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Rehabilitacja w nowej odsłonie
BADANIE USG dla dzieci

HTZ - ciesz się wiosną w każdym wieku
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Drodzy Czytelnicy!

Z nadzieją, że dopisuje
Państwu wiosenny nastrój,
zapraszam do zapoznania się
z informacjami w kolejnym
wydaniu magazynu Luxmed.
Na początek chciałbym
zwrócić Waszą uwagę na nowe usługi medyczne w placówkach CM Luxmed. To
przede wszystkim centrum
rehabilitacji w nowej odsłonie
– teraz już w placówce przy ul. Zwycięskiej.
O zmianach, które z pewnością będą korzystne
przede wszystkim dla naszych pacjentów, piszemy
na str. 4. Natomiast w placówce w Chełmie
poradnia urologiczna wprowadziła specjalistyczne
badanie, tzw. uroflowmetrię, bardzo pomocną
w ocenie układu moczowego. Więcej na ten temat
dowiedzieć się można z artykułu na str. 3.
Tych z Państwa, którzy jeszcze nie „ocknęli się
z zimowego snu”, czują się zmęczeni, apatyczni,
zachęcam do przejrzenia artykułu na str. 7
„Przesilenie wiosenne, a może niedokrwistość”.
Co wspólnego ma wiosna z alergią? Wiedzą
najlepiej ci, którzy od lat borykają się z tą chorobą.
Okazuje się, że pośrednio, ta pora roku ma również
związek z astmą oskrzelową. O szczegółach
dowiecie się z artykułu „Kiedy brakuje powietrza”
na str. 8. Natomiast ci, którzy narzekają na
zaczerwienione i łzawiące oczy, powinni zapoznać
się z informacjami na str. 13. Zapalenie spojówek
ma bowiem różne podłoże i wcale nie musi wiązać
się z wiosennym pyleniem roślin.
Badaniom diagnostycznym u najmłodszych
pacjentów poświęcamy str. 5. W artykule „USG
u dzieci” opisujemy dokładnie, w jakich sytuacjach
ta metoda jest niezastąpiona.
I jeszcze jeden materiał, na który pragnę
zwrócić uwagę naszych Czytelniczek – wywiad
z ginekologiem dr. n.med. na temat hormonalnej
terapii zastępczej. Z rozmowy wynika, iż przy
odpowiednio prowadzonym leczeniu, bez względu na
wiek, można cieszyć się dobrym samopoczuciem.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

Szczepienie
jak ubezpieczenie
Coraz częściej jeździmy po świecie.
Wielu Polaków udaje się do Tunezji,
Egiptu, Turcji, ale też chętnie
odwiedzamy inne kraje Afryki i Azji.
Pewne strefy klimatyczne, jak tropik
czy subtropik, gdzie klimat jest trudny,
wymagają wiedzy i odpowiedniego
przygotowania, by zminimalizować
zagrożenia zdrowotne.
Przed wyjazdem w odległe zakątki świata warto
skonsultować się z lekarzem medycyny podróży i wykonać
zalecane szczepienia. Dobór szczepień uzależniony jest
od rejonu danego kraju, czasu pobytu, stanu odporności,
a także charakteru wyjazdu i rodzaju wykonywanych zajęć.
W ostatnich latach obserwujemy ekspansję coraz
to nowych, doskonalszych szczepionek. W CM Luxmed
można wykonać szczepienia te popularne, przeciwko
WZW A i B, odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych,
tężcowi, błonicy, zakażeniom meningokokowym, polio,

jak również te, które są dostępne wyłącznie
w wyspecjalizowanych, przygotowanych do tego
placówkach - przeciwko durowi brzusznemu,
febrze (żółtej gorączce).
Od niedawna wykonywane są też szczepienia
przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu. Wirus

występuje głównie w Azji i przenoszony jest na człowieka
przez komary, które wcześniej ukąsiły zainfekowane
zwierzę. Przebieg zakażenia może być bezobjawowy,
mogą wystąpić łagodne oznaki, jednak u wielu osób
dochodzi do rozwoju ciężkiej postaci choroby. Japońskie
zapalenie mózgu rozpoczyna się zazwyczaj objawami
grypopodobnymi z gorączką, dreszczami, zmęczeniem,
bólami głowy, nudnościami i wymiotami. Następstwem
japońskiego zapalenia mózgu mogą być zaburzenia
neurologiczne, które utrzymują się przez długi czas.
Szczepienia zaleca się szczególnie osobom podróżującym do Azji, które chcą zredukować ryzyko zakażenia.
Szczepionkę stosuje się u osób powyżej 18 roku życia.
Zapraszamy na konsultacje lekarskie do poradni
medycyny podróży. Tu uzyskasz kwalifikację do szczepień profilaktycznych przed podróżą, otrzymasz wskazówki, jak wyposażyć apteczkę podróżną. Prowadzimy
również profilaktykę antymalaryczną.

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

www.luxmedlublin.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , 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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Utrapienie dla mężczyzn
Wśród mężczyzn po 45 roku życia jednym z częstszych
schorzeń są zaburzenia w funkcjonowaniu prostaty.
Rozrost gruczołu krokowego następuje powoli i może
przebiegać niepostrzeżenie. Kiedy oddawanie moczu
staje się coraz trudniejsze, choroba bywa już
zaawansowana. Dlatego lepiej nie czekać na wyraźne
symptomy lecz wcześniej zdecydować się na badania
profilaktyczne.

Co oznacza BPH?
To skrót od angielskich słów,
oznaczający łagodny rozrost stercza
(prostaty), po polsku w skrócie ŁRS.
Powiększenie objętości prostaty jest
związane ze wzrostem liczby komórek gruczołowych oraz włókien mięśniowych w jej obrębie. Są to komórki nie mające charakteru nowotworu
złośliwego.
Schorzenie rozwija się powoli,
cechując się stopniowym powiększeniem gruczołu krokowego i nasileniem cech przeszkody podpęcherzowej. Powiększający się stercz
uciska na cewkę moczową, co powoduje zwężenie jej światła i utrudnia
oddawanie moczu.

Czynniki sprzyjające
wystąpieniu łagodnego
rozrostu stercza
Przypadłość ma przede wszystkim
związek ze starzeniem się organizmu
mężczyzny. Schorzeniu sprzyjają zaburzenia hormonalne (zwiększone
wytwarzanie aktywnego hormonu
męskiego – dihydrotestosteronu).
Istnieją przesłanki, że nadmierna aktywność seksualna, jak również jej
brak, mogą wpływać na rozwój ŁRS,
wymienia się również podwyższony poziom cholesterolu, cukrzycę,
a także nieprawidłową dietę złożoną
z dużej ilości czerwonego mięsa, przy
małej ilości warzyw.

