luxmedlublin.pl 
dostępne są do kupienia gotowe plany żywieniowe. Są one 
gwarancją dobrze zbilansowanej diety skomponowanej 
przez specjalistów z wieloletnią praktyką zawodową, 
dietetyków pracujących na co dzień w naszych przy-
chodniach. Dla kogo przeznaczona jest taka dieta, 
w jaki sposób można z niej skorzystać, dowiecie się  
z artykułu na str. 3.

Czy jest sposób na szybkie uzyskanie dobrej 
formy i zgrabnej sylwetki? Na to pytanie odpowiada 
wyczerpująco nasza kosmetolog w materiale na str. 4-5. 
Zachęcam również Państwa do zapoznania się  
z artykułem „Angina latem?”. Okazuje się, że ta choroba 
lubi atakować w czasie upałów, a leczenie wcale nie 
polega na zjedzeniu lodów. Anginy nie leczy się samemu! 
O aspektach choroby mówi lekarz medycyny rodzinnej.

Zapraszam do lektury.                                     
	 	 	 	 Prezes	Zarządu

Mirosław	Jakubczak

Telemedycyna To już standard

Celem teleporady medycznej jest łatwe i szybkie dotarcie do 
lekarza – bez konieczności wychodzenia z domu, bez kolejek i marno-
wania czasu w przychodni.

Aby skorzystać z teleporady lekarskiej wystarczą 3 proste kroki:
1. Wybrać specjalistę.
2. Ustalić termin teleporady – wybierając spośród proponowanych 

terminów dzień i godzinę. Większość specjalistów jest również 
dostępnych od razu po opłaceniu e-Wizyty.

3. Poczekać na telefon od lekarza.
Kontakt z lekarzem odbywa się w najbardziej komfortowych, 

bo domowych warunkach i jest znakomitym sposobem radzenia 
sobie np. z pierwszymi objawami infekcji. Lekarz udzieli zaleceń, 
zidentyfikuje ewentualne zagrożenia i zaproponuje, jak sobie z nimi 
radzić.

W trakcie konsultacji porozmawiasz z lekarzem, który dyspo-
nuje pełną historią Twojego leczenia w CM Luxmed, uzyskasz 
e-skierowanie na badania zgodnie z oceną stanu zdrowia i uza-
sadnieniem medycznym, omówisz wyniki badań (również te spoza 
placówki Luxmed).

Teleporada z lekarzem to również możliwość wystawienia 
 e-recepty. To udogodnienie szczególnie doceniają pacjenci z cho- 
robami przewlekłymi, którzy kontynuują leczenie i wymagają 
dalszego przepisania leków.  Kod recepty otrzymasz od lekarza 
sms-em lub podczas rozmowy telefonicznej, następnie podasz go 
farmaceucie w aptece i dodatkowo swój nr pesel. Taka recepta się nie 
zgubi, nie zniszczy. Teleporada daje również możliwość wystawienia 
e-zwolnienia.

Zachęcamy do korzystania z Teleporad specjalistów w pla-
cówkach Luxmed.

TeLemedycynA, łącząc eLemenTy TeLekOmunikAcJi, infOr-
mATyki i medycyny, sTAłA się dzisiAJ sTAndArdOwą fOrmą 
świAdczeniA usług medycznych i Opieki zdrOwOTneJ. 
wygOdA, bezpieczeńsTwO, dOsTępnOść LekArzy, OszczędnOść 
czAsu TO główne zALeTy, kTóre chArAkTeryzuJą TeLepOrAdy 
LekArskie.

Lublin
ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11  
ul. Orkana 7, ul. Zwycięska 6A  
ul. Koncertowa 4D,  tel. : 81 532 37 11

ul. Kościuszki 50, tel.: 84 686 95 33
pl. Kupiecki 12, tel.: 82 540 80 51
ul. Lubelska 56A, tel.: 81 884 47 90
ul. Czysta 3, tel.: 82 540 80 41
ul. Pocztowa 3, tel.: 84 539 80 40

Lublin, ul. Orkana 7, 
tel.: 81 532 37 11 wew. 5 

Lublin, Orkana 7, 
tel.: 81 532 37 11 wew. 3 
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Internet zasypuje nas informacjami 
na temat cudownych diet, które często 
 wykluczają się wzajemnie i doprowadza-
ją do tego, że mamy jedynie mętlik w gło-
wie. Najczęściej wybieramy wtedy dietę 
instynktownie, nie wiedząc zupełnie, czy 
jest ona dostosowana do naszych po- 
trzeb. Takie postępowanie może przy-
nieść więcej szkody niż pożytku. Poza 
tym, samemu trudno jest zbilansować 
odpowiednio posiłki, wymyśleć zestawy 
dań, obliczyć wartość energetyczną i od- 
żywczą. Wielu pewnie powiedziałoby 
w tym momencie: „wiem, najlepiej sko- 
rzystać z porady dietetyka, ale nie mam 
czasu na rejestrację, wyprawę do gabi-
netu, itd.”

Luxmed ma na to sposób – 
zdrową dietę online!

W e-sklepie luxmedlublin.pl 
dostępne są do kupienia gotowe 
plany żywieniowe. 

• Plany dietetyczne przygotowane 
przez doświadczonych dietetyków.

• Możliwość konsultacji w trakcie 
stosowania diety.

• Różnorodność posiłków, proste 
przepisy.

Ponieważ dieta zawsze powinna 
być urozmaicona, po miesiącu, 
gotowy plan żywieniowy należy 
zmienić.  

Ze względu na sezonowość i dostę- 
pność produktów gotowe plany żywie-
niowe zmieniają się co 1-3 miesiące.

Zdrowa dieta online jest bezpie-
cznym i skutecznym sposobem redukcji 
wagi ciała i powrotu do zdrowia według 

zaleceń doświadczonych dietetyków. 
Przygotowane plany żywieniowe dopa-
sowane są do twoich wymagań i stanu 
zdrowia oraz zmieniających się sezono-
wo produktów, z których w prosty sposób 
przygotujesz smaczne posiłki. 

Zdrowa dieta online jest gwaran-
cją dobrze zbilansowanej diety skom-
ponowanej przez specjalistów z wielo-
letnią praktyką zawodową, pracujących 
na co dzień w naszych przychodniach. 
Ten fakt jest szczególnie ważny, jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo. Stosując się 
do zaleceń doświadczonych dietetyków 
masz pewność, że uzyskasz zamierzony 
cel, nie narażając się na utratę zdrowia. 
Możesz czuć się bezpiecznie na każdym 
etapie procesu odchudzania, leczenia 
dietą, ponieważ kupując gotowy plan 
żywieniowy masz możliwość konsultacji 

z dietetykiem, który go dla ciebie przy-
gotował.

Dzięki gotowym planom żywienio-
wym dowiesz się również, jak odżywiać 
się w przypadku coraz częściej diagno-
zowanych chorób, np. refluksu, Hashi-
moto, Zespołu Policystycznych Jajników, 
nadciśnienia i innych.

Jeśli natomiast uważasz, że potrze-
bujesz indywidualnego planu żywie-
niowego,  nasi specjaliści go przygotują. 
Wystarczy, że zamówisz Teleporadę 
lub skorzystasz z wizyty w placówce  
u jednego z naszych dietetyków. Dowiesz 
się wówczas jak schudnąć i zachować 
dobrą kondycję. 

Szczegółową ofertę gotowych planów 
żywieniowych znajdziesz na blogu 
CM Luxmed oraz w e-sklepie na 
luxmedlublin.pl. 

Zdrowa dieta online
kAżdy z nAs dzisiAJ wie, że prAwidłOwe OdżywiAnie TO nAJwAżnieJszy eLemenT nAszegO zdrOwiA, dObregO sAmO-
pOczuciA, zgrAbneJ syLweTki. częsTO JednAk mAmy kłOpOT, JAk wprOwAdzić Tę zAsAdę w życie. brAkuJe nAm czAsu 
nA wizyTy u dieTeTykA, czy zgłębiAnie mądrych LekTur i dOpAsOwywAnie prOgrAmów dieTeTycznych dO swOich 
pOTrzeb i wreszcie wymyśLAnie pOsiłków, przygOTOwywAnie LisTy zAkupów, szukAnie wymyśLnych prOdukTów  
i supLemenTów...
OkAzuJe się, że mOże być prOścieJ, szybcieJ A przy Tym bezpiecznie!

