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Drodzy Czytelnicy!

Wiosna to czas, kiedy
jedni ,,dostają skrzydeł’’, inni natomiast
na nic nie mają siły,
czują się po prostu źle.
W kontekście ewentualnych
niedyspozycji
odsyłam do artykułu
,,Z tarczycą do endokrynologa’’. Warto sprawdzić czy nasze złe samopoczucie to na pewno tylko tzw. wiosenne
przemęczenie.
Zachęcam Państwa do uważnego prześledzenia
informacji z cyklu „Nowości”. Piszemy tu o bardzo precyzyjnym badaniu w kierunku jaskry, które
można już wykonać w CM Luxmed. Aparat GDX
potrafi wykryć chorobę na około sześć lat przed jej
rozwinięciem.
W tym wydaniu Magazynu chciałbym zwrócić
Państwa uwagę na złożone zagadnienie, jakim jest
otyłość. Jak zdrowo poprawić swój wygląd, zmienić
żywienie czy uzyskać wsparcie od najbliższych,
możecie Państwo dowiedzieć się u specjalisty
w naszej nowej poradni dietetycznej. Piszemy o tym
na str. 7.
Poranne bóle głowy czy gorsza kondycja fizyczna
mogą być oznaką przepracowania i nieprzespanych
nocy w ostatnim czasie ale mogą sugerować
również rozwój choroby. Zachęcam do zapoznania
się z tekstem pt. ,,Nadciśnienie - cichy wróg’’ oraz
konsultacji lekarskiej z wykonaniem podstawowych
badań laboratoryjnych.
Wielu z nas już wiosną snuje plany gdzie spędzi
najbliższe wakacje. Ponieważ coraz częściej wybieramy wczasy za granicą, warto już teraz
sprawdzić, jakie szczepienia należy wykonać przed
wyjazdem. Podstawowe informacje znajdziecie
Państwo w artykule „Zanim spakujesz walizki”,
a szczegółowe porady uzyskacie w Centrum Medycyny Podróży CM Luxmed.
Życząc Państwu witalności na wiosnę, zachęcam
do lektury.
Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

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

POZ w CM Luxmed

Od stycznia br. świadczenia w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) udzielane są
w CM Luxmed przy ul. Zwycięskiej 6A. Należą się one osobom,
które dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego przez
NFZ. Takiego wyboru pacjent może dokonać poprzez złożenie
w naszej placówce deklaracji wyboru. Można to zrobić nie
częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, gdyż w przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent musi wnieść opłatę za
dokonanie zmian.
W ramach usług POZ pacjenci zostają objęci opieką
medyczną dotyczącą świadczeń zdrowotnych profilaktycznych,
diagnostycznych, leczniczych oraz pielęgnacyjnych z zakresu
medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii. Usługi medyczne POZ
wykonywane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem sobót, niedziel
i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Poza godzinami
pracy POZ, pacjent może uzyskać świadczenie w tzw.
nocnej i świątecznej opiece medycznej, dowolnie w jednej
z trzech placówek, z którymi na rok 2012 NFZ podpisał kontrakt.
Pamiętać należy, że świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej w POZ nie obejmują sytuacji związanych
ze stanami bezpośredniego zagrożenia życia. Takie zdarzenia
zgłaszamy dzwoniąc do pogotowia ratunkowego na nr 999,
z tel. komórkowych na nr 112.
www.luxmedlublin.pl

www.laboratoriumluxmed.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , tel.: 81 532 37 11
ul. Kościuszki 18, tel.: 84 686 95 33
pl. Kupiecki 12, tel.: 82 540 80 51
ul. Narutowicza 1/10, tel.: 81 884 47 90
ul. Poniatowskiego 33a, tel.: 82 540 80 41
ul. Spadek 41, tel.: 84 539 80 40
Luxmed - Uzdrowisko Nałęczów, ul. Kasztanowa 6, tel.: 81 501 60 12
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Uciec przed ślepotą
Jaskra jest chorobą przewlekłą, Rozwija się nawet 15-20 lat. Niszczy powoli i na trwałe
kolejne włókna nerwu wzrokowego. Początkowo nie daje żadnych objawów, toteż często
bywa rozpoznana dopiero wtedy, gdy chory traci wzrok. Pierwszą fazę choroby wykryć mogą
jedynie odpowiednie badania okulistyczne. Zdiagnozowana wcześnie, może być skutecznie
zahamowana.
Jaskra nie sprawia bólu, początkowo nie przeszkadza. Kiedy chory zauważa czarne ubytki na widzianym obrazie, najczęściej nerw wzrokowy jest
już bardzo zniszczony. Na tym etapie
utrata widzenia jest nieodwracalna,
a zatrzymanie choroby może być niełatwe. Dlatego tak ważne jest, by ratować wzrok, zanim nastąpią znaczne
ubytki w polu widzenia.
Jedynym sposobem na jaskrę
jest wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Jest to możliwe
dzięki regularnym badaniom okulistycznym. Powinni je robić wszyscy,
a zwłaszcza ci, którzy znajdują się
w grupie podwyższonego ryzyka. Są
to osoby cierpiące na nadciśnienie
bądź niedociśnienie tętnicze, chorujące na miażdżycę, z wysokiego stopnia krótkowzrocznością, a przede
wszystkim te, u których jaskra występowała w rodzinie. Na rozwój jaskry
ma wpływ wiele czynników. Jednak za
najważniejszy, uważa się wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Jaskra dotyczy zwłaszcza ludzi
starszych. Ryzyko zachorowania wzrasta po 60 roku życia, ale niestety choroba pojawia się także u młodszych.
W tej grupie wykrywana jest zazwyczaj przypadkowo. Jaskra, uszkadzając
nerw wzrokowy, daje charakterystyczne zmiany w wyglądzie tarczy nerwu
wzrokowego.
Dzisiejsza medycyna dysponuje
nowoczesnymi i precyzyjnymi aparatami, które pomagają we wczesnym
postawieniu diagnozy. Za ich pomocą można dokonać pomiaru ciśnienia
śródgałkowego, badania dna oka, badania pola widzenia. Niezależnie od
prawidłowej wartości ciśnienia śródgałkowego, należy pamiętać o jaskrze,
która rozwija się przy ciśnieniu w granicach normy. Dlatego specjaliści zalecają wykonanie precyzyjnego i dokładnego badania, jakim jest konfokalny

skaningowy oftalmoskop laserowy
(GDX). Urządzenie niedawno pojawiło
się na polskim rynku i jak dotąd w nielicznych placówkach. Badanie tą metodą można wykonać w gabinecie
okulistycznym CM Luxmed.