Objawy choroby
Dzielimy je na podrażnieniowe
oraz przeszkodowe. Ponieważ rozrost tkanki w obrębie stercza powoduje występowanie przeszkody
podpęcherzowej, w pęcherzu moczowym wzrasta ciśnienie. Podrażnia
ono mięśniówkę pęcherza. Pojawiają
się wówczas takie dolegliwości, jak:
częstomocz, parcia naglące, konieczność oddawania moczu w nocy.

Do drugiej grupy należą objawy,
wynikające ze zwężenia światła cewki. Są to trudności z rozpoczęciem
oddawania moczu, osłabienie strumienia moczu, wydłużenie mikcji.

Badania diagnostyczne
Wizyta u urologa zaczyna się od
wywiadu lekarskiego. W diagnozie
stosuje się również punktową ocenę
objawów (pacjent wypełnia kwestionariusz IPSS), która pozwala określić
nasilenie i rodzaj dolegliwości.
Podstawowym badaniem jest badanie przezodbytnicze (per rectum),
kiedy lekarz ocenia wielkość, kształt
i symetrię gruczołu krokowego. Należy też wykonać badania laboratoryjne – PSA, mocznik, kreatynina.
Dokładnym badaniem jest transrektalne USG gruczołu krokowego
(TRUS) z możliwością wykonania
biopsji. Stosunkowo nowym badaniem, aczkolwiek bardzo pomocnym
w diagnostyce jest uroflowmetria.

Uroflowmetria - co
oznacza?
W trakcie badania oceniamy
szybkość przepływu moczu przez
cewkę moczową. Określany jest
przepływ maksymalny, średni oraz
objętość moczu. Badanie, w obiektywny sposób, umożliwia graficzne
przedstawienie stopnia nasilenia
przeszkody podpęcherzowej.
Uroflowmetria jest badaniem
nieinwazyjnym, całkowicie bezbolesnym i bezpiecznym dla pacjenta. Pacjent oddaje mocz do specjalnego pojemnika, który podłączony
jest do uroflowmetru. Urządzenie
analizuje objętość oddanego moczu w jednostce czasu. Badanie
trwa tyle, ile czasu potrzebuje pacjent na oddanie moczu.
Wskazaniem do wykonania uroflowmetrii są zaburzenia oddawania moczu, a w szczególności kwalifikacja do zabiegu operacyjnego.

Podstawowym warunkiem do prawidłowego wykonania uroflowmetrii jest dobrze wypełniony pęcherz
moczowy. Powinien zawierać przynajmniej 150 ml. moczu, jednak nie
powinien być przepełniony. Mikcja
powinna być jak najbardziej naturalna tzn. przypominać zwykłe (codzienne) oddawanie moczu. Nie należy więc bić rekordów i specjalnie się
starać, napinając brzuch.

Rak prostaty a łagodny
rozrost stercza
Oba schorzenia, jak i ich skutki są
diametralnie różne – ŁRS obniża jakość codziennego życia mężczyzny,
rak prostaty, niewłaściwie leczony –
prowadzi do śmierci. Jednak, w początkowej fazie raka, objawy są tak
zbliżone do ŁRS, że trzeba wykazać
szczególną czujność w diagnostyce.
Występowanie ŁRS nie wyklucza
rozwoju raka prostaty. Dlatego pacjenci, u których zdiagnozowano łagodny rozrost stercza powinni tym
bardziej poddawać się systematycznej kontroli lekarskiej, ponieważ następstwa przerostu prostaty mogą
maskować objawy raka. Konieczne
jest wykonanie co pewien czas badań
różnicujących łagodny rozrost i nowotwór złośliwy prostaty.
dr n.med. Robert Klijer – specjalista
urolog

Zapraszamy do poradni
urologicznych CM Luxmed.
W placówce w Chełmie można
wykonać badanie uroflowmetrii.
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Rehabilitacja
w nowej odsłonie

Sala do ćwiczeń, nowoczesne gabinety zabiegowe, rozszerzona oferta usług, to rehabilitacja CM Luxmed w nowej
odsłonie. Zmieniła się też lokalizacja – Centrum Rehabilitacji
zostało przeniesione z ul. Królewskiej do placówki przy
ul. Zwycięskiej. Jednym słowem „od-nowa”.

KINEZYTERAPIA
Ø ćwiczenia indywidualne (UGUL,
materac, ćwiczenia w odciążeniu)
Ø ćwiczenia ogólnousprawniające
indywidualne
Ø ćwiczenia bierne kończyn
dolnych i górnych
Ø ćwiczenia czynne z oporem
Ø ćwiczenia czynno-bierne
Ø ćwiczenia izometryczne
Ø ćwiczenia bierne redresyjne
Ø ćwiczenia instruktażowe
Ø gimnastyka indywidualna
metodą PNF
Ø gimnastyka indywidualna wad
postawy metodą PNF
Ø kinesiotaping (również w ciąży)

Znacznie rozszerzona została również oferta usług. Zabiegi są dobierane indywidualnie dla każdego
chorego, z uwzględnieniem jego
wieku i współistniejących chorób.
Pacjenci mogą wykupić zabiegi pojedynczo lub w pakietach, co oczywiście
jest opłacalne ze względów finansowych.
Schorzenia narządów ruchu, urazy,
kontuzje, choroby zwyrodnieniowe,
zespoły bólowe różnego pochodzenia, migreny… można by stworzyć
niekończącą się listę chorób, których
właściwe leczenie powinno łączyć
ze sobą farmakologię i rehabilitację,
obejmującą fizykoterapię, masaże
i ćwiczenia.
Nowe
Centrum
Rehabilitacji
Luxmed zostało przygotowane tak,
by maksymalnie ułatwić pacjentom
dostęp do zabiegów. Pracownie
wraz z oddzielną rejestracją znajdują
się obecnie na parterze. To duże
udogodnienie dla osób z chorobami
narządów ruchu. Po zabiegu pacjenci mają możliwość korzystania
z natrysków.

FIZYKOTERAPIA
Ø prądy interferencyjne
Ø prądy Traberta
Ø prądy Kotza
Ø TENS
Ø elektrostymulacja
Ø galwanizacja
Ø jonoforeza
Ø tonoliza
Ø laseroterapia
Ø ultradźwięki
Ø magnetoterapia
Ø lampa sollux
Ø krioterapia

MASAŻE
Ø masaż mechaniczny wibracyjny
Aquavibron
Ø masaż leczniczy kręgosłupa
częściowy i całościowy
Ø masaż sportowy
Ø masaż relaksujący,
antycellulitowy,
wyszczuplający, limfatyczny
Ø terapia manualna – mobilizacja
Ø masaż dla kobiet w ciąży
Ø masaż w migrenie

Zapraszamy do nowo otwartej
przychodni rehabilitacyjnej
Luxmed przy ul. Zwycięskiej 6A.