Potrzebujesz tylko 4 kroków, aby zamówić wybrany plan:

1. Wejdź do e-sklepu

2. Wybierz dietę odpowiednią dla ciebie

3. Wygodnie dokonaj płatności on-line

4. Plan żywieniowy otrzymasz mailem w formie pdf

 Dokonując zakupu gotowego planu żywieniowego otrzymujesz:

- zbilansowany 7-dniowy plan żywieniowy (4 lub 5 posiłków dziennie),

- zestawienie wszystkich posiłków, które możesz powiesić na lodówce jako plan organizacyjny,

- listę zakupów.
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Aby efektywnie zadbać o formę, nale-
ży działać wielowektorowo – mówi  kos- 
metolog  mgr Agnieszka Kozłowska  
z Med Estetyka. - Niezawodnym zabie-
giem pozwalającym na poprawę wyglądu 
sylwetki jest zabieg Accent Prime.  

Accent Prime to platforma prze- 
znaczona do modelowania ciała i twa-
rzy z zastosowaniem zaawansowanych 
technologii. Innowacyjność urządzenia 
polega na połączeniu fal ultradźwięko-
wych: poprzecznej i podłużnej, z falą ra- 

Jak szybko zadbać o formę?

diową (RF) unipolarną o najwyższej do- 
stępnej na rynku częstotliwości 40,68 
MHz. Pierwszym etapem zabiegu jest 
zastosowanie ciepłych i zimnych ultra-
dźwięków. Zimne ultradźwięki działają  
selektywnie na komórki tłuszczowe nie 

naruszając otaczających ją tkanek. Wi-
bracje zimnych ultradźwięków uszka-
dzają membranę komórek tłuszczowych, 
prowadząc do rozbicia trójglicerydów na 
glicerol i wolne kwasy tłuszczowe, które 
w tej formie są łatwiej metabolizowane  

i usuwane przez system limfatyczny. 
Połączenie obu technologii ultradźwię-

ków pozwala na uzyskanie najlepszego 
efektu. 

W drugim etapie zabiegu stosujemy 
technologię radiofrekwencji. Fale radio-
we rozgrzewają kolagen do temperatury 
45-50 st. C powodując jego przebudowę, 
czego efektem jest poprawa jakości 
oraz jędrności skóry. Następuje stymu-
lacja fibroblastów do odbudowy oraz 
wytwarzania kolagenu i elastyny powo-
dując wypełnienie zmarszczek. Dochodzi 
do zwiększenia gęstości, elastyczności, 
napięcia skóry oraz poprawy owalu twa-
rzy i kolorytu cery. 

Głębokie, kontrolowane podgrzewa-
nie podskórnych depozytów tłuszczu, 
napięcie skóry oraz poprawa krążenia 
krwi umożliwiają drenaż złogów tłuszczu 
przez system limfatyczny działając skute-
cznie na zmniejszenie cellulitu. 

Zabieg ten jest przeznaczony dla 
osób zmagających się z lokalnie nagro- 
madzaną tkanką tłuszczową, celluli-
tem, brakiem jędrności skóry twarzy  
i ciała oraz podwójnym podbródkiem. 
Dzięki platformie Accent Prime modelo-
wanie ciała i twarzy nigdy nie było tak 
łatwe.

Aby wspomóc działanie zabiegu 
Accent Prime, bezpośrednio po jego 
wykonaniu sugerujemy wykonanie za- 
biegu Endermologii Alliance, jako dre- 
naż wspomagający wydalanie niechcia-
nych komórek tłuszczowych.

 Endermologia jest to mechaniczny 
masaż podciśnieniowy oddziałujący na 
tkankę łączną. Może być stosowana jako 
zabieg pielęgnacyjny zarówno na ciało 
jak i twarz. 

Masaż podciśnieniowy wzmacnia 
tkankę łączną, pozwala na pozbycie 
się toksyn oraz produktów przemiany 
materii w efektywniejszy sposób, a także 
znacząco wpływa na poprawę stanu skóry. 
Poprzez zastosowanie głowicy łączącej  

CzyM w ogóLE jESt „forMA”? tAkiE pytAniE zAdAjE SobiE pEwniE wiELE oSób, którE podEj-
Mują wALkę o SiEbiE. „byCiE w forMiE” to oCzywiśCiE pEwiEn pozioM SprAwnośCi fizyCz-
nEj, ALE to równiEż StAn zdrowiA, pozioM zMęCzEniA orgAnizMu, prAwidłowA wAgA, 
wSzyStko zgrAnE w tAki SpoSób, żEby w dowoLnyM MoMEnCiE Czuć gotowość do wy-
konywAniA zAdAń, któryCh wyMAgA od nAS żyCiE Lub tAkiCh, nA którE MAMy oChotę. 
CiągłE oznAki zMęCzEniA, niEChęć do AktywnośCi fizyCznEj i LubowAniE Się w Aktywno-
śCiACh, którE niE wyMAgAją wySiłku to oznAkA, żE z pEwnośCią MogLibyśMy poprACo-
wAć nAd „forMą”.
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w sobie zmotoryzowaną rolkę oraz klap-
kę, ruchy podczas zabiegu wykonywane 
są przez prosty system styku głowicy ze 
skórą. Dzięki temu zminimalizowane są 
negatywne odczucia zabiegowe przy 
maksymalnej skuteczności. Zabieg en- 
dermologii możemy wykonywać sa-
modzielnie w celu redukcji tkanki tłu- 
szczowej, wygładzenia cellulitu oraz 
ujędrnienia skóry lub działając wspo-
magająco po  zabiegu Accent Prime.

Nieodłącznym elementem walki  
o lepszą sylwetkę oprócz zabiegów 
modelujących jest odpowiednio zbi-
lansowana dieta oraz aktywność fizy-
czna. 

Podstawą zbilansowanej diety są pro- 
dukty zbożowe oraz warzywa i owoce. 

Produkty zbożowe w postaci ciemnego 
pieczywa, kasz, płatków są źródłem wę-
glowodanów złożonych, które dostar-
czają energii koniecznej do prawidłowe-
go funkcjonowania organizmu. Produkty 
te są bogate w białko, będące niezbęd-
nym budulcem organizmu, a także  
w błonnik usprawniający perystaltykę  
jelit.  Warzywa i owoce są źródłem więk- 
szości witamin i składników mineralnych, 
a dodatkowo są niskokaloryczne. Słod- 
kie i słone przekąski zastępujemy wa-
rzywami i owocami. Należy również 
zwiększyć podaż wody. Lepiej nawod-
niony organizm to lepsze efekty zabie-
gowe.

Aktywność fizyczna zwiększa naszą 
wydolność, a także zawartość oraz 
jakość mięśni w naszym organizmie.  

Im większa zawartość mięśni, tym bar- 
dziej efektywna walka z tkanką tłuszczo- 
wą. Idealnym rozwiązaniem pobudza-
jącym nasze mięśnie do pracy, a jedno-
cześnie pozwalającym na oszczędność 
czasową jest trening.

Dziękujemy za rozmowę

Zachęcamy do śledzenia aktualno-
ści, promocji na med-estetyka.pl, 
Facebooku i Instagramie.

Trening EMS to nowatorska forma aktywności fizycznej, w której praca mięśni jest potęgowana przez zastosowanie elektrostymulacji. 
Jeden trening to jedyne 20 minut dopasowanych idealnie do Twoich potrzeb. Stymulacja mięśni głębokich i ilość skurczy powoduje, 
że jest efektywniejszy od siłowni. Ćwiczenia maksymalnie angażują mięśnie, zwiększają sprawność i siłę, poprawiają kondycję oraz 
wygląd skóry, usuwając cellulit w bardzo szybkim tempie. Walka o sprawność i piękną sylwetkę jest na wyciągnięcie ręki! 