Otrzymuje wynik w formie wydruku
z dołączonym opisem.
Wynik badania pozwala lekarzowi
jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć chorobę, co umożliwi odpowiednie leczenie. Wykonywanie badań
z zastosowaniem najnowszej
generacji aparatury zapewAparat GDX Vcc charakteryzuje się wielką
nia jednocześnie pacjentowi
dokładnością i czułością. Potrafi wykryć
nowy poziom jakości i komchorobę na około 6 lat przed jej rozwinięfortu psychicznego. Jest to
ciem.
szczególnie istotne dla paBadanie aparatem GDX umożliwia cjentów z zespołem lęku przed inwaobrazowanie dna oka poprzez nieroz- zyjnymi badaniami okulistycznymi.
szerzone źrenice. GDX wykorzystuje Również poziom sterylności podnietechnologię polaryzacyjną, dzięki któ- siony do najwyższych standardów jest
rej analizuje grubość warstwy włókien nie bez znaczenia w profilaktyce chonerwowych siatkówki. Ponieważ GDX rób zakaźnych (np. przed zarażeniem
nie wykorzystuje optycznych technik HIV, WZW, gronkowcem).
obrazowania, wyniki pomiarów nie
są obarczone błędami wynikającymi
Pamiętajmy, że tylko wczesne
z jakichkolwiek przeszkód w ośrod- i precyzyjne rozpoznanie jaskry, jak
kach optycznych oka, np. zaćma czy i chorób siatkówki oka oraz szybkie
zaburzenia refrakcji.
rozpoczęcie leczenia, chronią przed
Badanie nie wymaga żadnego całkowitą utratą wzroku!
przygotowania, trwa kilka minut, jest Badanie GDX wykonywane jest
bezbolesne. Pacjent siedzi przed apa- w placówce CM Luxmed przy
ratem opierając nieruchomo głowę na ul. Radziwiłłowskiej 5.
specjalnych podpórkach, kieruje wzrok Zapraszamy również na konsultacje
w stronę wskazaną przez badającego. do poradni okulistycznych.
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Nadciśnienie - cichy wróg
Pojawia się skrycie, początkowo niezauważalnIe, niszczy powoli, a gdy
doczeka się na dogodny dla siebie moment – atakuje. Tak przebiega nadciśnienie tętnicze krwi – choroba, na którą cierpi co czwarty Polak.
Nadciśnienie tętnicze nie daje
uciążliwych objawów klinicznych,
dlatego wiele osób przez lata nie
wie o swojej chorobie. Coraz częściej jest rozpoznawane nawet
u osób młodych przed 30 rokiem
życia, ale jednocześnie tylko połowa
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
jest leczonych.
Wśród symptomów choroby można wymienić: poranne bóle głowy,
zawroty głowy, zaczerwienienie twarzy, szyi, krwawienie z nosa, niektórzy gorzej znoszą wysiłek fizyczny.
Kiedy jednak w porę nie podejmiemy
leczenia, dochodzi do wielu groźnych
powikłań narządowych.

O nadciśnieniu i problemach, jakie wiążą się z tym
schorzeniem rozmawiamy
z hypertensjolog – specjalistą od nadciśnienia,
lek.med. Beatą Ossowską.
Pani Doktor, wyjaśnijmy na początek czym jest w ogóle ciśnienie tętnicze krwi?
Mówiąc obrazowo, to siła, która
sprawia, że krew znajdująca się
w naczyniach przepływa przez kolejne tętnice. Siła ta nie tylko przesuwa
krew w naczyniach, ale naciska na
ściany naczyń. Zwiększone ciśnienie
tętnicze w naczyniach powoduje

nadmierny nacisk na ścianki tętnic.
Im dłużej trwa taka sytuacja, tym
większe uszkodzenia zachodzą w naczyniach, co w konsekwencji prowadzi do niebezpiecznych zmian w narządach wewnętrznych. Optymalne
wartości ciśnienia tętniczego krwi
wynoszą 120/80 mm Hg (milimetrów
słupa rtęci). Jeśli wartość przekracza
140/90 mm Hg mówimy o nadciśnieniu tętniczym.
Co sprzyja powstawaniu nadciśnienia tętniczego?
W medycynie rozróżniamy dwa
rodzaje nadciśnienia – pierwotne
i wtórne. Pierwotne, nazywane inaczej idiopatycznym, ma niewyjaśnioną przyczynę. Sprzyja mu wiek
powyżej 60 roku życia, nadwaga,
niewłaściwa dieta z nadmierną ilością
soli, obfite odżywianie, brak ruchu,
alkohol, palenie papierosów, stres.
Często też nadciśnienie tętnicze występuje rodzinnie.
Nadciśnienie wtórne jest wynikiem
istniejącej już choroby. Może występować przy schorzeniach nerek, chorobach naczyń, wadzie serca czy też
cukrzycy. Dlatego tak ważne jest postawienie właściwej diagnozy i podjęcie skutecznego leczenia.
Jakie ryzyko niesie ze sobą nadciśnienie?
Medycyna wyróżnia kilka stadiów
rozwojowych nadciśnienia: nadciśnienie bez zmian narządowych,
nadciśnienie z niewielkimi zmianami
narządowymi – białkomocz, przerost lewej komory serca, zmiany
w siatkówce oka oraz nadciśnienie
z ciężkimi uszkodzeniami narządowymi – niewydolność serca, choroba
wieńcowa, kardiomiopatia, retinopatia nadciśnieniowa (uszkodzenie narządu wzroku), powikłania mózgowe
(udar mózgu, demencja), niewydolność nerek.
Lecząc prawidłowo nadciśnienie
można uniknąć tych wielu niebezpiecznych powikłań.
W jaki sposób przebiega leczenie nadciśnienia?
O leczeniu decyduje lekarz specjalista - kardiolog lub hypertensjolog i on nadzoruje cały ten proces.
W niektórych przypadkach wystarczy