MEDYCYNA DLA CIEBIE

Badanie USG dzieci
Badanie USG jest popularną, cenioną i szeroko stosowaną metodą oceny
prawidłowych i zmienionych patologicznie narządów. Badanie USG
u dzieci najczęściej kojarzymy z badaniem bioderek. Warto jednak
wiedzieć, że mali pacjenci mogą mieć wykonywane badanie ultrasonograficzne także innych narządów i części ciała, których ocena pomaga
w zdiagnozowaniu wielu chorób.

Badania ultrasonograficzne są badaniami łatwo dostępnymi, nieinwazyjnymi i co
najważniejsze - bezpiecznymi (brak narażenia na promieniowanie jonizujące), dlatego
mogą być wielokrotnie powtarzane. Często badanie USG daje możliwość postawienia
diagnozy już w trakcie wykonywania badania.
USG przezciemiączkowe
Umożliwia ocenę anatomii prawidłowej i patologii wewnątrzczaszkowej u noworodków i niemowląt. Badanie to nie wymaga żadnego przygotowania dziecka, daje
możliwość szybkiej oceny stanu morfologicznego struktur mózgu i układu komorowego.
Służy do wykrywania niektórych powikłań poporodowych np. krwawień, zaburzeń
cyrkulacji płynu mózgowo-rdzeniowego (wodogłowie), wad wrodzonych mózgu oraz
rzadko występujących u noworodków i niemowląt guzów mózgu.
USG powinno być wykonane u każdego noworodka i niemowlęcia, a w szczególności
u wcześniaków, u niemowląt z dysproporcją obwodu głowy w stosunku do obwodu klatki
piersiowej, drgawkami i nieprawidłowymi objawami neurologicznymi, z podejrzeniem
zapalenia opon mózgowych.
W praktyce, badanie można wykonać u niemowląt do 6-8 miesiąca życia, czyli do
czasu zarośnięcia ciemiączka przedniego.
USG jamy brzusznej u dzieci
Jest podstawowym badaniem w przypadku dolegliwości bólowych brzucha,
infekcji układu moczowego i zaburzeń
miesiączkowania u dziewcząt. Powinno
być wykonane także w przypadku powiększenia i deformacji obwodu jamy
brzusznej, wyczuwalnego oporu w jamie
brzusznej, urazu, utraty masy ciała oraz
objawów i dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowego, takich jak: biegunka,
zaparcia, wymioty.
USG jamy brzusznej pozwala na ocenę
wielkości narządów, ich budowy, wykrycie
stanów zapalnych, zmian ogniskowych,
czy wad wrodzonych. Podczas badania
oceniane są wszystkie narządy jamy
brzusznej: wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe, trzustka, śledziona, nerki i pęcherz moczowy, przewód pokarmowy (żołądek, odźwiernik i dostępne
w badaniu USG odcinki jelit) oraz obecność ewentualnych powiększonych węzłów
chłonnych i płynu w jamie brzusznej.
Badanie USG jamy brzusznej u większości dzieci nie wymaga specjalnego przygotowania. Starsze dzieci powinny być na czczo ok. 3-4 h, nie należy także żuć gumy
przed badaniem. Zalecane jest, aby dziecko miało dobrze wypełniony pęcherz moczowy
(wypicie niegazowanego płynu na ok. 1 godz. przed badaniem).
USG kanałów pachwinowych i moszny
Może być wykonane u chłopców w każdym wieku. Badanie pozwala na ocenę
jąder i najądrzy, powrózków nasiennych i patologii naczyniowych (żylaki powrózka),
nieprawidłowości kanałów pachwinowych, jak przepuklina, wodniak, zaburzenia
zstępowania jąder.
USG tarczycy, ślinianek i węzłów chłonnych
Pozwala na ocenę tarczycy i zdiagnozowanie nieprawidłowości, jak: guzki, torbiele,
czy stany zapalne. Umożliwia badanie ślinianek przyusznych, podżuchwowych i podjęzykowych, węzłów chłonnych szyi, torbieli oraz naczyniaków twarzy i szyi.
Centrum Diagnostyki USG Luxmed dysponuje nowoczesnymi, profilowanymi
pracowniami do badań ultrasonograficznych. Badania USG u dzieci wykonuje
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej dr n.med. Agnieszka Brodzisz.
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Nasi lekarze
Dr n. med. Agnieszka Brodzisz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Ukończyła wydział lekarski Akademii
Medycznej w Lublinie w 1995 r., a rok później
została zatrudniona w Zakładzie Radiologii
Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego
w Lublinie. W 2001r. odbyła staż naukowy
w Departament of Radiology and Ultrasound
Gentofte Hospital University of Copenhagen.
Tytuł doktora nauk medycznych oraz
specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej uzyskała w 2004 r. Dwa lata później
otrzymała nagrodę im. prof. Z. Boronia,
Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
za najlepszą pracę doktorską.
Dr n.med. Agnieszka Brodzisz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz
wykładowcą w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w Zamościu. Wykłada również na
kursach z diagnostyki ultrasonograficznej
i kursach z zakresu diagnostyki obrazowej
w ramach Polskiej Szkoły Hematologii
i Onkologii Dziecięcej. Z CM Luxmed współpracuje od 2012 r.
Doktor Brodzisz jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Uczestniczy w wielu konferencjach, sympozjach i kursach w kraju i zagranicą. Jest autorem i współautorem kilku publikacji poświęconych diagnostyce ultrasonograficznej i obrazowej, głównie w pediatrii.
Jej szczególne zainteresowania dotyczą
radiologii pediatrycznej, ultrasonografii
u dzieci, USG jamy brzusznej i szyi u dorosłych,
diagnostyki zmian patologicznych jelit
i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,
diagnostyki węzłów chłonnych i układu moczowego.
Doktor Brodzisz wykonuje biopsje cienkoigłowe tarczycy, węzłów chłonnych szyjnych,
ślinianek, zmian patologicznych położonych
na szyi.
Poza pracą pani doktor lubi turystykę
krajoznawczą i górską, chętnie słucha muzyki.