Umów się na trening próbny, a z hasłem LUXMED odbierzesz pierwszy trening EMS za darmo!

TIME FOR FIT
ul. Lubartowska 68A/u4
ul. Gęsia 5/4

EMS w TIME FOR FIT
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Jak wykorzystać lato, by zbudować sil-
ny układ odpornościowy? O odpowiedź 
poprosiliśmy dietetyk mgr Marzenę 
Szwed.

- Lato to pora, na którą czekamy z utę- 
sknieniem. Myślimy o urlopie, planuje-
my wyjazdy, czy różnego rodzaju przy- 
jemności. Chcemy zapomnieć o pracy 
i trudnościach dnia codziennego. Gdy 
złapiemy już głęboki oddech na upra-
gnionych wakacjach, pomyślmy również 

Odporność 
budujemy latem

o tym, żeby zadbać o swój organizm - 
przygotować go do jesieni i zimy. 

Lato obfituje  w różnorodność najśwież- 
szych  warzyw i owoców bogatych  w błon- 
nik, który będzie oczyszczał nasz orga- 
nizm, jak miotła zwłaszcza po „waka-
cyjnych  grzeszkach”. Świeże owoce i wa-
rzywa są bogate w kompleksy witamin 
i minerałów dużo lepiej  wchłanianych 
przez organizm, niż w postaci gotowych 
suplementów. No i woda, bo bez niej nie 
da się żyć, a nasze organy będą źle pra- 

cowały, gdy będzie jej za mało. Pamię-
tajmy, że nie da się zastąpić wody napo-
jami!

warto przypomnieć również o wita-
minie d, która ma duże znaczenie w bu- 
dowaniu odporności. Dostarczy jej 
nam dobroczynne słońce, ale możemy 
ją znaleźć również w rybach morskich. 
Najlepiej spożywać je gotowane, pieczo-
ne albo duszone, smażenie niszczy bo-
wiem witaminę D. Niewielkie ilości tej 
witaminy zawierają również jajka, pełne 

odporność to niC innEgo, jAk rEAkCjE obronnE orgAnizMu nA Czynniki Chorobotwór-
CzE  - drobnouStrojE, wiruSy i bAktEriE. StrAżnikiEM odpornośCi jESt nASz ukłAd iM-
MunoLogiCzny, odpowiEdziALny zA oChronę poprzEz idEntyfikACję i LikwidowAniE 
pAtogEnów. ukłAd odpornośCiowy jESt jEdnyM z „nAjintELigEntniEjSzyCh”  ukłAdów 
orgAnizMu LudzkiEgo. poSiAdA wiELE zdoLnośCi do oCEny bodźCów zEwnętrznyCh 
i wEwnętrznyCh pod wzgLędEM iCh niEbEzpiECzEńStwA. zApAMiętujE, uCzy Się i dobiErA 
odpowiEdniE rEAkCjE nA zAgrożEniE dLA orgAnizMu. StAnowi nASzE nAturALnE Siły 
obronnE.
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mleko i produkty mleczne, oleje roślinne, 
wątróbka czy sery dojrzewające.

Minerałem  niezbędnym do prawidło-
wego działania układu odpornościowe-
go jest cynk. Należy go szukać w wąt-
robie, nasionach np. dyni lub cukinii (aby 
pokryć dzienne zapotrzebowanie trzeba 
zjeść 150 g), czerwonym mięsie, czarnej 
czekoladzie (200g) oraz czosnku.

W trzech posiłkach powinno znaleźć 
się pełnowartościowe białko, bo jest ma- 
teriałem budulcowym, potrzebnym rów-
nież do regeneracji i wytwarzania ciał 
odpornościowych.

Pamiętamy również o tym, że jeśli nie 
spożywamy warzyw i owoców w odpo- 
wiedniej ilości czyli (500 -700 g na dobę) 
brakuje nam witaminy C. Ta witamina 
również ma znaczący wpływ na odpor- 
ność. Szczególnie zwiększone zapotrze-
bowanie na tę witaminę mają palacze. 
Najlepiej byłoby zerwać z nałogiem, 
który pozbawia nas odporności i niesie 
wiele zagrożeń, ale jeśli się to jeszcze 
nie udało,  wówczas należy rozważyć su-
plementację wit. C.

Kiedy skończy się lato, zabraknie 
świeżych owoców i warzyw. Czy np. 
domowe przetwory również będą miały 
wartości odżywcze?

- Jeśli ktoś ma takie możliwości i umie- 
jętności, to oczywiście zachęcam. Z pew- 
nością będą zdrowsze niż te z marketu. 
Polecam kiszonki – ogórki, kapustę, czer-
wone buraki. To naturalne probiotyki 
korzystnie wpływające na florę bakte-
ryjną jelit, a tym samym mające działanie 
uodparniające.

Bez problemu możemy przechować  
w swojej spiżarce czosnek, który ma dzia-
łanie odkażające i przeciwwirusowe. 
Dzieciom można robić masełko czosn-
kowe, dodawać do  sosów na bazie oliwy, 
do surówek ze świeżych warzyw lub w po- 
staci syropu z czosnku.

Zachęcam również do przygotowania 
domowych nalewek, by mieć je pod 
ręką zimową porą. Godną polecenia jest 
nalewka z rozmarynu, zioła używanego 
od stuleci w walce z przeziębieniem i gry- 
pą. Rozmaryn ma działanie przeciw- 
wirusowe, przeciwzapalne i przeciwbak-
teryjne. Nalewka z rozmarynu powinna 
być stosowana nie dłużej niż tydzień.

Lato daje nam nieograniczone wręcz 
możliwości aktywności fizycznej – spa- 
cery, bieganie, pływanie, jazda na ro-
werze, deskorolce, itd. Jak ruch wpływa 
na reakcje obronne organizmu – wyjaśni 
fizjoterapeutka Karolina Nowosad.

- Badania dowodzą, że po wysiłku 
fizycznym układ odpornościowy zwięk-
sza liczbę i aktywność makrofagów. 
To one stoją na pierwszej linii obrony 
organizmu. Pochłaniają antygeny i ni-
szczą je. Wirusy i bakterie, którym jednak 
uda się przedostać dalej trafiają na ko-
lejną przeszkodę, jaką stanowi boga- 
ta liczebność limfocytów. Krwinki białe 
mają zdolność tworzenia przeciwciał,  
które nie tylko niszczą szkodliwe drob- 
noustroje ale i zapamiętują je by nie- 
zwłocznie podjąć walkę w razie podo-
bnego ataku w przyszłości. Uważa się 
także, że wzrost temperatury spowo-
dowany pracą mięśni, hamuje rozwój 
bakterii. Warto zaznaczyć, że wywołane 
zmiany pozostają w organizmie zaled-
wie kilka godzin od zakończenia akty-
wności fizycznej. Dlatego ważne jest aby 
ćwiczenia wykonywać regularnie,  co po-
zwoli na wydłużenie tego czasu. 

A w jaki sposób wpływa na odporność 
intensywny trening?

- Należy pamiętać, że tylko regularny  
i umiarkowany wysiłek fizyczny stymuluje 
mechanizmy odpornościowe. W przypad- 
ku zbyt intensywnego treningu zabu- 
rzamy równowagę biologiczną. Długo-
trwałe, katorżnicze ćwiczenia fundują 
organizmowi  potężną dawkę stresu, 
zwiększają poziom kortyzolu i adrenali-
ny. Zmniejszają aktywność białych krwi-
nek. Stan ten określa się jako „otwarte 
okno dla zakażeń”. Spadek odporności 
utrzymuje się nawet do 72h. Dlatego 
ważne jest, aby trening był regularny, 
średnio intensywny oraz dobrany do 
możliwości.

Jaki jest zatem przepis na wzmocnienie 
odporności?