obniżenie masy ciała, odpowiednia
dieta, ruch. Częściej jednak konieczne jest wprowadzenie środków farmakologicznych, co nie zwalnia pacjenta z obowiązku stosowania się
do zasad zdrowego trybu życia.
Jakie zalecenia miałaby Pani
Doktor dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym?
Przede wszystkim należy pozostać pod stałą opieką lekarza
i stosować się ściśle do jego zaleceń.
Regularnie przyjmować leki i nie odstawiać ich samowolnie, nawet jeśli
ciśnienie się unormuje. Przyjmowanie
leków nie zwalnia z zachowania odpowiedniej diety i systematycznego
ruchu aerobowego. Trzeba systematycznie sprawdzać i zapisywać wartości ciśnienia. Pomiary należy wykonywać rano i wieczorem przed
przyjęciem leków oraz okresowo
w innych porach dnia. Ponieważ
nadciśnienie
tętnicze
powoduje
zmiany w siatkówce oka, wskazane są badania dna oka wykonane
u okulisty.
Okresowo należy wykonać badanie ogólne i posiew moczu oraz
oznaczyć we krwi stężenie potasu, sodu i kreatyniny, co pozwoli
sprawdzić funkcjonowanie nerek.
U wszystkich chorych zaleca się kontrolę poziomu cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i triglicerydów. Wskazane jest także wykonanie badania
EKG oraz Echa serca.
Dużą wartość diagnostyczną ma
całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego (Holter RR), który umożliwia
najbardziej obiektywną ocenę wartości ciśnienia (także nocnego), pozwala na wykrycie ukrytych patologii
i najlepsze dobranie leków, co zabezpiecza pacjenta przed powstawaniem
powikłań nadciśnienia.

Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy na konsultacje
do poradni kardiologicznych
CM Luxmed. Wszystkie dodatkowe badania wykonasz
również w naszych placówkach.
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ZANIM SPAKUJESZ WALIZKI

Coraz większymi krokami zbliża się czas wyjazdów na urlopy i wakacje. Jeśli
chcesz, by odpoczynek był zdrowy i bezpieczny, to najlepsza pora, by pomyśleć o tym już teraz i wybrać się do lekarza medycyny podróży, Zwłaszcza,
jeśli planujesz wyjazd do innego kraju.
Zmiana klimatu, stref czasowych,
diety, wody, sprawia, że jesteśmy
bardziej podatni na różnego rodzaju
choroby. Dlatego z myślą o tych, którzy wyjeżdżają za granicę na wakacje,
bądź w celach służbowych, w CM
Luxmed działa Centrum Medycyny
Podróży – jedno z nielicznych w Polsce
południowo – wschodniej.
Medycyna podróży, poza profilaktyką
zagrożeń spowodowanych wirusami
i bakteriami, wnikliwie ocenia wpływ
podróży na organizm, wiążący się ze
zmianą klimatu, diety, stref czasowych,
itp. Lekarze specjaliści sprawdzają ogólny stan zdrowia i określają sytuacje, które
mogą doprowadzić do ewentualnych
problemów zdrowotnych.
Warunki w poszczególnych krajach
świata są bardzo zróżnicowane. Zwłaszcza w tropikach i krajach słabiej
rozwiniętych narażeni jesteśmy na
wiele niebezpiecznych chorób.

danego kraju, czasu pobytu, stanu
odporności immunologicznej, a także
od charakteru wyjazdu i rodzaju wykonywanych zajęć.

Odporność nabywa się minimum po dwóch tygodniach od
zaszczepienia.
Przed wyjazdem do krajów tropikalnych konieczne jest szczepienie
przeciwko żółtej febrze. Jest to
warunek pozwolenia na wjazd do
niektórych państw Afryki. Szczepienie
jest też wymagane w przypadkach
podróży tranzytowych przez kilka
krajów, obejmujących regiony zagrożone żółtą gorączką.

Potwierdzeniem szczepienia
jest wpis w tzw. żółtej książeczce.

Uzyskuje on ważność po 10 dniach
od podania szczepionki.

Koniecznie trzeba przedstawić
lekarzowi:
- listę leków przyjmowanych na stałe,
- listę przebytych wcześniej
szczepień ochronnych (najlepiej
zabrać książeczkę szczepień) oraz
stosowanych w przeszłości leków
przeciwmalarycznych,
- spis leków lub innych substancji,
które wywołują uczulenie (np. białko
jaja kurzego, które jest składnikiem
wielu szczepionek).
Lekarza trzeba też poinformować
o ciąży lub planowanym karmieniu
piersią podczas podróży, o chorobach
lub schorzeniach przewlekłych oraz
o ostatnio przebytych chorobach i stosowanych wówczas lekach.
Warto też powiedzieć o planowanych
elementach turystyki aktywnej (wycieczki wysokogórskie, nurkowanie,
zwiedzanie jaskiń, polowania na zwierzęta).