medycyna dla ciebie
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Nie lekceważ żylaków
Kiedy wracasz do domu po całym dniu pracy masz wrażenie, że nogi są
ciężkie i obolałe. Później coraz częściej odczuwasz skurcze łydek, pieczenie stóp. Nie możesz długo stać, bo objawy się nasilają. Zwróć uwagę czy na
nogach nie pojawiły się fioletowe żyłki, albo trwałe poszerzenie powierzchownych żył, przypominające sploty, czy wężowate sznurki.
Żylaki częściej występują u kobiet,
a częstość ich pojawienia się wzrasta wraz
z wiekiem. Najprościej można by opisać to
schorzenie jako nadmierne rozciągnięcie
żył powierzchownych przez przepływającą krew. Jeśli mięśnie nie pracują
należycie, albo uszkodzeniu ulegną
zastawki żylne, wówczas powstaje zjawisko refluksu, a cofająca się krew napiera
na ściany żył, prowadząc do ich rozciągnięcia. Taki mechanizm powoduje
deformację żyły, a następnie jej balonowe
rozdęcie, zwane żylakami.
Żylaki pojawiają się najczęściej na
łydkach, ale mogą też wystąpić na
udach. Czasami są bardzo duże, a wtedy
niosą ze sobą różne powikłania, np.
owrzodzenia, czy zakrzepowe zapalenie
żył głębokich, które niszczy zastawki żylne
i nasila niewydolność żylną oraz grozi
zatorowością płucną. Dlatego ważne

jest, aby nie bagatelizować pierwszych
objawów.
Badania dowodzą, że wpływ na rozwój żylaków mają przede wszystkim
uwarunkowania genetyczne. Nie bez
znaczenia jest też styl życia – brak ruchu,
długie przebywanie w pozycji stojącej
lub siedzącej, co znacznie obciąża nogi.
Powstaniu choroby sprzyja również
nadwaga, a u kobiet noszenie butów na
wysokich obcasach.

USG naczyniowe

To badanie ultrasonograficzne wykorzystuje tzw. zjawisko Dopplera. Jest
niezastąpione w diagnostyce zaburzeń
układu krążenia i oceny jego drożności.
Umożliwia obejrzenie przepływu krwi
w tętnicach i żyłach. Pozwala na ocenę
morfologii ściany żyły lub tętnicy. Wskazaniem do USG żył kończyn dolnych są

objawy, takie jak: bóle nóg, ból łydek
po przejściu krótkiego odcinka, uczucie
ciężkości nóg, bolesne skurcze łydek,
drętwienie i łatwe marznięcie palców nóg,
widoczne żylaki.

Na czym polega leczenie

Ocenia się, że około 10% osób cierpiących na niewydolność żylną wymaga

MEDYCYNA DLA CIEBIE
interwencji chirurgicznej. Pozostałych pacjentów z powodzeniem udaje się leczyć
farmakologicznie przy pomocy środków
poprawiających napięcie ścian naczyń
krwionośnych. Leczenie należy uzupełnić
kompresjoterapią czyli noszeniem specjalnych rajstop, pończoch, czy opasek.
Ważne, by nie dopuścić do powstania
rozległych żylaków. Specjaliści sceptycznie
podchodzą natomiast do różnych kremów,
czy maści do powierzchownego wcierania
w skórę i przypisują im znikome znaczenie.
Warto też mieć świadomość, że usunięcie
drobnych pajączków lub pierwszych
niewielkich żylaczków, nie zabezpiecza
nas przed powstaniem kolejnych zmian.
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Problem tkwi bowiem głębiej i należy
leczyć jego przyczynę.

Działania profilaktyczne

- bądź aktywny fizycznie
- jeśli zdrowie lub czas nie pozwala ci
na uprawianie sportu, to wprowadź
do swojego dziennego grafiku
przynajmniej spacery, marsze lub jazdę
na rowerze,
- zrzuć zbędne kilogramy,
- unikaj długotrwałej pozycji stojącej
i siedzącej,
- zrezygnuj z obcisłej odzieży, która
utrudnia krążenie krwi,
- unikaj wysokich temperatur – sauny,

opalania, depilacji gorącym woskiem,
- bądź pod stałą kontrolą lekarską, jeśli
przyjmujesz tabletki hormonalne,
- staraj się odpoczywać z nogami
uniesionymi do góry.
Konsultacja medyczna: specjalista
chirurgii naczyniowej, specjalista
chirurgii ogólnej - dr Grzegorz Borek.
Jeśli zauważysz niepokojące objawy,
które mogą sugerować rozwój żylaków,
zgłoś się do poradni naczyniowej.
Zapraszamy na konsultacje do lekarzy
specjalistów w CM Luxmed. W pracowni
ultrasonografii możesz wykonać USG
naczyniowe metodą Dopplera.

Przesilenie wiosenne,
a może… niedokrwistość?
Zmęczenie, senność, rozdrażnienie, bóle głowy,
a nawet spadek odporności. Niestety, wiele osób wita
wiosnę z gorszym samopoczuciem. Dolegliwości te
określamy przesileniem wiosennym. Ale nie wolno
tracić czujności. To może być również choroba.
Zimą zwykle zmniejsza się nasza
aktywność fizyczna, częściej przebywamy
w zamkniętych pomieszczeniach, narażeni jesteśmy na brak światła słonecznego
i świeżego powietrza. Jednocześnie nasza
dieta zawiera mniej owoców i warzyw,
a tym samym dostarczamy organizmowi
mniej niezbędnych witamin i minerałów.
Kiedy na wiosnę zwiększa się przemiana
materii i produkcja hormonów, te braki
dają o sobie znać. Jednak dla pewności
i bezpieczeństwa warto wykonać
morfologię krwi, bowiem objawy
przesilenia wiosennego mogą być
spowodowane niedokrwistością.

80%, są niedokrwistości niedoborowe.
Niedobory dotyczą żelaza, witaminy B12
i kwasu foliowego.

Anemia czyli niedokrwistość, poza
szczególnymi przypadkami, nie jest chorobą w ściśle medycznym rozumieniu.
Jest niespecyficznym zespołem objawów, pojawiających się łącznie z wieloma chorobami. Charakteryzuje się osłabieniem, nienaturalnym zmęczeniem,
bólami i zawrotami głowy. Może wystąpić
brak apetytu, szum w uszach, wypadanie
włosów, łamliwość paznokci, pękanie
kącików ust. Z czasem objawy się nasilają
i prowadzą do wyniszczenia organizmu,
zaników pamięci, depresji, kołatania
serca.
Istnieje wiele podziałów niedokrwistości. Główną grupą, bo stanowiącą aż

Najczęstszą przyczyną anemii niedoborowej są nadmierne krwawienia
miesiączkowe, krwawienia z przewodu
pokarmowego w przypadku choroby
wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, ale
także nieodpowiednia dieta.
Warto nadmienić, iż niedokrwistość
może towarzyszyć innym chorobom
przewlekłym, takim jak: zakażenia bakteryjne i grzybicze, choroby nowotworowe, tkanki łącznej, stawów, nerek i wątroby. Patogeneza tych niedokrwistości
jest bardzo złożona i nie do końca
poznana. Diagnostyka nie jest prosta,
dlatego często ta grupa niedokrwistości
jest mylona z anemią z niedoboru żelaza.