- Klucz do sukcesu stanowi zachowanie 
równowagi pomiędzy treningiem, dietą 
oraz regeneracją. Doskonale sprawdzają 
się dyscypliny, które mają charakter 
wysiłku tlenowego o umiarkowanej in-
tensywności. Należą do nich: wycieczki 
rowerowe, nordic walking, pływanie, 
szybki marsz, trucht, fitness. Powyższe 
ćwiczenia powtarzane ok. 3 x w tygodniu, 
przy zachowaniu akcji serca na poziomie 
110-140 uderzeń na minutę, pozwolą na 
redukcje stresu, poprawią samopoczu-
cie, wygląd oraz wzmocnią zdolności ob-
ronne organizmu.

Dziękujemy Paniom za rozmowę.
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Zdrowie to temat rzeka, jest wiele 
opinii i sposobów jak zapewnić je sobie 
i dziecku. Według Aktywnej Mamy 
podstawą w nowej rzeczywistości jest 
fachowa wiedza i profesjonalna opieka 
medyczna.  Dlatego, aby w pełni zadbać 
o bezpieczeństwo naszych przyszłych 
mam i zapewnić dostęp do rzetelnych 
informacji wprowadziliśmy do naszej 
oferty zajęcia on-line dla kobiet oczeku-
jących dziecka. Podczas zajęć uczestni-
czki poznają fizjologię ciąży, porodu 
i połogu, uczą się, jak radzić sobie ze 
skurczami i oddechem. Zdobywają prak- 
tyczną wiedzę na temat pielęgnacji  
i karmienia dziecka, pogłębiania więzi 
ze swoim dzieckiem i radzenia sobie  
z emocjami.

kurs obejmuje 6 spotkań po 2 godzi- 
ny każde. A oto tematy, jakie są omawia-
ne:
1. Przygotowanie ciała do porodu i pro-

filaktyka infekcji. Zwiastuny porodu - 
wczesne i bezpośrednie, odpływanie 
wód płodowych. Początek porodu, 
kiedy do szpitala? Procedury w szpi-
talach, co ze sobą zabrać? Jak się rodzi 
w lubelskich szpitalach.

2. Fizjologia porodu- co będę czuła i co 

Aktywna mama on-line

może mnie czekać? Przygotowanie 
dziecka do porodu i dziecko w trakcie 
porodu. Farmakologia w porodzie, 
cięcie cesarskie. Po terminie - metody 
indukcji. Po cesarskim cięciu - co jest 
ważne?

3. Dlaczego skurcze bolą? Czy jest coś 
w tym dobrego? Metody łagodzenia 
bólu, pozycje do porodu.

4. Noworodek - okres adaptacji. Problemy 
okresu noworodkowego. Pielęgnacja 
noworodka (przewijanie, kąpiel, ubie-
ranie, trzymanie, układanie).

5. Laktacja godzina po godzinie. Mleko 
mamy karmiącej, dieta, laktacja.

6. Połóg - fizjologia i fizjoterapia.
w Szkole Aktywna Mama można sko- 

rzystać również z odpłatnych warszta-
tów on-line. obejmują one następujące 
zagadnienia:

- pierwsza pomoc,
- rozszerzanie diety, 
- profilaktyka kolki.
Jeśli któraś z przyszłych mam wolałaby 

wybrać się na warsztaty stacjonarne, to 
również dajemy taką możliwość. Na sali 
przebywa maksymalnie 7 pacjentek. Te-
maty warsztatów stacjonarnych dotyczą 
m.in. profilaktyki kolki, karmienia piersią, 

rozwoju noworodka, pierwszej pomocy. 
Uczymy również wykonywać masaż Sha-
ntala.

nowością w Szkole rodzenia jest 
również punkt pobrań badań diagno-
stycznych dedykowany dla ciężarnych.

Punkt Pobrań i oddzielna rejestracja 
znajdują się na 2 piętrze w Szkole Aktywna 
Mama. Badania wykonuje położna.

Pacjentki zadeklarowane do położnej 
POZ mogą wykonać bezpłatnie:

- morfologię,
- analizę moczu, 
- krzywą cukrową, 
- posiew w kierunku GBS, 
- stopień czystości pochwy,
- glukozę na czczo. 
Te badania można wykonać bezpłatnie 

jeden raz w trakcie ciąży. Natomiast nie-
limitowane i bezpłatne jest badanie KTG.

Pacjentki, które wykonują test obcią-
żenia glukozą, w przerwach między kolej- 
nymi pobraniami korzystają z sali war-
sztatowej. Jest tu dużo miejsca, wygodne 
pufy, telewizor.

zapraszamy przyszłe mamy do sko- 
rzystania z nowych, wygodnych rozwią-
zań, jakie wprowadziła dla was Szkoła 
rodzenia Aktywna Mama.

jak się zapisać?

jAk przygotowAć Się do porodu? Czy MAM jAkiś wpływ nA to, by MALEńStwu ułAtwić 
przyjśCiE nA świAt? jAk porAdzić SobiE z bóLEM porodowyM? Czy oSobA towArzySząCA 
MożE Mi poMóC? i wrESzCiE - jAk piELęgnowAć i kArMić MALEńStwo. tEgo wSzyStkiEgo Mo-
żESz nAuCzyć Się w bEzpłAtnEj SzkoLE rodzEniA AktywnA MAMA.

• on-line: www.aktywnamama.com.pl/zapisy
• telefonicznie: 81 532 37 11 wew. 3 
  Szkoła rodzenia Aktywna Mama, 
  ul. Orkana 7, Lublin.
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Bezpłatne szczepienia dla dzieci
pnEuMokoki to bAktEriE, którE nALEżą do nAjCzęStSzyCh przyCzyn zAkAżEń bAktEryj-
nyCh u dziECi. zwykLE oSiEdLAją Się w gArdLE Lub w noSiE. wywołują zApALEniE górnyCh 
dróg oddEChowyCh (oStrE zApALEniE uChA środkowEgo, zAtok przynoSowyCh), zApALE-
niE oSkrzELi, płuC, A w niEktóryCh przypAdkACh Mogą powodowAć CiężkiE, zAgrAżAjąCE 
żyCiu zAkAżEniA inwAzyjnE.

Bakterie, przełamując bariery ochron-
ne, przedostają się do krwi, wywołując: 
sepsę – uogólnione zakażenie z ciężkimi 
objawami ze strony wielu narządów, za-
palenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
zapalenie płuc czy zapalenie stawów.

Na choroby wywołane przez pneu-
mokoki chorują najczęściej dzieci do 5 
roku życia, między innymi dlatego, że u 
małych dzieci nie wykształciła się jeszcze 
odporność.

Jak dochodzi do zakażenia?
Zakażenie przenosi się drogą kropel-

kową oraz przez kontakt bezpośredni 
z chorym lub nosicielem. Bakterie te ce-
chuje wyjątkowa zjadliwość, a w ostat-
nim czasie zwiększają oporność na róż-
ne grupy antybiotyków.

Ryzyko zakażenia u dzieci znacznie się 

 zwiększa, gdy przebywają one w żłob- 
ku, przedszkolu lub w innej większej 
grupie. 

Szczepionka w walce z pneumoko-
kami

Ponieważ bakteria ta występuje po-
wszechnie i kontakt z nią jest nieunik-
niony, jedyną skuteczną metodą zapo-
biegania zakażeniom jest szczepienie 
ochronne.

Szczepionki chronią przed zakaże-
niem 13 typami pneumokoków, które 
najczęściej wywołują choroby inwazyj-
ne.

Badania wykazują, że wśród dzieci, 
które zostały zaszczepione, zmniejszyła 
się częstość zachorowań na inwazyjną 
chorobę pneumokokową, zapalenie 
płuc, zapalenie ucha środkowego.

W krajach, w których szczepienie jest 
obowiązkowe, efekty są jeszcze lepsze, 
gdyż szczepionki chronią także przed no-
sicielstwem, co ogranicza szerzenie się 
zakażenia.