Wybierz się do lekarza medycyny
Najczęstszymi chorobami
Przed wizytą u lekarza mepodróży
najlepiej na 6-8 tygodni
zakaźnymi są: wirusowe zapalenie dycyny podróży wskazane jest

wątroby typu A i B, tężec, błonica,
polio, dur brzuszny, żółta gorączka,
malaria, odkleszczowe zapalenie opon
mózgowych. Jedynym skutecznym
elementem profilaktyki są szczepienia ochronne, a w przypadku malarii
– przyjmowanie leków w schemacie
ustalonym przez lekarza.
Dobór
szczepień uzależniony jest od rejonu

przygotowanie informacji, które pozwolą lekarzowi maksymalnie ochronić
wyjeżdżającego przed niebezpieczeństwem. Należy określić:
- dokładną trasę podróży,
- termin i charakter wyjazdu (urlop,
praca, badania naukowe),
- wiek podróżującego (dotyczy to
przede wszystkim dzieci).

przed planowanym wyjazdem.

W Centrum Medycyny Podróży
Luxmed w Lublinie uzyskasz szczegółowe porady i wskazówki, jak przygotować się do wyjazdu. Na miejscu
wykonasz
wszystkie
niezbędne
szczepienia i badania przed planowanym wyjazdem.
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Szczepienia ochronne w poszczególnych regionach
geograficznych:
• Afryka Północna: WZW A i B, tężec, błonica, dur
brzuszny, polio, wścieklizna
• Afryka (na poł. od Sahary): żółta gorączka, WZW A i B,
tężec, błonica, dur brzuszny, polio, wścieklizna
• Afryka Południowa: WZW A i B, tężec, błonica, dur
brzuszny, polio
• Ameryka Północna: tężec, błonica, WZW B
• Ameryka Środkowa: WZW A i B, tężec, błonica, dur
brzuszny
• Ameryka Południowa (w strefie tropikalnej): żółta
gorączka, WZW A i B, tężec, błonica, dur brzuszny,
zakażenia meningokokowe
• Azja: WZW A i B, tężec, błonica, dur brzuszny, zakażenia
meningokokowe, wścieklizna, japońskie zapalenie
mózgu
• Europa Północna: tężec, błonica, WZW B, odkleszczowe
zapalenie mózgu
• Europa Południowa: WZW A i B, tężec, błonica, dur
brzuszny, polio, zakażenia meningokokowe, wścieklizna,
odkleszczowe zapalenie mózgu

Wejdź na www.luxmedlublin.pl i poczytaj
jeszcze więcej.

Marta Gołąb
– mgr psychologii, dietetyk
Studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii, ukończyła
w 2010 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Staż podyplomowy odbyła w MOPR Specjalistyczna
Poradnia dla Rodzin. Jeszcze w trakcie studiów
magisterskich rozpoczęła studia podyplomowe na
Uniwersytecie Rzeszowskim o kierunku: Dietetyka, gastronomia i żywienie. Bezpośrednio po ich ukończeniu
w 2011 r. odbyła kurs – Teoria i praktyka EEG Biofeedback
w neuropsychoterapii w EEG Instytut w Warszawie.
W 2008 r. rozpoczęła prywatną działalność psychodietetyczną. Zajmowała się głównie diagnozą; poradnictwem i terapią osób dorosłych, młodzieży, dzieci
i rodzin mających trudności z utrzymaniem właściwej
masy ciała; prawidłowym żywieniem i zaburzeniami
odżywiania. Od roku pracuje w Centrum Diagnozy,
Terapii i Rozwoju „Krok po kroku” jako neuroterapeuta
Biofeedback. Równocześnie rozpoczęła kolejne studia
podyplomowe w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii o tematyce: Podejście systemowe w terapii rodzin.
W bieżącym roku podjęła współpracę z CM Luxmed.
Szczególne zainteresowania pani mgr Gołąb wiążą
się z żywnością funkcjonalną, zastosowaniem terapii
rodzinnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami
odżywiania. Dużo uwagi pani Marta w swojej pracy
poświęca zagadnieniom dotyczącym wsparcia psychologicznego i elementów psychoterapii w pracy
z osobami mającymi trudności z osiągnięciem i utrzymaniem właściwej masy ciała.
Poza pracą lubi muzykę klasyczną, ponadto znając
język migowy i alfabet Lorma interesuje ją komunikacja
z osobami głuchymi i głuchoniewidomymi.
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Nadwaga
to choroba!
Według badań tylko 32% kobiet
i 30 % mężczyzn ma prawidłową
masę ciała. Otyłość staje się
coraz częstszym problemem
społecznym. Klasyfikowana jest
jako choroba przewlekła, zaliczana do grupy chorób cywilizacyjnych. Nie powinniśmy mieć
wątpliwości, że należy ją leczyć,
aby nie doszło do powikłań.
Skąd się bierze otyłość?
Przyczyny otyłości są różnorodne.
Ilość tkanki tłuszczowej oraz jej rozmieszczenie w organizmie często jest
uwarunkowane genetycznie. U ponad
połowy dorosłych osób z nadwagą,
przynajmniej jedno z rodziców było
otyłe. Nadwaga może być też wynikiem
chorób lub efektem przyjmowania
leków. Do otyłości prowadzą zaburzenia
hormonalne – niedoczynność tarczycy,
nadczynność kory nadnerczy czy zespół policystycznych jajników. Wśród
leków powodujących wzrost tkanki
tłuszczowej wymienia się niektóre
leki przeciwdepresyjne, stosowane
w stanach lękowych i zaburzeniach snu,
hormony, leki steroidowe oraz insulinę.
Na zwiększenie tkanki tłuszczowej
mają też wpływ sytuacje fizjologiczne,
np. ciąża, menopauza lub sytuacje
psychologiczne - problemy społeczne,
rodzinne, stres.

Otyłość powstaje przede wszystkim
w wyniku spożywania nadmiaru
tłuszczu oraz zbyt małej aktywności
ruchowej.
Jednym słowem, fundujemy ją sobie
niejednokrotnie na własne życzenie.
Brak ruchu, siedzący tryb życia nie

pozwala
na
uwolnienie
energii
zgromadzonej w tkance tłuszczowej, za
to dodatkowo wpływa na przyjmowanie
większej ilości pożywienia. Czekoladki
przed telewizorem, ciasteczko podczas czytania gazety – to fatalne
nawyki żywieniowe, zgubne w swoich
skutkach.