Nasz organizm wchłania tylko 10%
żelaza zawartego w produktach żywnościowych, dlatego przy niewłaściwym
odżywianiu braki te trudno uzupełnić. Na
początku żelazo wyczerpuje się w ustroju.
Wtedy jeszcze wartości hemoglobiny
we krwi są prawidłowe. Dopiero, gdy
zaczyna obniżać się poziom żelaza
w surowicy krwi, pojawia się anemia.
Niedokrwistość z niedoboru wit. B12, czy
kwasu foliowego ma podobne objawy.

Już podstawowe badania laboratoryjne dadzą nam odpowiedź czy nasze nie najlepsze
samopoczucie jest przyczyną
wiosennego przesilenia, czy objawem niedokrwistości.

W laboratorium CM Luxmed można wykonać
podstawową morfologię oraz rozszerzoną
(morfologię 8 diff). Pozwala ona rozpoznać
i kontrolować różnego rodzaju
niedokrwistości oraz nieprawidłowości
w badaniu przesiewowym.

MEDYCYNA DLA CIEBIE
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Gdy zabraknie powietrza
Zachorować można niezależnie od wieku, ale astma
dotyka szczególnie dzieci. jeśli rodzice usłyszą od
lekarza taką diagnozę, zwykle są przerażeni. Na
szczęście astmę wcześnie wykrytą można skutecznie
leczyć, a jej przebieg kontrolować, by zminimalizować
objawy i umożliwić normalne funkcjonowanie pacjenta.
Pocieszającym jest też fakt, że blisko połowa dzieci
„wyrasta” z astmy. Wśród dorosłych choruje ok. 5%
populacji.
Najczęstszą postacią choroby występującą u dzieci jest astma oskrzelowa.
Pierwsze objawy mogą wystąpić w czasie infekcji górnych dróg oddechowych.

szenia przepływu powietrza z powodu obrzęku ścian oskrzeli, zalegania
w pęcherzykach płucnych i oskrzelach
gęstego śluzu, który może całkowicie
zatykać kanaliki oskrzelików.
W przebiegu choroby następują przemiennie napady
i okresy pełnego zdrowia.
W czasie nasilenia, choroba
może stanowić bezpośrednie
zagrożenie życia.

Astma atopowa
i nieatopowa

Astma atopowa ma podłoże alergiczne. Alergia układu oddechowego związana
jest zwykle z narażeniem
na pyłki roślin - wtedy objawy występują sezonowo od
wczesnej wiosny do końca
lata lub na roztocza kurzu
domowego, sierść zwierząt,
związki chemiczne, zarodniki
pleśni - wówczas objawy występują przez cały rok. Chorzy
mają napady kichania, kaszlu,
obfity, wodnisty katar, łzawienie i pieczenie oczu, duszności. Nieleczona prawidło-

wo alergia prowadzi do
rozwoju astmy oskrzelowej.

Na szczęście dzisiaj można
szczegółowo określić rodzaj
alergenów i zastosować odpowiednią terapię.

Pojawia się kaszel, świszczący oddech,
duszność. Dolegliwości bywają tak nasilone, że chory wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.
Objawy te są następstwem zwężenia
światła dróg oddechowych i zmniej-

Podstawową, przesiewową metodą diagnostyczną
alergii są znane wszystkim testy skórne. Możemy je jednak stosować
dopiero u dzieci po trzecim roku życia.

Bezpieczną metodą, nie obciążającą pacjenta, a przede wszystkim
dokładniejszą, są testy z krwi.

Można je wykonać nawet u niemowląt
z podejrzeniem alergii.
Astma nieatopowa rozwija się głównie w wyniku częstych infekcji górnych
dróg oddechowych, z przewlekłymi lub
nawracającymi zakażeniami migdałków,
zatok, dróg moczowych, zakażeniami
bakteryjnymi, wirusowymi i grzybiczymi dróg oddechowych. Choroba ma na
ogół cięższy przebieg i trudniej poddaje
się leczeniu. Może prowadzić do wytworzenia zmian strukturalnych w płucach.
Niezależnie od rodzaju astmy, nawet
w okresie bezobjawowym, drogi oddechowe objęte są stanem zapalnym.
Można by określić, że zapalenie ma charakter trwały. Im bardziej stan zapalny
jest nasilony, tym większa pojawia się
nadreaktywność oskrzeli na różne bodźce zewnętrzne (alergeny, leki, zimne
powietrze, a nawet wysiłek fizyczny lub
stres), a tym samym występują silniejsze
ataki.

Diagnostyka i leczenie astmy
oskrzelowej

Podstawowym badaniem jest spirometria czyli badanie czynnościowe układu oddechowego. Obrazuje ono pojemność płuc oraz przepływy powietrza
w oskrzelach i płucach. Powinno zostać
wykonane w przypadku pojawiających
się duszności, świszczącego oddechu,
przewlekłego kaszlu, przewlekłego zapalenia dróg oddechowych.
Wybór metody leczenia astmy zależy
od stopnia ciężkości choroby i od jej rodzaju. Stosuje się zazwyczaj dwie grupy
leków – przyjmowane stale, kontrolujące przebieg choroby i leki o szybkim
działaniu, stosowane przy napadach
duszności. Bardzo ważna jest edukacja
rodziców chorego dziecka – jak unikać
czynników ryzyka, prawidłowo przyjmować leki i kiedy zgłosić się po pomoc do
lekarza. Dzieci z ciężką astmą oskrzelową
lub alergią wielonarządową wymagają
stałej opieki specjalisty i monitorowania
leczenia.