Bezpłatne szczepienia dedykowane 
są dla:
- dzieci w wieku 2-5 lat (od ukończenia 2 

roku życia do ukończenia 5 roku życia)
- mieszkające na terenie województwa 

lubelskiego, 
- nie były wcześniej zaszczepione prze-

ciw zakażeniom pneumokokowym, 
- nie były zaliczone do grup ryzyka upra-

wniających do nieodpłatnego szcze-
pienia 

Bezpłatne szczepienia finansowane 
są przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego.

Szczepienia można wyko-
nać w placówkach 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.
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Gdy endometrioza komplikuje życie
DOtyka nawet 15% kObiet, głównie w Okresie rOzrODczym, aLe również młODsze i PO 
przEkwitAniu. objAwiA Się bóLEM o różnyM Stopniu nASiLEniA, zLokALizowAnyM w brzu-
Chu, CzęSto powiązAnyM z  MiESiąCzką. krwAwiEniA MiESiąCzkowE Są bArdzo boLESnE 
i obfitE. pojAwiAją Się pLAMiEniA MiędzyMiESiąCzkowE i po StoSunku. CzęSto pACjEntki 
MAją bóLE pLECów, zAburzEniA oddAwAniA StoLCA  i boLESność przy oddAwAniu MoCzu, 
SkArżą Się nA bóL podCzAS wSpółżyCiA. tAkiE objAwy SugErują, żE jESt to wynik odCzynu 
zApALnEgo, który wywołujE rozrAStAjąCA Się tkAnkA EndoMEtriALnA.

Schorzenie określane endometriozą 
to występowanie tkanki podobnej do 
śluzówki wyściełającej jamę macicy, 
ale zlokalizowanej poza nią. Hormony 
jajnikowe pobudzają ją do wzrostu i złu- 
szczania, podobnie jak to się dzieje w ja- 
mie macicy. Można więc powiedzieć, że 
występują drobne krwawienia miesią-
czkowe w miejscu endometriozy i w 

ten sposób dochodzi do podrażnienia 
receptorów bólowych. Z czasem trwa- 
nia choroby jest coraz więcej tkanki 
endometrialnej i narastających dolegli-
wości. 

W przypadku lokalizacji jajnikowej 
mogą powstać  torbiele zawierające 
ciemną krew nazywane „torbielami cze-
koladowymi”, które niszczą strukturę 
jajników. Endometrioza powoduje rów-
nież powstawanie zrostów, co może do-
prowadzić do zamknięcia jajowodów  
i skutkować niepłodnością.

Niestety są duże problemy z diag-
nostyką tej choroby, ponieważ podobne 
dolegliwości bólowe występują również 
przy innych schorzeniach. Często spo-
tykam się z pacjentkami, które mają 
endometriozę, a są błędnie leczone z po- 

wodu chorób kręgosłupa, jelita drażli-
wego czy infekcji dróg moczowych – 
mówi ginekolog dr dariusz Swatowski. 
- Brak efektów terapii prowadzi do fru-
stracji, a nawet depresji. Bolesne stosun-
ki zaburzają pożycie małżeńskie. 

W rozpoznaniu endometriozy bardzo 
ważny jest wywiad lekarski. Pomocny mo-
że być wywiad opracowany przez Sekcję 

Endometriozy Polskiego Towarzystwa 
Ginekologów i Położników. Istotne są na-
stępujące informacje:
- ból występujący okresowo 

przechodzący w ból ciągły
- bolesność miesiączkowania
- bolesność współżycia
- bolesność oddawania moczu bądź 

stolca
- wiek, w którym wystąpiła pierwsza 

miesiączka
- długość krwawień menstruacyjnych
- ilość porodów
- liczba ciąż mnogich
- długość karmienia piersią
- stwierdzony hiperestrogenizm, czyli 

nadmiar estrogenów - żeńskich 
hormonów płciowych - estronu, 
estradiolu, estriolu oraz estetrolu

Badanie ginekologiczne w trakcie 
menstruacji zwiększa szansę znalezienia 
ognisk endometriozy głęboko naciekają-
cej.

Aktualnie nie ma prostego, nieinwa- 
zyjnego testu, którym można zdiagno- 
zować jednoznacznie endometriozę. 
Wiele ośrodków w świecie poszukuje 
czułych markerów choroby, lecz okazuje 
się, że ich znalezienie nie jest taką łatwą 
sprawą, bo każda z kobiet jest inna i to- 
warzyszą jej odmienne choroby i dole-
gliwości.

Postawienie diagnozy jest możliwe 
po przeprowadzeniu badania gineko-
logicznego uzupełnionego badaniem 
USG  czy rezonansem magnetycznym 
– wyjaśnia dr Swatowski. „Złotym stan-
dardem” w diagnostyce jest wykonanie 
laparoskopii w celu rozpoznania i je-
dnoczasowego leczenia poprzez wycię-
cie ognisk endometriozy, usunięcie zro- 
stów i odbudowę prawidłowych warun-
ków anatomicznych.

W leczeniu endometriozy znalazły za- 
stosowanie leki hormonalne, leki prze- 
ciwzapalne i przeciwbólowe. Rodzaj te- 
rapii dopasowuje się do stopnia zaa-
wansowania choroby oraz planów 
prokreacyjnych pacjentki. Moim zdaniem 
– mówi dr Dariusz Swatowski - po 
wykluczeniu innych przyczyn dolegliwo-
ści bólowych, należy zastosować lecze-
nie tabletkami antykoncepcyjnymi po-
dawanymi w sposób cykliczny lub ciągły. 
Uzyskanie poprawy jest potwierdzeniem 
endometriozy.

Podsumowując, opóźnienie rozpozna- 
nia endometriozy skutkuje jej dalszym 
rozwojem, a co za tym idzie zwiększe-
niem dolegliwości bólowych czy nawet 
ograniczeniem płodności. Dlatego też 
jak najszybsza diagnoza tej choroby i le-
czenie jest konieczne. 

Dziękujemy za rozmowę.

na konsultację ginekologiczną oraz 
badania diagnostyczne zapraszamy do 
CM Luxmed.
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Angina latem?
LAto wydAjE nAM Się nAjbEzpiECzniEjSzą dLA zdrowiA porą roku. niEStEty, niE do koń-
CA tAk jESt. niE tyLko My LubiMy CiEpło, ALE bAktEriE tEż. nAMnAżAją Się o wiELE SzybCiEj 
w wySokiCh tEMpErAturACh, w wiLgoCi i błySkAwiCzniE AtAkują. SprzyjA iM nAdMiErnE 
przEgrzAniE, A nAStępniE gwAłtownE SChłAdzAniE CiAłA, np. podCzAS kąpiELi Czy dobo-
wyCh wAhAń tEMpErAtury.
wyStArCzy MoCno SChłodzony nApój Lub Lody podCzAS upAłów, by ChorobotwórCzy 
pACiorkowiEC „rozpAnoSzył” Się w wyChłodzonyM gArdLE. Czy już wtEdy MożEMy Mówić 
o AnginiE?

Jak rozpoznać anginę, jak ją leczyć?  
O kilka medycznych informacji na ten 
temat poprosiliśmy lekarza medycyny 
rodzinnej Krzysztofa Wiórkowskiego.

- Angina to ostre zapalenie gardła  
i migdałków podniebiennych najczęściej 
wywołane przez wirusy (90-95%, także 
mononukleoza zakaźna wywołana wiru-
sem EBV), rzadziej przez bakterie (za 
większość odpowiada Streptococcus 
pyogenes – paciorkowcowe zapalenie 
gardła i migdałków). Zarażamy się drogą 
kropelkową od innego chorego człowieka, 
rzadko bezobjawowego nosiciela. Naj-
większa zapadalność występuje późną 
jesienią, zimą i wczesną wiosną, ale to 
nie znaczy, że na anginę nie możemy za-
chorować również latem. 