Czym grozi otyłość?
Lista chorób wynikających z otyłości
jest naprawdę długa. Od lat znany jest
związek otyłości z cukrzycą. Osoby
ze znaczną nadwagą mają ponad 50krotnie wyższe ryzyko zachorowania na
cukrzycę niż ludzie szczupli.
Przy otyłości zwiększa się ryzyko
niewydolności serca i choroby wieńcowej. Częściej dochodzi do nadciśnienia tętniczego krwi, pojawia się niebezpieczeństwo wystąpienia udaru
mózgu. Nadwadze i otyłości towarzyszą
zaburzenia w gospodarce tłuszczowej.
Charakteryzują się one podwyższeniem
poziomu cholesterolu i trójglicerydów
w surowicy krwi.
Często występują zaburzenia w oddychaniu, co prowadzi do niedotlenienia tkanek i powoduje ich gorsze
funkcjonowanie. W czasie snu pojawia
się chrapanie i groźny dla życia tzw.
bezdech senny. Zwiększa się prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory, m.in. macicy, piersi, jelita
grubego, pęcherzyka żółciowego, pro-

staty. Częściej niż u osób szczupłych
dochodzi do chorób dróg żółciowych.
Nadmiernie obciążone stawy i kręgosłup ulegają uszkodzeniu, co prowadzi
do zespołów bólowych. Otyłość sprzyja
częstszemu występowaniu dny moczanowej. Poprzez utrudniony odpływ
krwi z kończyn dolnych, pojawiają się
żylaki.
U młodych kobiet otyłość powoduje
powikłania okołoporodowe.

Co można zrobić?
Niewłaściwe postępowanie nawet
w początkowym okresie walki z otyłością może rzutować na brak oczekiwanych rezultatów. Rodzi to poczucie
bezsilności i jest przyczyną rezygnacji.
Dlatego najlepiej poradzić się lekarza.
Trzeba stwierdzić czy otyłość nie jest
następstwem choroby zasadniczej.
Należy sprawdzić poziom hormonów
tarczycy, poziom cukru, a u kobiet
wykonać USG narządów rodnych, by
wykluczyć zespół policystycznych jajników. Specjalista zdiagnozuje przyczynę, a w razie potrzeby zleci terapię
farmakologiczną i ustali zasady postępowania.
Warto wziąć pod uwagę wizytę u dietetyka.
Często okazuje się bowiem, że stosowana przez
nas dieta, tak naprawdę z dietą ma niewiele
wspólnego i może przynieść więcej szkody, niż
pożytku.

Zapraszamy na konsultacje lekarskie
i badania diagnostyczne do CM
Luxmed. Dietetyk udzieli Państwu
szczegółowych porad i ustali
indywidualnie odpowiednią dietę.
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Z tarczycą do endokrynologa
Tarczyca jest jednym z ważniejszych gruczołów wydzielania wewnętrznego, inaczej
mówiąc narządem, który uwalnia do krwi hormony. Mają one wpływ m.in. na układ
nerwowy, kostny i mięśniowy. Działają na przemianę węglowodanów, syntezę białek,
regulują wytwarzanie energii, dojrzewanie płciowe, pobudzają wzrost i rozwój płodu.
Prawidłowe funkcjonowanie tarczycy jest niezbędne do życia.

Choroby gruczołu tarczowego są
bardzo rozpowszechnione i dotyczą
szczególnie kobiet. Schorzenia tarczycy
łączą się głównie ze zmianami w jej budowie bądź zaburzeniami czynności.
Mogą rozwinąć się w każdym wieku, w dzieciństwie, u młodych kobiet,
niekiedy w trakcie ciąży. Przyczyną jest
niedobór jodu w pożywieniu i skłonność
osobnicza do powiększania się tarczycy.
Wole nie wykazujące zaburzenia
czynności oraz nie wywołane guzem
lub zapaleniem gruczołu, to tzw. wole
obojętne. Wczesne zastosowanie leków
może prowadzić do całkowitego jego
ustąpienia.

Nadczynność tarczycy

Jeśli ilość produkowanych przez tarczycę hormonów przekracza zapotrzebowanie organizmu, mówimy o nadczynności gruczołu tarczowego. Dochodzi wtedy zazwyczaj do poważnego
upośledzenia ogólnego stanu zdrowia.
Objawy choroby są bardzo różne
i początkowo często bagatelizowane.
Pojawia się nieuzasadniony niepokój,
stany ciągłego napięcia, może wystąpić
bezsenność, osłabienie, uczucie gorąca,
zmniejszenie masy ciała, mimo dobrego
apetytu. Pacjenci zgłaszają też kołatanie
serca, drżenie rąk, u kobiet może dochodzić do zaburzenia miesiączkowania. Takie symptomy często tłumaczymy sobie
przemęczeniem, stresem, niekorzystną
aurą, itp.

