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Najnowsze badania słuchu, dobór aparatów

O czym mężczyzna wiedzieć powinien...

Znowu boli głowa
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Drodzy Czytelnicy!
Wiosna niesie radość, daje nowe nadzieje, napawa
optymizmem. Kiedy cały
świat budzi się do życia,
każdy z nas również chciałby
tryskać energią. Nie zawsze
się to jednak udaje za sprawą tzw. wiosennego przesilenia. Organizm zmęczony
zimą, osłabiony brakiem
witamin, słońca, odpowiedniej dawki ruchu,
zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Ujawniają
się niektóre choroby czy zwyczajnie nienajlepsze
samopoczucie. Wielu z nas narzeka na bóle głowy,
u alergików nasilają się objawy choroby, jak
chociażby zapalenie spojówek. Może wzmagać
się astma oskrzelowa. O tych problemach, nie
tylko w kontekście wiosny, piszemy w artykułach: „Znowu boli głowa”, „Oczy też mogą
chorować”, „Gdy brakuje powietrza”. Przy
okazji zwracam uwagę na artykuł na str. 3.
Okazuje się, że suchy, męczący kaszel wcale nie
musi być objawem alergii. To jeden z symptomów
coraz bardziej powszechnej choroby, tzw.
refluksu żołądkowo-przełykowego.
W tym wydaniu magazynu znajdziecie
Państwo również informacje o najnowszych
badaniach słuchu, jakie można wykonać w CM
Luxmed. Szerokie możliwości diagnostyczne
pozwalają obecnie na ocenę ubytku słuchu,
rozpoznają rodzaje niedosłuchu, charakteryzują
szumy uszne. Piszemy o tym na stronach 4-6.
Przyszłe mamy zachęcam do zapoznania
się z artykułem „W oczekiwaniu na dziecko”.
Wprawdzie lekarz prowadzący ciążę zwykle zleca
konieczne badania, to warto jednak wiedzieć
o tym jak najwięcej i „trzymać rękę na pulsie”.
Rodzicom i nastolatkom proponuję artykuł
„Ach ten trądzik”. To bardzo popularne
schorzenie utrudnia młodym funkcjonowanie
w społeczeństwie i może być przyczyną głębokiego stresu. Warto zmierzyć się z tym problemem, by cieszyć się zdrową cerą i …wiosną.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

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

NOWOŚć NA RYNKU

DIAGNOSTYCZNYM
Gastroskopia przeznosowa
Badanie dostępne jest od marca w placówce
Luxmed przy ul. Koncertowej 4D w Lublinie

Gastroskopia wykonywana przez nos jest przeznaczona
przede wszystkim dla pacjentów, którzy posiadają bardzo silny
odruch wymiotny lub uczucie strachu, które uniemożliwiają
przeprowadzenie badania tradycyjną metodą.
Videogastroskop z obrazem HD to najnowocześniejszy na
rynku aparat, dlatego daje gwarancję dużej dokładności oceny
i bardzo szczegółowego diagnozowania. Z uwagi na to, że jest
super cienki, jest najbardziej komfortową i najmniej inwazyjną metodą diagnostyczną górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Zalety gastroskopii przeznosowej:
• gastroskop przeznosowy ma jedynie 6 mm grubości, co
stanowi niemal połowę grubości klasycznego gastroskopu,
• podczas badania przez nos, gastroskop nie dotyka języka,
więc nie wywołuje odruchu wymiotnego, który jest najgorzej
tolerowany podczas klasycznej gastroskopii,
• pacjent może swobodnie mówić podczas całego badania,
• może zadawać pytania lekarzowi, a także informować
na bieżąco o niepokojących go objawach, co zwiększa
bezpieczeństwo badania,
• właściwe znieczulenie miejscowe nosa umożliwia niemal
bezbolesne wprowadzenie gastroskopu,
• około 90 procent pacjentów, którym lekarz proponuje obie
metody badań, wybiera gastroskopię przeznosową.
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Ogień w przełyku
Nieprzyjemny smak w jamie ustnej, odbijanie, zgaga, a nawet suchy, uporczywy
kaszel mogą być objawami refluksu. To coraz bardziej powszechna choroba.
Statystyki podają, że cierpi na nią około 40% mieszkańców w krajach wysoko rozwiniętych. Czyżby kolejna choroba cywilizacyjna?
Refluksem określa się zespół objawów, których przyczyną jest cofanie
się treści żołądkowej do przełyku. Przy
prawidłowo funkcjonującym układzie
pokarmowym, to co spożywamy, powinno pozostać w żołądku tak długo,
aż zostanie strawione przez kwasy żołądkowe. Jeśli dzieje się inaczej, winę
ponosi dolny zwieracz przełyku oraz
styl naszego życia i odżywiania. Zadaniem dolnego zwieracza przełyku jest
otwieranie drogi dla pokarmu, a jeśli
pokarm dostanie się do żołądka - zamknięcie tej drogi. Jeśli zwieracz nie
spełni swojego zadania, pozostanie
otwarty zbyt długo, wówczas do przełyku przedostaną się soki żołądkowe.