Paciorkowcowe zapalenie gardła i mig- 
dałków charakteryzuje nagły początek - 
silny ból gardła, gorączka, żywoczerwone 
powiększone migdałki z nalotami/czo- 
pami ropnymi, powiększone węzły chłon- 
ne szyjne. Najczęściej chorują dzieci  
w przedziale wiekowym 5-15 lat. W za-
paleniu wirusowym – przeziębieniu, wy-
stępuje ból gardła, niewielka gorączka 
lub prawidłowa temperatura ciała, kaszel, 
katar, zaczerwienione gardło i migdałki. 
W mononukleozie możemy obserwować 
również uogólnione powiększenie węzłów 
chłonnych, ból brzucha, a także naloty na 
migdałkach. 

Większość zapaleń gardła, ustępuje sa-
moistnie w ciągu kilku dni. Jednak należy 
pamiętać, że nieleczone paciorkowcowe 
zapalenie gardła wiąże się z większym 
ryzykiem powikłań ropnych (ropień oko-
łomigdałkowy, ropne zapalenie węzłów 
chłonnych) i immunologicznych (gorą-
czki reumatycznej, ostre kłębuszkowe 
zapalanie nerek). Do rozpoznania pacior-
kowcowego zapalenia gardła mogą być 
pomocne szybkie testy na antygen Strep- 
toccocus pyogenes, a także posiew wy-
mazu z gardła.

W leczeniu bakteryjnego zapalenie 
gardła należy zastosować antybiotyk. Po- 
nadto ważne jest leczenie objawowe: leki 

przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, pre-
paraty do ssania działające miejscowo 
na śluzówkę gardła, odpowiednie nawo-
dnienie.

Czy podczas anginy można jeść lody?

Wokół jedzenia lodów podczas cho-
roby gardła powstało wiele mitów. Panuje 
powszechne przekonanie, że lody na an-
ginę stanowią jeden z domowych spo-
sobów leczenia. Skąd takie wnioski? Otóż 
lody działają jak zimny okład, osłabiają 
pieczenie i drapanie oraz zmniejszają ob-
rzęk w gardle. Niestety jest to chwilowe 
rozwiązanie. Nie zniweluje dolegliwości,  
a tylko na krótko je złagodzi.

 Na początku choroby, kiedy chory ma 
gorączkę, trzeba zrezygnować z zimnych 

pokarmów. Wówczas lody przy anginie, 
podobnie jak wypicie mrożonego napoju, 
mogą zaostrzyć uciążliwe objawy. Na czas 
trwania dolegliwości warto wprowadzić 
dietę płynną lub mocno rozdrobnioną. 
Można wspierać się płukaniem gardła, in- 
halacjami, nawilżaniem powietrza, pamię-
tajmy jednak o najważniejszej zasadzie: 

Anginy nie leczy się samemu! 
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- Organizm człowieka utrzymuje stałą 
temperaturę niezależnie od warunków 
atmosferycznych, dzięki termoregulacji, 
czyli zdolności do utrzymania tempera-
tury ciała w zakresie optymalnym dla or-
ganizmu. Nawet przy wysokiej gorączce, 

czy przebywaniu na słońcu, chroni się 
przed przegrzaniem. Utrzymanie prawi-
dłowej temperatury ciała jest możliwe 
dzięki naturalnemu procesowi, jakim jest 
pocenie się. Pot wydzielany jest przez 
gruczoły potowe, rozmieszczone w skó-
rze. Największe ich skupiska znajdują się 
na dłoniach, stopach, na czole i pod pa-
chami.

Pocimy się podczas zwiększonego 
wysiłku fizycznego, kiedy jesteśmy zbyt 
ciepło ubrani, temperatura otoczenia jest 
wysoka, czy spożywamy np. pikantne 

Gdy pot oblewa  
SpływA po pLECACh, SkrApLA Się nA CzoLE, pod pAChAMi. tAkA SytuACjA StAjE Się krępująCA, zwłASzCzA 
jEśLi przy tyM pojAwi Się niEprzyjEMny zApACh. Czy MuSiMy Się poCić i jAk SobiE z tyM rAdzić? o odpo-
wiEdź poproSiLiśMy  dr n. MEd. kingę CAbAn

potrawy albo gorące napoje. Człowiek 
wydziela średnio pół litra potu dziennie, 
ale w różnych warunkach ta ilość może 
wzrosnąć nawet do kilku litrów. Zdarzają 
się też sytuacje, że organizm produkuje 
nadmierną ilość potu. Dzieje się tak np. 

w okresie dojrzewania, często problem 
dotyczy osób z nadwagą. Przyczyną nad-
miernego wydzielania się potu jest rów-
nież stres. Ta mało komfortowa sytuacja 
prowadzi do zdenerwowania, a tym sa-
mym do spotęgowania zjawiska. 

Skoro w niektórych sytuacjach musi-
my się pocić, to w jaki sposób zapobiegać 
nieprzyjemnemu zapachowi?

- Podstawową sprawą jest higiena 
osobista. Sam pot jest bezwonny, skła-
da się głównie z wody i soli mineralnych. 

Dopiero w połączeniu z bakteriami bytu-
jącymi na skórze, nabiera nieprzyjemne-
go zapachu. Pamiętać trzeba o umyciu 
i dokładnym osuszeniu skóry po każdym 
wysiłku fizycznym i po każdym spoce-
niu się. Ubrania powinny być przewiew-

ne, najlepiej z naturalnych tkanin, bez 
sztucznych dodatków. Nie bez znaczenia 
jest też stosowana dieta – ograniczenie 
używek, spożywanie dużej ilości warzyw 
i owoców oraz picie co najmniej dwóch 
litrów wody dziennie.

A używanie antyperspirantów? Czy 
można stosować je w dowolnych ilo-
ściach? Są doniesienia, że niektóre z nich 
mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie 
człowieka.

- Przede wszystkim musimy wiedzieć, 
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że dezodoranty i antyperspiranty to nie 
to samo. Dezodoranty neutralizują za-
pach potu, a antyperspiranty zmniejszają 
pocenie się. 

Głównymi składnikami aktywnymi 
antyperspirantów są sole glinowo-cyr-
konowe oraz chlorek glinu. Substancje te 
posiadają zdolność wnikania do kanali-
ków gruczołów potowych, gdzie ulegają 
krystalizacji, tworząc „czop” ograniczają-
cy wydzielanie potu.

W składzie dezodorantów można 
znaleźć natomiast substancje, które za-
pobiegają powstawaniu nieprzyjemnego 
zapachu potu. Należą do nich: triclosan, 
glikole, ekstrakty roślinne, a także metale 
srebra, cynku oraz miedzi. Substancje te, 
ze względu na swoje właściwości bakte-
riobójcze, ograniczają rozwój mikroorga-
nizmów naturalnie bytujących na naszej 
skórze.

Czy antyperspiranty ze względu na 
swój skład, nie stanowią zagrożenia dla 
zdrowia? 

- Istnieje wiele niepotwierdzonych 
informacji na temat działania rakotwór-
czego antyperspirantów. W rzeczywisto-
ści nie ma dowodów naukowych, które 
potwierdzałyby taki związek. Zaleca 
się natomiast powstrzymanie się przed 
użyciem zarówno antyperspirantów jak 
i dezodorantów bezpośrednio po gole-
niu skóry. Warto zwrócić również uwagę, 
że pot jest zdrową reakcją organizmu na 

wysiłek fizyczny, chroni przed przegrza-
niem. Pocąc się możemy uwalniać tok-
syny, co pomaga zwalczać przeziębienia  
i infekcje. Całkowite wyeliminowanie 
potu więc nie jest dla organizmu bez-
pieczne. Dlatego antyperspirantom mó-
wimy raczej “nie”. Dezodoranty nie stano-
wią aż takiego zagrożenia, choć też często 
zawierają sporo substancji chemicznych, 
szczególnie zapachowych. Dlatego jeśli 
dezodoranty, to najlepiej naturalne.