Zapraszamy do poradni
pulmonologicznej
i alergologicznej CM Luxmed.
Wykonujemy badania
spirometryczne, jak również
testy alergologiczne skórne
i z krwi.

nasze wywiady
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Menopauza, nazywana też klimakterium
lub przekwitaniem określa kilkunastoletni
okres w życiu kobiety, w którym narasta
niewydolność hormonalna jajników.
Pojawia się najczęściej w wieku 49-50 lat.
Jej najbardziej burzliwe objawy występują
między 45 a 55 rokiem życia. To okres,
w którym wzrasta ryzyko wielu chorób,
pojawiają się nieprzyjemne objawy –
uderzenia gorąca, nadmierna potliwość,
zaburzenia koncentracji, zmęczenie,
bezsenność.

HTZ - ciesz się wiosną w każdym wieku
Czy objawom i następstwom menopauzy można zapobiegać? Rozmawiamy o tym z ginekologiem dr. n.med.
Dariuszem Swatowskim.
Panie Doktorze, menopauza, klimakterium, przekwitanie… czy te określenia
mają takie samo znaczenie?
- W języku potocznym przeważnie używa się ich zamiennie, określając objawy
u kobiet związane ze zmianami hormonalnymi. Klimakterium to zazwyczaj kilkunastoletni okres w życiu kobiety, w którym
dochodzi do narastania niewydolności
hormonalnej jajników. W trakcie klimakterium możemy mówić o premenopauzie,
czyli okresie, w którym nie odczuwamy
jeszcze zaburzeń hormonalnych, ale już
wykazują je badania poziomu hormonów.
Najczęściej przed 50 rokiem życia zaczyna się tzw. perimenopauza. W tym czasie
obniża się poziom estrogenów i progesteronu. Mogą wystąpić przedłużające się
obfite krwawienia, czy też skrócenie cyklu
miesięcznego. Przez cały czas zmniejsza
się wytwarzanie estrogenów, co w późniejszym etapie prowadzi do wystąpienia
objawów typowych dla menopauzy.
Menopauza natomiast, to ostatnia fizjologiczna miesiączka, po której nastąpiła
półroczna lub roczna przerwa. Występuje
najczęściej około 51 roku życia.
Kobiety, opisując nieprzyjemne dolegliwości, wymieniają uderzenia gorąca,
zaburzenia koncentracji, bezsenność,
zmęczenie. Ale przecież niektóre choroby mogą również wywoływać podobne
objawy?
- Dlatego przy badaniu należy dążyć
do wykluczenia innych przyczyn ich wy-

stępowania. Mogą bowiem być wynikiem
zaburzeń elektrolitowych, nerwic oraz
chorób organicznych.
Z kolei obniżenie estrogenów we krwi
również nie pozostaje bez wpływu na cały
organizm. Zmiany dotykają układu moczowo – płciowego. Manifestują się zaburzeniami w składzie komórkowym nabłonka i są odczuwane jako dolegliwości ze
strony układu moczowo – płciowego, np.
suchość pochwy, częstomocz, ból podczas
oddawania moczu.
Niedobór estrogenów prowadzi także
do zaburzenia równowagi w procesie remodelowania kości, do obniżenia gęstości
mineralnej kości, co z kolei jest przyczyną
rozwoju osteoporozy. Wczesna interwencja może zabezpieczyć przed tym schorzeniem.
U kobiet po menopauzie wzrasta ryzyko chorób układu sercowo – naczyniowego. Jest to związane z zanikiem ochronnego działania naturalnych estrogenów,
które poprawiają przepływ krwi i stabilizują ciśnienie tętnicze. Mogą rozwijać się
też zaburzenia gospodarki lipidowej. Brak
ochronnego wpływu estrogenów na ścianki naczyń krwionośnych powoduje ryzyko
choroby wieńcowej.
Menopauzy nie da się uniknąć. Jak
wobec tego zapobiegać jej następstwom?
- Sprawdzonym sposobem na łagodzenie objawów jest hormonalna terapia
zastępcza (HTZ). Przyjmowane estrogeny
działają w identyczny sposób, jak naturalne. Kobiety, które stosują hormony, nie
odczuwają dyskomfortu tego okresu. Nie
mają uderzeń gorąca, nocnych potów, itd.
HTZ skutecznie leczy dolegliwości moczo-

wo – płciowe. Zapobiega późniejszym następstwom menopauzy, takim jak: rozwój
osteoporozy, choroby serca. Hormony podawane są w różnej postaci – w tabletkach
doustnych, globulkach dopochwowych,
w plastrach przezskórnych, w postaci żelu
przezskórnie.
Czy każda kobieta może stosować
hormonalną terapię zastępczą?
- O tym zawsze decyduje lekarz ginekolog. HTZ powinna być dobrana indywidualnie, po rozważeniu wskazań
i przeciwwskazań, w oparciu o dodatkowe badania, jak: mammografia, USG piersi
i ginekologiczne, cytologia, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, poziom cukru i lipidów w surowicy krwi. Nie stosujemy HTZ
u kobiet, u których rozpoznano raka piersi,
raka macicy, w przypadku choroby zakrzepowo – zatorowej oraz przy niewydolności
wątroby.
Natomiast prawidłowo prowadzona
hormonalna terapia zastępcza zwykle nie
wywołuje skutków ubocznych. Podczas
stosowania HTZ pacjentka jest pod kontrolą lekarską, wykonuje regularnie zalecane
badania, a to dodatkowy atut, by ustrzec
się przed groźnymi chorobami, głównie
rakiem piersi, szyjki macicy, czy jajnika.
Dziękujemy za rozmowę.
Zapraszamy na konsultacje do
gabinetów ginekologicznych
w CM Luxmed.
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DODATEK NA LATO

Kwalifikacje do zabiegów przeprowadzane są również w gabinetach okulistycznych CM Luxmed.

www.osrodekchirurgiioka.com
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stomatologia