ostrzegają, że refluks zwiększa ryzyko
zachorowania na raka gruczołowego
i płaskonabłonkowego przełyku.

Rozpoznanie i leczenie

Różnorodne objawy, jakie może
dawać refluks sprawiają, że choroba
nie jest łatwa do zdiagnozowania. Po-

tłustych , z dużą ilością olejów roślinnych, słodyczy, owoców cytrusowych
oraz używek. Niewskazane jest popijanie podczas posiłku. Zaleca się natomiast jadanie w małych porcjach,
za to częściej, nawet 7 razy dziennie.
Wskazana jest odpowiednio długa, minimum 3 godzinna przerwa pomiędzy

Niepokojące objawy

Kiedy pożywienie wraca do przełyku, wraz z nim przedostaje się kwas
żołądkowy lub żółć – substancje, które bardzo silnie podrażniają przełyk
i uszkadzają jego błonę śluzową. To
powoduje wiele nieprzyjemnych objawów – pieczenie, odbijanie, niesmak
w ustach, nieprzyjemny zapach z ust.
Na początku zwykle bagatelizujemy
sprawę, uważając, że znowu męczy nas
zgaga, że zjedliśmy zbyt obfity posiłek. Rzeczywiście, po ciężkostrawnym
obiedzie sporadycznie mają prawo wystąpić takie dolegliwości, ale jeśli sytuacja powtarza się częściej, powinno to
skłonić do wizyty u lekarza.
Tym bardziej nie zwlekajmy, gdy zauważymy u siebie jakiekolwiek objawy
pozaprzełykowe, np. chrypkę lub suchy kaszel. To może być efekt podrażnienia gardła przez soki żołądkowe.
W chorobie refluksowej może pojawiać się również ból w klatce piersiowej lub bolesne przełykanie. Objawy
te są niepokojące i wymagają pilnej
porady lekarskiej. Gdy w porę nie podejmiemy leczenia, choroba może powodować wiele niebezpiecznych powikłań. Najczęstszym jest stan zapalny
śluzówki przełyku, który prowadzi do
rozwoju nadżerek oraz bliznowacenia
i przewężeń przełyku. Może dojść do
zaburzeń połykania, krwawienia, utraty wagi i anemii. Jednocześnie lekarze

trzebne jest wykonanie odpowiednich
badań, by można było potwierdzić lub
wykluczyć podejrzenia. Najpewniejsze jest badanie endoskopowe, czyli
gastroskopia. Pozwala ona rozpoznać
stany zapalne śluzówki, przekrwienie,
występujące nadżerki i zwężenia pozapalne. Podczas gastroskopii może być
pobrany wycinek do badania histopatologicznego.
Jeśli choroba jest jeszcze w takim
stadium, że nie wymaga interwencji
chirurgicznej, najskuteczniejszym leczeniem jest odpowiednia dieta, styl
życia i środki farmakologiczne, które
zmniejszają wydzielanie kwasów żołądkowych i osłaniają przełyk przed ich
działaniem oraz ułatwiają przesuwanie
się pokarmu.
Osoby cierpiące na chorobę refluksową powinny zrezygnować z pokarmów ciężkostrawnych, smażonych,