tarczowego jest USG. W przypadku
stwierdzenia zmian w gruczole, niezbędne jest wykonanie biopsji. Dzięki temu można określić charakter
procesu chorobowego i wykluczyć
najgroźniejsze – raka tarczycy.
Zapalenie tarczycy - stan zapalny
prowadzi do obumierania komórek tarczycy, a to powoduje uwolnienie do krwi
zwiększonej ilości hormonów. Rozwijają
się wówczas objawy nadczynności.
Charakterystyczne jest przy tym jednostronne powiększenie gruczołu tarczowego, jego nieregularny kształt oraz ból
przy dotyku.
Przyczyną niedoczynności jest
przeważnie uszkodzenie tarczycy, stan
zapalny a także choroba przysadki, która wiąże się ze zbyt
Nieleczona nadczynność tarczycy może niskim wydzielaniem
mieć poważne konsekwencje zdrowotne, TSH czyli hormoa w skrajnych przypadkach może zakończyć nu pobudzającego
czynność tarczycy.
się śmiercią.
Niedobór hormonów powoduje zwolPrzyczyny nadczynności nienie procesów myślenia, przemiany
tarczycy
materii, a tym samym przyrost wagi
Choroba Graves-Basedowa jest ciała, dokuczliwe zaparcia. Chorzy na
przyczyną ponad 70 % przypadków nad- niedoczynność odczuwają stały chłód,
czynności tarczycy. Wywołują ją własne osłabienie, bóle mięśni. Pojawiają się
przeciwciała, które łącząc się z komórka- obrzęki, zwłaszcza na twarzy, przerzedza
mi tarczycy, prowadzą do ich zwiększo- się owłosienie, krwawienia miesięczne
nego rozrostu i nasilonego uwalniania stają się zbyt obfite. Niedoczynność tarhormonów. Oprócz opisanych wcześniej czycy w czasie ciąży prowadzi do upoobjawów nadczynności, dodatkowo po- śledzenia rozwoju dziecka.
jawia się wytrzeszcz gałek ocznych, poLeczenie polega na podawaniu ledrażnienie i bóle oczu czy obrzęk nóg.
ków podwyższających produkcję horCharakterystycznym objawem, monów.
który pozwala szybko zdiagnozować
chorobę Graves-Basedowa jest orbiJeśli zauważysz objawy, które nasuwają
topatia, popularnie nazywana „wypodejrzenie choroby tarczycy, koniecztrzeszczem” oczu. Decydujące znanie wybierz się do specjalisty i wykonaj
czenie w postawieniu diagnozy mają
zalecone badania: oznaczenie poziomu
badania hormonalne, w tym TSH i
stężenia hormonów tarczycy i przysadki
oznaczenie stężenia wolnych hormooraz USG tarczycy.
nów tarczycy.
W razie potrzeby można wykonać
Wole guzkowe - cechą tego schorzebiopsję i pobrać tkanki do badania
nia jest występowanie licznych guzków
histopatologicznego.
na tarczycy, które produkują hormon,
Zapraszamy do poradni endokrynolonie zważając na ilość TSH we krwi. Wole
gicznej w CM Luxmed. Na miejscu można
guzowate nadczynne może też mieć powykonać wszystkie potrzebne badania
stać jednego guzka.
w kierunku chorób tarczycy.
Rutynowym badaniem gruczołu
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Zęby jak własne czyli…
skuteczne metody w protetyce
Nawet przy systematycznej kontroli stomatologicznej zdarza się,
że zęba trzeba czasami usunąć. Spotkać to może ludzi w każdym
wieku, także osoby młode. BRAKI W UZĘBIENIU, TO Problem nie
TYLKO w aspekcie estetycznym. Może być również przyczyną wielu
poważnych schorzeń, chociażby gastrologicznych. Na szczęście
osiągnięcia stomatologii w dziedzinie protetyki dają nam dzisiaj
szerokie możliwości.

Przed umocowaniem mostu zęby wymagają odpowiedniego przygotowania – wyleczenia w przypadku ubytków i oszlifowania pod korony. Dzięki
zastosowaniu mostów można osiągnąć
bardzo ładny efekt kosmetyczny.

Protezy
Przy niemalże całkowitym braku
własnych zębów, często proponowanym rozwiązaniem, choć z pewnością
mniej komfortowym, są uzupełnienia
wyjmowane.
Protezy osiadające proponowane są
wtedy, gdy nie ma możliwości zastosowania innego uzupełnienia. Mogą
być wykonane z akrylu lub z tworzywa elastycznego (protezy elastyczne),
które jest odporniejsze na złamania
i zapewniają większy komfort użytkowania. Przy częściowym braku uzębienia można stosować protezy szkieletowe. Opierają się one głównie na
własnych zębach, a także na dziąsłach
i błonach śluzowych.

Implanty
Korony i mosty
W przypadku, kiedy trzeba odbudować ząb złamany, stosujemy korony
porcelanowo – metalowe lub z samej
porcelany. Koronę można umocować
dzięki specjalnym sztyftom, umieszczonym w korzeniu zęba. Konieczne
jest przedtem wyleczenie kanałów zębowych. Korony dają doskonały efekt,
w przypadku gdy chcemy skorygować

kształt zęba. Można też je zakładać
na zęby ciemne, przebarwione lub
w celu wzmocnienia zęba uszkodzonego przez próchnicę, oczywiście po
uprzednim wyleczeniu.
Przy braku jednego lub kilku zębów,
komfortowym rozwiązaniem są uzupełnienia stałe, niewyjmowane, tzw.
mosty. Most składa się z koron osadzonych na zębach sąsiadujących z luką
oraz z przęsła, czyli imitacji zęba/zębów, zawieszonego tuż nad dziąsłem.

Osobom, które cenią przede wszystkim komfort, warto oczywiście polecić
zastosowanie implantów klasycznych.
Implant jest elementem zastępującym
korzeń własnego zęba. Po chirurgicznym wszczepieniu, wykonuje się uzupełnienia stałe protetyczne np. koronę.
Implant daje komfort, bardzo naturalnie wygląda i jest trwały.
Rozwiązań w protetyce jest wiele.
Nie trzeba więc zwlekać z wizytą, tylko
wybrać się na konsultacje do stomatologa.
Konsultacja merytoryczna tekstu –
dr Iwona Antoniak