Ząb pod ochroną
Stomatolodzy alarmują, że blisko 90% dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym ma próchnicę. To efekt nieprawidłowej higieny jamy ustnej,
spożywania nadmiernej ilości słodyczy, a przede wszystkim zbyt rzadkich
wizyt u stomatologa. Rodzice często uznają, że nie ma potrzeby chronić
zębów mlecznych, skoro i tak wypadają. Nic bardziej błędnego. Próchnica
mleczaków mści się na zębach stałych.
Na wizytę do stomatologa najlepiej
wybrać się z dzieckiem jeszcze przed
upływem pierwszego roku życia, zaraz
po ukazaniu się pierwszych ząbków.
Jest to okazja do sprawdzenia czy rozwój jamy ustnej i uzębienia postępuje
prawidłowo oraz czy zabiegi higieniczne
wykonywane w domu są wystarczające.
Wizyty powinny odbywać się regularnie,
najlepiej co 3 miesiące, wtedy nie przeoczymy nieprawidłowego ząbkowania
lub początków próchnicy. Ponadto rodzice otrzymują wskazówki dotyczące
właściwej diety i pielęgnacji wyrzynających się zębów mlecznych. Przyczyną
próchnicy są najczęściej błędy dietetyczne i pielęgnacyjne. Chodzi więc nie tylko
o leczenie, ale przede wszystkim o zapobieganie problemom stomatologicznym
w przyszłości.
Mleczaki są szczególnie podatne na
rozwój próchnicy, a jej przebieg jest
bardziej dynamiczny niż u dorosłych.
Sprzyja temu słabsza mineralizacja tkanki zębów – stopień uwapnienia zębów
mlecznych jest niższy niż stałych. Jednocześnie mają one dużo głębokich bruzd
i szczelin na powierzchni oraz cieńszy
płaszcz zębinowo – szkliwny. W efekcie
mniejsza jest ich odporność na działanie
bakterii i kwasów, a to przyspiesza rozwój próchnicy.
Ubytek rozwija się przeważnie tak, że
na powierzchni zęba widoczna jest mała
dziurka, a w zębinie zmiana jest już tak
duża, że dociera do miazgi.
Tak zwana próchnica wczesna może
pojawiać się już u dzieci 2-3 letnich. To
bardzo ostra postać, która w ciągu kilku
miesięcy niszczy całkowicie uzębienie
mleczne i prowadzi do przedwczesnych
ekstrakcji, co skutkuje w przyszłości wadami zgryzu. Dlatego każde ognisko
próchnicy powinno być leczone jak najszybciej. Zaoszczędzi to bólu i stresu naszemu dziecku.
W przypadku dzieci starszych również
należy wykazać czujność. Bardzo waż-

nym momentem jest okres wymiany
uzębienia. Szczególnej troski wymagają pierwsze wyrzynające się zęby
trzonowe, szybko atakowane przez
próchnicę.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Ta znana zasada sprawdza się również
w przypadku próchnicy zębów. Lekarze
stomatolodzy zalecają zabieg lakowania,
określając go „szczepieniem” przeciwko
próchnicy.

Warto wiedzieć, że lakowanie
może być wykonane zarówno na
zębach mlecznych, jak i stałych –
zdrowych bez zmian próchniczych.

Szczeliny i zagłębienia w zębach pokrywane są specjalnym preparatem – lakiem szczelinowym. W ten sposób powierzchnia zęba staje się płaska i łatwa
do oczyszczenia. Lak szczelinowy zawiera fluor, który wbudowując się w szkliwo
zębów zwiększa ich mineralizację. Fluor
łączy się ze związkami wapnia, powodu-

jąc, że wapń słabiej się rozpuszcza i jest
bardziej odporny na kwasy i bakterie.
Najlepiej wykonać zabieg lakowania zaraz po wyrznięciu zęba.

Efekty lakowania zębów

• stwierdzono, że zabiegi lakowania
zmniejszają ryzyko wystąpienia
próchnicy nawet o 90%,
• lakowanie eliminuje rozwój próchnicy
w trudno dostępnych miejscach
• tworzy gładką powierzchnię zęba, co
ułatwia higienę jamy ustnej
Zabieg lakowania jest całkowicie bezbolesny, a najmłodsi pacjenci mogą sami
wybrać sobie kolor laku.
Konsultacja medyczna: lek. stom.
Natalia Grygucis – Skrzypczak

W gabinetach stomatologicznych
CM Luxmed prowadzimy zabiegi
lakowania z wykorzystaniem
preparatów najnowszej generacji,
o podwyższonej wytrzymałości.
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Oczy, jak u królika
Piekące, czerwone, załzawione, a nawet spuchnięte
oczy. Kto nie skarżył się chociaż raz na podobne
objawy? Zapalenie spojówek jest najczęściej spotykaną chorobą oczu. Schorzenie mogą wywoływać
ciała obce, które przedostały się do oczu, przemęczenie, nadmierne słońce, wiatr, dym papierosowy,
zbyt długie patrzenie w monitor komputera, czy
telewizora, ale także infekcje wirusowe lub
bakteryjne. Zapalenie spojówek może mieć również
podłoże alergiczne.
Oczy alergika

Zapalenie spojówek na tle alergicznym połączone jest najczęściej z katarem siennym, ale może też wystąpić jako
samodzielne schorzenie lub towarzyszyć
innym rodzajom alergii. Lekarze wymieniają kilka rodzajów zapalenia: alergiczne sezonowe zapalenie spojówek, ostre
zapalenie alergiczne oraz wiosenne zapalenie spojówki i rogówki.
Zapalenie sezonowe wywołują pyłki
roślin, zarodniki grzybów pleśniowych
i cząstki pochodzenia zwierzęcego.
Objawy występują nagle, pojawia się
swędzenie i zaczerwienienie oczu oraz
łzawienie. Ostre zapalenie rozwija się
zwykle w wyniku wysokiego stężenia
alergenów, które przedostają się do
worka spojówkowego. Dolegliwości są
podobne, ale bardziej nasilone. Wiosenne zapalenie spojówki i rogówki również
objawia się swędzeniem, pieczeniem
i łzawieniem. Chorzy często uskarżają
się na uczucie obecności ciała obcego
pod powiekami. Wystąpić może również
obrzmienie powiek i wydzielina ropna.
Ten rodzaj zapalenia dotyczy głównie
dzieci i młodzieży, pojawia się w okresie
pylenia traw i brzozy.
Pamiętajmy, że reakcję alergiczną
mogą wywołać też inne czynniki –
kontaktowe (kosmetyki, dym papierosowy, opary chemiczne) i pokarmowe.
Zapalenie alergiczne spojówek
może przerodzić się w zakażenie bakteryjne, kiedy w wyniku pocierania
swędzących powiek, wprowadzimy
do oczu drobnoustroje chorobotwórcze.

Najczęstszą przyczyną prowadzącą
do zespołu suchego oka jest praca przy
komputerze. Kiedy patrzymy w monitor,
rzadziej mrugamy, a tym samym rzadziej
oko jest zwilżane. Również długie przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych, alergia, a nawet niektóre leki
sprzyjają rozwojowi tego schorzenia. Na
niedostateczne wydzielanie łez narażone są osoby chore na cukrzycę, tarczycę,
mające problemy ze stawami.