snem i kolacją oraz właściwa pozycja
w trakcie snu. W diecie powinny znaleźć się przetwory mleczne, jak kefir
czy jogurt, a także zioła poprawiające
trawienie. Uważać trzeba na popularne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz niektóre leki hormonalne, jak
i te stosowane w leczeniu bezsenności
czy zaburzeń lękowych.
Konsultacja medyczna: gastrolog
dr n.med. Jerzy Baraniak
Zapraszamy do poradni gastrologicznych CM Luxmed. W pracowni
endoskopowej przy ul. Koncertowej
w Lublinie wykonasz gastroskopię
tradycyjną, również w znieczuleniu
oraz videogastroskopię przeznosową
(najnowsze badanie, które opisujemy
na str. 2).
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Słyszeć jak najdłużej
Łączy nas ze światem już od chwili narodzin. Pozwala na komunikowanie się, na orientację w
otoczeniu, rozpoznawanie zagrożeń, a przede wszystkim wpływa na prawidłowy stan emocjonalny. Zmysł słuchu – na co dzień nie zastanawiamy się, jak jest dla nas ważny…
dzenie słuchu u ludzi młodych. Nie bez
wpływu na ten stan rzeczy jest przebywanie w środowisku o dużym natężeniu dźwięku (dyskoteki, koncerty), jak
również używanie słuchawek dousznych, które znajdując się w bliskiej odległości od błony bębenkowej dodatkowo wzmacniają podawany dźwięk.
Przekroczenie indywidualnej, górnej
granicy słyszalności powoduje nieodwracalne uszkodzenie słuchu.

Zbadaj swój słuch

Utrata lub ubytek słuchu może
dotknąć każdą osobę, niezależnie od
wieku. Medycyna rozróżnia trzy rodzaje
uszkodzenia słuchu: przewodzeniowy,
odbiorczy i mieszany.
Przyczyny tego zjawiska są różne.
Specjaliści wymieniają takie czynniki,
jak: uwarunkowania genetyczne, choroby przebyte w czasie ciąży, skutek przyjmowania niektórych leków,
przebyte infekcje górnych dróg oddechowych, zapalenia uszu, długotrwałe narażenie na hałas lub po prostu
wraz z wiekiem starzenie się narządu
słuchu.
Większość ubytków słuchu u dorosłych rozwija się stopniowo tak, że
niejednokrotnie nie zauważamy tego
zjawiska. Czasami orientujemy się, że
nie możemy zrozumieć niektórych
fragmentów wypowiedzi, prosimy
o powtórzenie, głośniej nastawiamy
telewizor. Z czasem zrozumienie mowy
innych staje się coraz trudniejsze. Nie
chcąc narażać się na kłopotliwe sytuacje, izolujemy się od rodziny i otoczenia.
Szczególnie niebezpieczne jest pogorszenie słuchu u małych dzieci. Skut-

kuje to utrudnieniem w rozwoju kolejnych etapów mowy, a w konsekwencji
opóźnionym rozwojem intelektualnym
dziecka. U dzieci w wieku szkolnym
nawet lekki ubytek słuchu powoduje
utrudniony dostęp do informacji i przyswajania wiedzy.
Główną przyczyną niedosłuchu
u dzieci są infekcje, czasami nawet błahe.
Wystarczy zwykły katar, by zakażenie
wirusowe przeniosło się z nosa do
ucha. Przy wystąpieniu pierwszych
objawów: gorączka, ból ucha, uczucie
pełności w uchu, szum, pogorszenie
słyszenia – konieczna jest wizyta
u laryngologa lub audiologa.
Zapalenie ucha środkowego występuje również w wyniku powikłań po
grypie, anginie, zapaleniu gardła i zatok.
Powinno ono być bezwzględnie wyleczone, by nie przerodziło się w stan przewlekły. Może to doprowadzić do zniszczenia błony bębenkowej i utraty słuchu. Pamiętajmy, że niewłaściwa diagnoza, zbyt późno podjęte leczenie
grożą powikłaniami prowadzącymi do
czasowego lub trwałego osłabienia
słuchu.
Coraz częściej obserwuje się uszko-