Zapraszamy na konsultacje i zabiegi w gabinetach stomatologicznych
CM Luxmed przy ul. Radziwiłłowskiej 5 oraz Zwycięskiej 6A.
Rejestracja telefoniczna
pod nr 81 532 37 11
lub on-line www.luxmedlublin.pl
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Chorobowy
zawrót
głowy
Nie ma chyba osoby, która choć
raz nie doświadczyłaby uczucia zawrotów głowy. Może zdarzyło się
to podczas jazdy samochodem, na
statku, na huśtawce, czy podczas
szybkiego zerwania się z pozycji
leżącej.
Jeśli ktoś mówi „kręci mi się
w głowie”, nie zawsze wiadomo,
co ma na myśli. Wiele osób określa
w ten sposób migotanie przed
oczami, trudności w utrzymaniu
równowagi lub po prostu nudności.
Czasami dolegliwości te powtarzają się dość często, wydawać by
się mogło bez konkretnej przyczyny i są tak uciążliwe, że utrudniają codzienne funkcjonowanie.
Pacjenci opisują ten objaw, jako
uczucie ściągania w bok, kołysania, wirowania. Towarzyszy temu
niejednokrotnie szum w uszach,
pogorszenie słuchu, bladość, pocenie się czy też ból głowy.
Zawroty głowy nie są jednostką chorobową. Mogą mieć wiele
przyczyn i być objawem wielu chorób. Są ostrzeżeniem, że w naszym
organizmie dzieje się coś złego.
Jedną z przyczyn zawrotów głowy
może być choroba błędnika, nerwu
przedsionkowo – ślimakowego lub
ośrodków mózgu odpowiedzialnych za równowagę.
To nieprzyjemne uczucie może
pojawiać się również w przebiegu
chorób ogólnoustrojowych. Wymienić tu można choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby

układu krążenia, jak: nadciśnienie
tętnicze, zaburzenia akcji serca,
zmiany w tętnicach podobojczykowych lub szyjnych. Uważa się,
że jedną z istotnych przyczyn zawrotów głowy są zaburzenia przepływu krwi przez ośrodkowy układ
nerwowy albo ucho wewnętrzne.
Zawroty głowy mogą być też
wynikiem zmian miażdżycowych
w naczyniach mózgowych, zwężenia tętnic szyjnych i kręgowych,
które doprowadzają krew do mózgu. Podobne objawy wywołują
zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego, czy stany po urazach
kręgosłupa, dające ucisk na tętnice
kręgowe.
Dlatego nie można lekceważyć ataków zawrotów głowy lub
dłuższego uczucia niestabilności.
Trzeba koniecznie udać się do lekarza, by wykryć źródło problemu.
W pierwszej kolejności lekarz ustali, czy zawroty występują stale, czy
napadowo. Sprawdzi, czy towarzyszą im inne objawy neurologiczne,
np. osłabienie mięśni, drętwienia,
zaburzenia mowy, niedosłuch. Dia-

gnostyka zawrotów głowy wymaga współpracy kilku specjalistów
– laryngologa, okulisty, neurologa. Pacjent z pewnością zostanie
skierowany na badania diagnostyczne. Trzeba będzie wykonać
badanie USG naczyń, dzięki któremu można sprawdzić przepływy krwi w tętnicach, zdjęcie RTG
kręgosłupa szyjnego, badanie poziomu glukozy i cholesterolu we
krwi.
Leczenie zawrotów głowy zależy od ich przyczyny. Powinno
się odbywać pod ścisłą kontrolą
specjalisty. W ostrej fazie lekarz
zastosować też może leczenie objawowe, aby złagodzić dolegliwości.

W poradni neurologicznej
CM Luxmed uzyskacie Państwo specjalistyczną pomoc
lekarską. U nas wykonacie
również kompleksowe
badania diagnostyczne
i laboratoryjne.
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Kwalifikacje do zabiegów przeprowadzane są również w gabinetach okulistycznych CM Luxmed.

www.osrodekchirurgiioka.com
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Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy dotyka coraz większej
liczby osób. Dolegliwości są uciążliwe, ale przy odpowiedniej
kuracji, wrzód szybko się goi, objawy ustępują i zmniejsza się
częstotliwość nawrotów choroby. Nie możemy jednak powiedzieć,
że schorzenie to obecnie przestało być groźne.

gruczołowej błony śluzowej.
Ponieważ za czynnik sprawczy
owrzodzenia żołądka i dwunastnicy
uznano bakterię, to właściwym leczeniem zwalczającym infekcję jest kuracja antybiotykowa. Od niedawna coraz

Helicobacter

atakuje

Wprawdzie dla „wrzodowców” nadeszły lepsze czasy, ale choroba jest nadal
niebezpieczna. Należy do najczęstszych
organicznych patologii przewodu pokarmowego, dotyka 5-10 procent osób
dorosłych, stąd stanowi ważny problem
medyczny i społeczny. W przebiegu
choroby wrzodowej mogą występować
powikłania, czasem nawet zagrażające
życiu: krwawienie lub krwotok z przewodu pokarmowego, perforacja czyli
przedziurawienie (wówczas zawartość
żołądka przedostaje się do jamy otrzewnowej, co grozi ciężką infekcją i wymaga
wykonania zabiegu operacyjnego) oraz
stenoza czyli zwężenie odźwiernika.
Nieleczone prawidłowo owrzodzenie
może doprowadzić do stanu zapalnego,
a następnie przerodzić się w proces nowotworowy.

Symptomy choroby
Pierwszymi objawami, które mogą
przemawiać za chorobą wrzodową jest
pieczenie w przełyku, ból w nadbrzuszu,
odbijanie, nudności. Bóle pojawiają się
najczęściej między posiłkami, czasami
w środku nocy. Przy owrzodzeniu dwunastnicy charakterystyczne jest ustępowanie bólu po zjedzeniu niewielkiego
posiłku. Ból może występować również
w okolicy kręgosłupa piersiowego. Powtarzające się, opisane objawy są wskazaniem do zgłoszenia się do lekarza
i ewentualnie do wykonania badań diagnostycznych w kierunku choroby wrzodowej.