Wiele osób uskarża się jednak na 
nadmierną potliwość…

Nadmierne wydzielanie potu czyli 
hiperhydroza jest związana ze zwiększo-
ną aktywnością gruczołów potowych. 
Prawdopodobnie wynika z nadaktyw-
ności ośrodkowego układu nerwowego, 
co powoduje wzmożoną stymulację gru-
czołów potowych do wydzielania potu. 
Szacuje się, że nadmierne pocenie do-
tyka ok. 3% populacji. Wyróżniamy nad-
mierne pocenie pierwotne i wtórną nad-
mierną nadpotliwość. Pocenie pierwotne 
jest najczęściej ograniczone miejscowo 
i dotyka zwykle jednej lub kilku części 
ciała głównie dłoni, stóp i pach. Nato-
miast wtórna nadmierna nadpotliwość 
dotyczy całego ciała. Może występować  
w przebiegu różnych chorób m.in. cukrzy-
cy, nadczynności tarczycy, hipoglikemii, 
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, 
w przebiegu niektórych chorób serca, 
chorób neurologicznych, psychicznych  
i nowotworowych oraz w zatruciach, gru-

źlicy, czy w czasie menopauzy. 
Nie jest to tylko proces miejscowy do-

tykający ciała, ale indukuje niestety wiele 
problemów behavioralnych. Osoby zma-
gające się z nadpotliwością niechętnie 
nawiązują nowe znajomości, czy kontakt 
fizyczny, mają problemy w trakcie rozmo-
wy o pracę, nie trudno się domyślić, że 
podanie spoconej ręki przyszłemu praco-
dawcy jest wielkim problemem. Pacjenci 
z hiperhydrozą częściej cierpią również 
na zaburzenia depresyjne. 

Jak wobec tego radzić sobie z proble-
mem?

- Współczesna medycyna posiada 
wiele sposobów, dlatego warto udać 
się do lekarza, który indywidualnie do-
bierze odpowiednie leczenie. Poza le-
czeniem miejscowym za pomocą maści 
i kremów, włącza się niekiedy leczenie 
ogólne, za pomocą choćby leków anty-
cholinergicznych. Wykonuje się także za-
biegi tj. jonoforeza, laseroterapia, mikrofale  
i ultradźwięki. Obecnie coraz bardziej po-
pularnym i polecanym zabiegiem w przy-
padku nadpotliwości miejscowej, który 
osobiście wykonuję u moich pacjentów  
i bardzo sobie cenię, są iniekcje z toksyny 
botulinowej. W przypadku iniekcji botok-
su dochodzi do blokady nerwów zaopa-
trujących gruczoły potowe w miejscach 
poddanych zabiegowi, co zmniejsza po-
tliwość. Zabieg ten jest szybki, wysoce 
skuteczny i daje efekt na kilka miesięcy. 
Biorąc pod uwagę wiele wymienionych 
możliwości terapii warto więc zwrócić się 
do specjalisty i cieszyć pełnią życia.

Dziękujemy za rozmowę.

W CM Luxmed skorzystasz ze specja-
listycznej konsultacji lekarskiej, wyko-
nasz niezbędne badania laboratoryjne, 
natomiast w gabinetach MedEstetyki 
wykonać możesz zabiegi dedykowane 
do konkretnego problemu estetycznego.
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Słońce ma dla organizmu zbawien-
ne działanie. Oferuje nam witaminę D,  
a tym samym mocne kości i zęby, zwięk-
sza odporność na infekcje, ładuje nas 
optymizmem i energią, jest skutecznym 
lekiem na depresję. Dlatego korzystajmy 
z dobroczynnego działania słońca, ale  
z umiarem.

Co to znaczy „z umiarem”, skoro na-
wet krótkie przebywanie na słońcu może 
spowodować oparzenia? Również w chło- 
dny, ale słoneczny dzień, ponieważ pro- 
mieniowanie UV jest niezależne od tem-
peratury powietrza. Przed niebezpieczeń-
stwami, jakie niesie słońce przestrzega 
lekarz Iwona Cienkusz specjalista me-
dycyny rodzinnej.

Oparzenia słoneczne
Ryzyko oparzenia słonecznego zale-

ży w dużym stopniu od fototypu naszej 
skóry, na co składa się karnacja, kolor 
oczu, włosów. Podatniejsze na oparze-
nia są osoby o jasnej karnacji, z małą 
ilością barwnika (melaniny). Rzadziej 
narażone są osoby o włosach ciemnych, 
jasnobrązowej albo oliwkowej karnacji. 
Jednak zarówno jedni i drudzy powinni 
stosować preparaty przeciwsłoneczne  
z odpowiednio dobranym faktorem oraz 
bacznie obserwować skórę wystawio-
ną na słońce. Pamiętajmy, że promienie 
słoneczne działają nie tylko wtedy, gdy 
leżymy nieruchomo na plaży, ale również 
podczas ruchu – kąpieli wodnych, space-
rów, na rowerze czy kajaku.

Oparzenie słoneczne to stan zapalny 
skóry, wynikający z nadmiernej ekspo-
zycji na promienie ultrafioletowe światła 
słonecznego. Rozwija się ono zwykle po 
1 - 4 godzinach od nasłonecznienia.

Oznaką oparzenia słonecznego I sto-
pnia jest zaczerwienienie i pieczenie skó-
ry. Oparzenie II stopnia jest poważniejsze, 
ponieważ na skórze pojawiają się pęche-
rze, które po kilku dniach pękają i skóra 
zaczyna się łuszczyć. 

Najczęstsze konsekwencje poparzeń 
słonecznych to: przebarwienia na skó-
rze, zmiany barwnikowe, odbarwienia  
w postaci plam, fotostarzenie się skóry 
oraz nowotwór złośliwy skóry (czerniak), 
który ujawnia się zazwyczaj po latach.

Na słońce powinny uważać osoby, 
które przyjmują leki. Może bowiem dojść 
do reakcji fototoksycznej, czyli ostrego 
odczynu posłonecznego, który ma cha-
rakter podobny do ostrego oparzenia sło-

zwykłe przegrzanie, czy to jednak udar? 
niEtrudno zAuwAżyć, żE oStAtniE LAtA Są wyjątkowo gorąCE, SuChE i SłonECznE. tEgoroCznA EpidE-
MiA koronAwiruSA pEwniE pokrzyżowAłA pLAny wiELu z nAS. MożE niE SkorzyStAMy z bEztroSkiCh 
wAkACji nA pLAży, ALE MiłośniCy opALAniA znAjdą z pEwnośCią SpoSobność nA kąpiELE SłonECznE, 
Choćby w przydoMowyM ogrodziE. 

necznego np. leki przeciwpadaczkowe, 
przeciwdepresyjne, antybiotyki, niektó-
re leki przeciwzapalne, przeciwbólowe,  
a także zioła (m.in. dziurawiec, nagietek, 
mniszek lekarski). 

Przed nadmiernym słońcem należy 
szczególnie starannie chronić dzieci. Ma-
luchy do trzeciego roku życia w ogóle 
nie powinny być narażane na działanie 
promieni słonecznych. Starsze dzieci 
powinny korzystać ze słońca z wielkim 
umiarem. Skóra dziecka jest wyjątkowo 
delikatna i wymaga zastosowania prepa-
ratów przeciwsłonecznych z najwyższym 
faktorem.

jeśli skóra staje się zaczerwieniona, 
gorąca w dotyku, to znak, że słońce zo-
stało przedawkowane. trzeba jak naj-
szybciej przejść w zacienione, chłodne 
miejsce, schłodzić skórę prysznicem, 
posmarować łagodzącym preparatem.

W czasie upałów organizm traci dużo 
wody, a wraz z nią sód, potas, chlorki i in-
ne minerały, co może prowadzić do od-
wodnienia.

Odwodnienie
Gdy spada ilość wody w organizmie 

czujemy najpierw wzmożone pragnienie. 
Kolejnymi objawami są: uczucie suchości 
w jamie ustnej, przesuszenie skóry, osła-
bienie, zawroty głowy, a w końcu omdle-
nie.