Po przebytych infekcjach górnych
dróg oddechowych, stanach zapalnych
uszu, badanie słuchu powinno być
jednym z podstawowych. Szerokie
możliwości diagnostyczne pozwalają
obecnie na ocenę ubytku słuchu, rozpoznają rodzaje niedosłuchu, charakteryzują szumy uszne. Badania słuchu są
niezbędne do oceny poszczególnych
elementów ucha środkowego, drożności trąbki słuchowej oraz służą diagnozowaniu wielu innych schorzeń związanych z uchem.
Audiometria tonalna
Jest jedną z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem
jest ocena progu słyszenia, pozwalająca określić rodzaj oraz stopień
upośledzenia tego zmysłu. Badanie
wykonywane jest w kabinie dźwiękoszczelnej, oddzielnie dla każdego
ucha. Otrzymany wykres prezentuje
na jakich częstotliwościach i z jakim
natężeniem badany słyszy.
Audiometria tonalna wysokoczęstotliwościowa
Badanie subiektywne mające na celu
ocenę progu słyszenia w poszerzonym
zakresie do 20 kHz. Badanemu podaje
się ton do ucha za pomocą słuchawek
nausznych. Moment, w którym pacjent
usłyszy pierwszy słyszalny dźwięk, sygnalizuje za pomocą przycisku.
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Audiometria impedancyjna (Tympanometria)
Jest to metoda audiometrii obiektywnej, opierająca się na pomiarze
odruchów mięśnia strzemiączkowego
i naprężeniu błony bębenkowej. Jest
jedną z najczęściej stosowanych i najbardziej dokładnych metod badania
słuchu. Badanie wykonuje się za pomocą sondy umieszczanej w zewnętrznym
przewodzie słuchowym. W trakcie badania do ucha podawany jest ton
o różnym natężeniu. Badanie pozwala
ocenić funkcję poszczególnych elementów ucha środkowego i stanu
połączeń między nimi (kosteczek słuchowych), a także poziomu uszkodzenia nerwu twarzowego i uszkodzeń
pnia mózgu. Wskazaniem do wykonania badania jest podejrzenie wady
słuchu, uszkodzenie nerwu twarzowego, podejrzenie otosklerozy, ocena
funkcji ucha środkowego.
Otoemisja akustyczna
Badanie ocenia możliwości układu
słuchowego do przetwarzania dźwięku
(ocena stanu ślimaka). Wykonuje się je
za pomocą sondy umieszczonej w zewnętrznym kanale usznym. Do ucha badanego podawany jest dźwięk. Urządzenie zbiera odpowiedź ze strony
układu słuchowego i obrazuje ją
w postaci wykresu. Im lepsza funkcja
ślimaka, tym poziom odpowiedzi jest
wyższy. Badanie jest czułe i pozwala
ocenić głównie możliwości słyszenia.
U noworodków i niemowląt badanie najlepiej wykonywać w śnie fi-
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zjologicznym, co skraca czas badania.
Badanie ocenia stan ucha wewnętrznego, monitoruje zmiany słuchu po zastosowaniu leków ototoksycznych, wykrywa głuchotę czynnościową, diagnozuje szumy uszne.
Wykorzystywane jest również jako
badanie przesiewowe słuchu u niemowląt.

nicy w słyszeniu między dwojgiem uszu
wynoszącej 30 dB (np. jednostronne
ubytki słuchu). Badanie wykonuje
się za pomocą słuchawek nausznych. Zadaniem badanego jest określenie poziomu natężania dźwięku, przy którym obustronnie dźwięk
słyszany w słuchawkach jest jednakowy.