Najlepiej sprawdzić endoskopem
Badanie gastroskopem pozwala na
dokładną ocenę błony śluzowej gór-

nego odcinka przewodu pokarmowego, tj. przełyku, żołądka i dwunastnicy.
Dzięki gastroskopii możemy rozpoznać
wszelkie patologie: zapalenia błony śluzowej, owrzodzenia. To też niezawodna
metoda wczesnego wykrywania zmian
nowotworowych. Poza tym mamy możliwość pobrania materiału do analizy histopatologicznej, posiewów oraz oceny
obecności bakterii Helicobacter pylori
– głównego winowajcy choroby wrzodowej.
Jest to badanie krótkotrwałe, bezpieczne i stosowane również w warunkach ambulatoryjnych. Podczas badania
pacjent nie jest narażony na działanie
żadnych szkodliwych czynników, dlatego można je powtarzać wielokrotnie,
w krótkich odstępach czasowych. Współczesne metody dezynfekcji i czyszczenia
sprzętu oraz stosowanie odpowiednich
procedur dają pacjentowi pewność bezpiecznego badania. Gastroskopia nie
jest bolesna, a nieprzyjemne uczucie
związane z wprowadzaniem endoskopu minimalizujemy poprzez miejscowe
znieczulenie gardła.

Przyczyny choroby
Coraz częściej specjaliści potwierdzają, iż główną przyczyną powstawania
choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy jest obecność bakterii Helicobacter pylori. Bakteria ta należy do grupy
tzw. gram ujemnych. Ma zdolności do
rozkładania mocznika w amoniak, dzięki czemu możliwe jest jej przetrwanie
w tak kwaśnym środowisku, jakim jest
żołądek. Bakteria produkuje enzymy,
które mają toksyczne działanie, co doprowadza do przewlekłego stanu zapalnego i stopniowego niszczenia warstwy

większą uwagę poświęca się też probiotykom. Nie tylko podnoszą one efektywność leczenia antybiotykiem, ale zapobiegają jednocześnie wyjaławianiu się
przewodu pokarmowego.
Odkąd odkryto prawdziwy powód
choroby wrzodowej, leczenie tego schorzenia stało się o wiele łatwiejsze. Kuracja, która jeszcze nie tak dawno ciągnęła
się miesiącami teraz zajmuje od 7 do 14
dni.

Badanie gastroskopowe wykonywane
jest w Centrum Diagnostyki CM Luxmed
przy ul. Królewskiej 11. Pacjenta na
badanie powinien zakwalifikować lekarz.
Na badanie należy wcześniej się zapisać
i odpowiednio przygotować według
zaleceń lekarskich.
Zapraszamy również na konsultacje do
poradni gastrologicznej.
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Co kleszcz może?
Województwo lubelskie, obok województw
pomorskiego i podlaskiego, jest ogniskiem
endemicznym występowania wirusa odkleszczowego zapalenia mózgu – wynika z badań
wirusologicznych kleszczy oraz badań serologicznych.

Odkleszczowe zapalenie mózgu
jest infekcją ogólnoustrojową wywoływaną przez wirus TBE przenoszony
w trakcie ukąszenia przez zakażonego
kleszcza.
Częstość występowania choroby
zależy od pory roku i wynika z sezonowej aktywności kleszczy, tak więc
ryzyko zakażenia może pojawić się już
w lutym i trwać nawet do końca listopada.
Podczas ukąszenia, wirus jest
transportowany z gruczołów ślinowych kleszcza do skóry ofiary, a stąd
do otaczających węzłów chłonnych.
Następnie przenoszony jest do orgaWydawca
Luxmed Sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 5
20-080 Lublin
tel.: 81 532 37 11

nów takich jak: trzustka, mięśnie szkieletowe, mięsień sercowy, mięśnie gładkie, a także do monocytów i fagocytów,
gdzie następuje szybkie namnażanie
się wirusa (wiremia pierwotna). W drugiej fazie wiremii wirus TBE przenosi
się do centralnego układu nerwowego
(CUN). Około 10-30% zainfekowanych
osób wykazuje symptomy zakażenia
w przeciągu 2-20 dni po infekcji. Są to
objawy niecharakterystyczne, grypopodobne - gorączka, bóle głowy, bóle
stawów i mięśni, nudności, wymioty,
ból brzucha, biegunka. Mijają często
po kilku dniach. U około 10 % pacjentów, zwykle po tygodniu od ustąpienia
gorączki zaczyna się druga faza choroby – zajęcie centralnego układu nerwowego.
Kolejną groźną chorobą przenoszoną przez kleszcze jest borelioza.
Bakterie zwane krętkami Borrelia, dostają się do organizmu człowieka wraz
ze śliną kleszcza podczas ukąszenia.
Objawem choroby jest utworzenie
się w miejscu ukąszenia rumienia, który
może przechodzić na sąsiednie partie
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ciała, wysoka gorączka, powiększenie
wątroby, śledziony, a także poważne
uszkodzenia narządów wewnętrznych.
Leczenie prowadzone jest głównie za
pomocą antybiotyków. Do tej pory
nie wynaleziono szczepionki, która
chroniłaby przed zachorowaniem na
boreliozę. Jedynym sposobem jest
zachowanie odpowiednich środków
bezpieczeństwa.

O czym należy pamiętać?
Jeżeli doszło do ukąszenia przez
kleszcza należy sprawdzić czy doszło
również do zakażenia boreliozą czy
odkleszczowym zapaleniem opon mózgowych, wykonując stosowne badania krwi. Badania te wykrywają w surowicy krwi specyficzne przeciwciała
pojawiające się w wyniku zakażenia.
Badania wykonasz we wszystkich
punktach pobrań badań laboratoryjnych Luxmed na terenie woj. lubelskiego, nie trzeba być na czczo.

Przypominamy, że w punktach szczepień CM Luxmed można wykonać
szczepienia przeciw kleszczowemu
zapaleniu opon mózgowych zarówno
dla dorosłych jak i dla dzieci.
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Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Nie zwraca materiałów niezamówionych.
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