Odwodnienie jest szczególnie nie-
bezpieczne u niemowląt i małych dzieci. 
Latem, zajęte zabawą zapominają o tym, 
że chce się im pić. Trzeba je bacznie ob-
serwować i dopilnować, by wypijały wię-
cej płynów. Wraz z utratą wody u dziecka 
może wystąpić przyspieszony oddech, 
suchość języka i błon śluzowych, zagęsz-
czenie śliny. Odwodnienie u małych dzie-
ci jest zagrożeniem życia, dlatego należy 
natychmiast udać się do szpitala.

Przed odwodnieniem należy również 
strzec osoby starsze i przewlekle chore. 
Często nie czują one pragnienia, dlatego 
ich opiekunowie powinni mieć to zawsze 
na uwadze.

Przy wysokich temperaturach zapo-
trzebowanie na wodę u osób dorosłych 
może wzrosnąć do 4 litrów na dzień. 
Pamiętajmy, żeby pić powoli, ale często.  

Udar cieplny
Organizm człowieka broni się przed 

przegrzaniem oddając ciepło do otocze-
nia. Dzieje się tak podczas wielogodzin-

nej ekspozycji na słońce – plażowanie, 
długi marsz, praca w wysokich tempera-
turach. Czynnikami sprzyjającymi udaro-
wi cieplnemu jest również zbyt grube lub 
nieprzewiewne ubranie oraz niewystar-
czająca ilość wypitych płynów.

Należy pamiętać, że do udaru ciepl-
nego może dojść także wtedy, gdy prze-
bywa się zbyt długo w samochodzie 
podczas upalnych dni. Na to niebezpie-
czeństwo narażone są szczególnie dzieci. 
Oczywiście o tym, że dziecka nie można 
pozostawić nawet na chwilę w zamknię-
tym aucie powinien pamiętać każdy ro-
dzic i opiekun.

Gdy dochodzi do udaru, temperatura 
ciała niekontrolowanie wzrasta, ustaje 
pocenie się, skóra najpierw staje się za-
czerwieniona, a w bardziej zaawansowa-
nym stadium – blada. Chory jest osłabio-
ny,  ma kołatanie serca,  odczuwa silny 
ból głowy,  ma nudności,  mogą wystąpić 
wymioty. W wielu przypadkach dochodzi 
do utraty przytomności.

Pierwszym krokiem przy udzieleniu 
pomocy choremu, jest przeniesienie go 
do chłodnego, zacienionego i przewiew-
nego miejsca. Można zrobić okład z zim-
nej wody na czoło i klatkę piersiową i po-
dać chłodny płyn do picia. Jeśli pacjent 
jest nieprzytomny, nie wolno podawać 
mu płynów doustnie, należy jak najszyb-
ciej wezwać pogotowie i do czasu przy-
jazdu lekarza utrzymać drożność dróg 
oddechowych,  a w razie wystąpienia ob-
jawów  zatrzymania krążenia rozpocząć 
sztuczne oddychanie i masaż serca.

korzystając z kąpieli słonecznych 
miej na uwadze zdrowie swoje i swoich 
najbliższych. jeśli zaniepokoi cię samo-
poczucie lub wygląd skóry, niezwłocz-
nie udaj się do lekarza.
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Przewlekły i ostry pęcherz

Możemy mówić o kilku postaciach 
zakażeń układu moczowego, czyli o bez- 
objawowym i przewlekłym zapale-
niu cewki i pęcherza moczowego oraz  
o ostrym zakażeniu układu moczowego, 
w tym również nerek. W przypadku in-
fekcji bezobjawowych, chory nie zgłasza 
żadnych dolegliwości, a wynik badania 
ogólnego moczu często też jest zbliżony 
do prawidłowego. 

Ten stan jest jednak zagrożeniem dla 
zdrowia i może prowadzić do ciężkich 
zakażeń, jak chociażby odmiedniczko-
wego zapalenia nerek. Postać ta wyma-
ga leczenia w przypadku współistnienia 
nieprawidłowości anatomicznych bądź 
fizjologicznych, np. ciąża czy odpływy 
wsteczne do moczowodów. Infekcje 
ostre charakteryzują się częstym odda-
waniem moczu, towarzyszącym temu 
bólem, pieczeniem, podwyższoną tem-
peraturą, a nawet krwiomoczem. Może 
pojawić się zmieniona barwa i zmienio-
ny zapach moczu. 

Zmiany zapalne obejmują zwykle 
błonę śluzową cewki lub pęcherza mo-
czowego, czasami też jego głębsze war-
stwy. Przy infekcji przewlekłej, objawy są 
mniej nasilone. Może pojawiać się ból, 
częstomocz, nieraz okresowe trudności 
w oddawaniu moczu.

Jakie są przyczyny?

Do zakażenia dochodzi najczęściej 
drogą wstępującą. Głównym winowajcą 
są bakterie, które docierają do pęcherza 
przez cewkę moczową. Przenoszeniu się 
bakterii na drogi moczowe sprzyja bli-
skość anatomiczna końcowego odcinka 
jelita grubego i narządów płciowych. 
Najpopularniejszym patogenem jest 
Escherichia coli. Zakażenie wywołują też 
inne drobnoustroje, jak Mykoplazma, 
Chlamydia, pierwotniaki i grzyby choro-
botwórcze. Przyczyną zakażeń mogą być 
również procesy zapalne, które toczą się 

Dokuczliwy pęcherz 
bóL, piECzEniE przy oddAwAniu MoCzu, niEuStAnnE pArCiE nA pęChErz… infEkCjE ukłAdu MoCzowE-
go Są dokuCzLiwE i krępująCE dLA oSoby, którą dotykAją, A przy tyM nALEżą do nAjpowSzEChniEj 
wyStępująCyCh doLEgLiwośCi infEkCyjnyCh. wzroSt zAChorowALnośCi dAjE Się zAuwAżyć w okrESiE 
LEtniM.

w narządach sąsiadujących z układem 
moczowym. Wstępnie, przyczynę do-
legliwości ustala się głównie w oparciu  
o badania laboratoryjne moczu. W przy-
padku infekcji, w moczu zwiększona jest 
liczba krwinek białych, czasami czerwo-
nych, może pojawić się białko.

Ostatecznie czynnik chorobotwórczy 
ustala się w oparciu o badanie bakterio-
logiczne tzw. posiew moczu.

Kto choruje częściej?

Na dolegliwości układu moczowego 
o podłożu bakteryjnym bardziej nara-
żone są kobiety. Wiąże się to z budową 
anatomiczną – cewka moczowau kobiet 
leży  w bezpośrednim sąsiedztwie na-
rządów płciowych i końcowego odcinka 
przewodu pokarmowego. Krótka cewka 
moczowa kobiety nie stanowi dostatecz-
nej zapory przed przenikaniem drobno-
ustrojów do pęcherza moczowego.

Wzrost zachorowalności daje się za-
uważyć w okresie letnim, kiedy korzy-
stamy z kąpieli w jeziorach, basenach.

Leczenie

Objawy infekcji, po zastosowaniu le-
czenia, ustępują przeważnie w ciągu kil-
ku dni. Jeśli szybko opanujemy ostre ob-
jawy zakażenia, pozwoli to na uniknięcie 
nawrotów i niebezpiecznych powikłań, 
które mogą być przyczyną uszkodzenia 
nerek, a nawet ich niewydolności. Pa-
miętajmy, że nieleczone zapalenie cewki 
moczowej może doprowadzić do roz-
przestrzeniania się stanu zapalnego na 
dalsze odcinki dróg moczowych. Bada-
nie ogólne moczu jest jednym z podsta-
wowych badań przesiewowych w dia-
gnostyce chorób układu moczowego. 
Pozwala na rozpoznanie m.in. zapalenia 
nerek, zapalenia pęcherza moczowego 
czy infekcji bakteryjnych. 

w punktach pobrań badań laborato- 
ryjnych Luxmed wykonasz analizę 
ogólną moczu, jak również posiew  
z antybiogramem. Mocz na posiew 
trzeba dostarczyć w jałowym pojem-
niku (do nabycia w aptece). wyniki za-
wsze skonsultuj z lekarzem.
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