Audiometria słowna
Badanie wskazane jest do oceny
ubytku słuchu, oceny progu rozumienia mowy, jest pomocne podczas doboru aparatów słuchowych. Badanie
wykonuje się za pomocą słuchawek
nausznych w pozycji
siedzącej. Pacjent powtarza słyszane w słuchawce słowa, podawane oddzielnie do każdego ucha. Czas trwania badania to od kilku, do kilkunastu minut. Test słowny służy sprawdzeniu efektywności ośrodkowego
procesu przetwarzania
sygnału mowy.

Próba SISI
Do ucha badanego podawany
jest dźwięk o określonym natężeniu
i częstotliwości. Natężenie wzrasta co
jakiś czas o 1 dB, a zadaniem badanego
jest zasygnalizowanie tej zmiany. Badanie wykonuje się za pomocą słuchawek nausznych, oddzielnie dla każdego
ucha. Wskazaniem do badania jest
ocena uszkodzeń ślimaka.
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Próba Fowlera
Celem badania jest
ocena wyrównania głośności między uszami,
przy minimalnej róż-

Próby stroikowe
Wykonywane są w celu oceny rodzaju niedosłuchu, pomocniczo przy audiometrii tonalnej.
Test drożności trąbki słuchowej (ETF)
Pacjent ma umieszczaną sondę
tympanometru w kanale ucha zewnętrznego, po tym badane jest wyjściowe ciśnienie w jamie bębenkowej. Następnie badany, przy jednoczesnym zatkaniu nosa i przełknięciu
śliny, wywołuje ujemne ciśnienie
w jamie bębenkowej i ponownie mie-
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rzy się ciśnienie w uchu. Pacjent wykonuje wydech z jednoczesnym zamknięciem ust i zatkaniem nosa, powoduje to wytworzenie dodatniego
ciśnienia w uchu. Przeprowadza się
wówczas ostatni pomiar ciśnienia
w jamie bębenkowej.

piącym z powodu szumów usznych.

Terapia szumów usznych

Test nieprzyjemnego słyszenia (UCL)
Wykonywany jest w celu oceny
nadwrażliwości słuchowej. Zadaniem
badanego jest określenie poziomu
natężania dźwięku, przy którym
dźwięk słyszany w słuchawce staje się
nieprzyjemny.

Szumy uszne to dolegliwość, która
w różnym stopniu wpływać może na
jakość życia. Nie są wywoływane przez

Charakterystyka szumów
Badanie wykonuje się za pomocą
słuchawek nausznych. Ocenia ono pa-

go pod krótkotrwałym nadciśnieniem.
Dzięki temu nadciśnieniu aerozol
penetruje do ucha środkowego poprzez trąbkę słuchową Eustachiusza
i do zatok nawet poprzez otwory
o upośledzonej drożności.
Inhalacje AMSA mają zastosowanie przy leczeniu zaburzeń drożności trąbek słuchowych, przewlekłych
zapaleń zatok u dzieci i dorosłych; jako
alternatywa leczenia operacyjnego
adenotomii i drenażu ucha środkowego u dzieci. Zaleca się stosować inhalacje w seriach po 10 zabiegów, 2-3
razy w tygodniu lub wg indywidualnych wskazań lekarza.
Zapraszamy do nowego Działu
Diagnostyki i Terapii Audiologicznej
w placówce przy ul. Koncertowej
w Lublinie.
Doświadczony personel: mgr psychologii, protetycy słuchu oraz lekarz
audiolog sprawują kompleksową
opiekę nad pacjentem. Nowoczesny
i wysokiej jakości sprzęt pozwala
na przeprowadzenie precyzyjnych
badań słuchu, które są podstawą do
zleceń zabiegów lub zastosowania
aparatów słuchowych.