Infekcje wirusowe i bakteryjne

Bakteryjne zapalenie spojówek pojawia się najczęściej razem z nieżytem
górnych dróg oddechowych. Zazwyczaj
zaczyna się w jednym oku, a następnie
przechodzi do drugiego. Cechuje się
silnym zaczerwienieniem oczu, ropną
wydzieliną, pieczeniem, uczuciem piasku pod powiekami. Może pojawić się
również obrzęk.
Wirusowe zapalenie spojówek – podobnie jak bakteryjne – objawia się również silnym przekrwieniem, ale przede
wszystkim obfitą, wodnistą wydzieliną
w worku spojówkowym, która jest szczególnie zakaźna. Można zarazić się przez

Zespół suchego oka rozwija się też
w wyniku zmiany składu łez, a przede
wszystkim niedoboru nienasyconych

Każdy, nieleczony stan zapalny oka może je poważnie uszkodzić, dlatego objawów nie należy bagatelizować. Powinniśmy jak najszybciej udać
się do okulisty. Im wcześniej rozpoczniemy leczenie, tym kuracja przebiegnie szybciej i bez powikłań.
kontakt z chorym lub drogą kropelkową.

Gdy zabraknie łez…

Łzy mają właściwości nie tylko nawilżające, ale zawierają również substancje
antybakteryjne i zapobiegające odparowywaniu wody. Gdy jest ich zbyt mało,
rozwija się tzw. zespół suchego oka. Dochodzi do złuszczania się nabłonka gałki
ocznej, co pozbawia ochrony spojówkę
i rogówkę. Do oka przedostają się różne
mikroorganizmy, powodujące podrażnienie. Może wystąpić dotkliwy ból oka,
zwłaszcza po przebudzeniu, zaczerwienienie, obrzęk powiek. Objawy przypominają zapalenie spojówek, choć podłoże tych dolegliwości jest inne.

związków tłuszczowych. Problem ten
dotyka osoby starsze, zwłaszcza kobiety
w okresie menopauzy.
W przypadku zauważonych nieprawidłowości, warto skonsultować się z lekarzem okulistą, który przeprowadzi
specjalne testy, badające ilość wydzielanych łez oraz ich skład. Pozwoli to zdiagnozować objawy i zastosować właściwe
leczenie. Nie próbujmy nawilżać oka
„na własną rękę”. Trzeba pamiętać,
że to bardzo delikatny narząd i czasami nawet jednorazowym zastosowaniem nieodpowiednich leków,
możemy sobie bardzo zaszkodzić.
Zapraszamy na konsultacje do
gabinetów okulistycznych CM Luxmed.
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Problem uporczywy czy sporadyczny?
Osoby cierpiące na zaparcia odczuwają ucisk i pełność w jamie brzusznej,
miewają bóle głowy, są ociężałe, senne. Większość pacjentów próbuje sobie
pomóc, stosując leki przeczyszczające, dostępne bez recepty. Efekty bywają
mizerne…
Na zaparcia skarży się 50% kobiet
i 25% mężczyzn. To najczęstsza dolegliwość ze strony przewodu pokarmowego. Ich rodzaje i przyczyny są różne
– czynniki zewnętrzne, choroby, zaburzenia hormonalne, elektrolitowe, i inne.
Zaparcia nawykowe
Nazywane inaczej czynnościowymi nie wiążą się z żadnymi zmianami
anatomicznymi. Czynnikami warunkującymi ten typ zaburzeń
jest zwolnienie ruchów perystaltycznych jelit. Sprzyja temu mała aktywność
fizyczna, nieregularne
spożywanie
pokarmów, dieta pozbawiona błonnika, a nawet
stany napięcia nerwowego. Leczenie jest
długotrwałe i wymaga przede wszystkim
uregulowania
trybu
życia.
Jeśli zaparcia występują przez dłuższy czas
(ponad dwa tygodnie) lub
powracają często, trzeba
koniecznie skonsultować się
z lekarzem. Trzeba wyjaśnić, dlaczego jelita nie pracują tak, jak powinny
i wybrać odpowiedni sposób leczenia.
Nie próbujmy leczyć się sami, popijając
środki przeczyszczające. Pamiętajmy,
że o zaparciu czynnościowym możemy
mówić dopiero wtedy, gdy zostaną wykluczone inne przyczyny.
Zaparcia ostre
Kiedy zmieniamy miejsce pobytu,
wyjeżdżamy na urlop, jednym słowem
zmieniamy nagle styl życia, bardzo prawdopodobne, że u większości osób chwi-

Wydawca
Luxmed Sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 5
20-080 Lublin
tel.: 81 532 37 11

lowo zmieni się perystaltyka jelit, które
są bardzo wrażliwe i reagują na wiele
zewnętrznych czynników. Wówczas pojawi się tzw. zaparcie ostre. Jest ono zazwyczaj przejściowe i już po kilku dniach
organizm powróci do normalnego funkcjonowania. Ostre zaparcia mogą też
wystąpić po zmianie leków, mogą być
spowodowane hormonami, stąd często

dobny mechanizm ma miejsce w chorobie Leśniowskiego-Crohna, przy zrostach pooperacyjnych, a nawet wskutek
guzów jajnika, czy macicy.
Gdyby w stolcu pokazała się krew,
barwa stała by się smolista, bądź pojawiłby się ich ołówkowy kształt, należy
bezzwłocznie wybrać się do lekarza
i wykonać specjalistyczne badania. Alarmujące są też takie objawy, jak: ogólne
złe samopoczucie, utrata masy ciała,
brak apetytu. Diagnostyka obejmuje
badanie endoskopowe, USG, badanie kału na krew utajoną.
Badanie endoskopowe kolonoskopia.

problem z wypróżnianiem mają kobiety
w ciąży lub w okresie okołomenopauzalnym.
Zaparcia przewlekłe
Mogą występować w wyniku przewlekłych chorób, mających wpływ na
spowolnienie motoryki jelit. Dzieje się
tak w przypadku choroby nowotworowej jelita, kiedy dochodzi do zwężenia
światła i zalegania mas kałowych. Po-
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Kolonoskop
pozwala
na ocenę barwy śluzówki
jelita, zmian patologicznych i stanów zapalnych.
Przy pomocy tego urządzenia można pobrać wycinki do badań histopatologicznych. Można wykonywać również drobne
zabiegi, jak: usuwanie polipów, gruczolaków, ciał obcych,
tamowanie krwawień z uszkodzonych naczyń.
Kolonoskopia jest optymalną metodą profilaktyki przeciwnowotworowej,
pozwalającą wykryć raka jelita grubego
w bardzo wczesnym stadium. Schemat
postępowania przed badaniem określa
lekarz, dlatego konieczna jest wcześniejsza konsultacja.

Pracownia gastrologiczna CM
Luxmed wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do badań endoskopowych. Badanie jest bezpieczne, wykonują je doświadczeni
specjaliści.
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