Aparaty słuchowe

żadne dźwięki, nie mają wpływu na
stan słuchu, nie pogarszają go ani nie
poprawiają. Szumy uszne to zjawisko
akustyczne, słyszane tylko przez osobę,
której dotyczy.
Jedną z najbardziej skutecznych
metod leczenia jest tzw. metoda habituacji, zwana również TRT. Polega na nauczeniu mózgu nie odbierania szumów
w sposób świadomy. Jest to możliwe
dzięki systematycznemu treningowi
z wykorzystaniem generatora dźwięków (szumów).
Terapię szumów usznych rozpoczyna się od oceny audiologicznej narządu
słuchu. Następne etapy to indywidualne konsultacje, dopasowanie odpowiednich urządzeń oraz wizyty
kontrolne. Terapia jest długotrwała,
wymaga aktywnego uczestnictwa ze
strony pacjenta, jednakże umożliwia
uzyskanie znaczącej ulgi osobom cier-

rametry akustyczne szumu usznego
tj. natężenie, wysokość i maskowanie
szumu. Jest subiektywną oceną szumów usznych odczuwanych przez
pacjenta. Podczas testu, zadaniem badanego jest ocena szumów jakie słyszy
w odniesieniu do szumu, który podaje
do każdego ucha badający.

Inhalacje AMSA
Stosowane są w leczeniu chorób
ucha środkowego, trąbki Eustachiusza,
zatok przynosowych a w szczególności
upośledzonej drożności trąbki słuchowej. Zabiegi są bezbolesne i bezpieczne.
Inhalator pneumatyczny AMSA ma
możliwość wytwarzania wibroaerozolu,
czyli aerozolu wzbogaconego o dodatkową energię pochodzącą z nałożenia nań fali akustycznej i podawania

Zapewniamy profesjonalny dobór
aparatów do wszystkich rodzajów ubytków słuchu.
Oferujemy rozwiązania zewnątrzuszne i wewnątrzuszne, w różnych
przedziałach cenowych. Do wyboru
są aparaty takich firm, jak: Phonak,
Siemens, Audio Service, Bernafon, Starkey, Resound i Interton.
Posiadamy umowę z NFZ na refundację aparatów słuchowych. Każda
osoba podlegająca ubezpieczeniu,
która ma stwierdzoną wadę słuchu,
może skorzystać z dofinansowania
na zakup aparatu.
Naszym klientom zapewniamy bezpłatny serwis gwarancyjny, bezpłatne
dostrojenia aparatów i kompleksowy
dostęp do środków pielęgnacyjnych,
baterii do aparatów słuchowych oraz
innych akcesoriów.
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Plaga współczesnego świata
Nadciśnienie tętnicze krwi nie daje uciążliwych objawów klinicznych, dlatego wiele
osób przez lata nie wie o swojej chorobie. Występuje coraz częściej, u osób nawet po
40 roku życia. 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.
Światowa Organizacja Zdrowia określiła kilka stadiów rozwojowych nadciśnienia:
I – nadciśnienie bez zmian
narządowych
II – nadciśnienie z niewielkimi
zmianami narządowymi –
białkomocz, przerost lewej komory
serca, zmiany w siatkówce oka
III – nadciśnienie z ciężkimi
uszkodzeniami narządowymi –
niewydolność serca, retinopatia
nadciśnieniowa, powikłania
mózgowe, niewydolność nerek.
Już ten podział pokazuje, jakie problemy zdrowotne może wywołać nieleczone nadciśnienie.
Należałoby krótko wyjaśnić, czym
w ogóle jest 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.
W medycynie mówi się o dwóch rodzajach nadciśnienia – pierwotnym

Na

i wtórnym. 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.
Mickiewicza
O leczeniu decyduje lekarz kardiolog 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.

&$ă2'2%2:$
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Wartości ciśnienia tętniczego krwi wg Europejskiego
Towarzystwa Kardiologicznego, podane w mmHg
Optymalne – 120 / 80
Prawidłowe - 120-129 / 80-84
Wysokie prawidłowe - 130 -139 / 85-89
Nadciśnienie tętnicze
Łagodne - 140-159 / 90-99
Umiarkowane - 160-179 / 100-109
Ciężkie – 180 / 110

Badania dodatkowe, wskazane dla
osób z nadciśnieniem tętniczym:
¡ 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.
¡ Osoby z nadciśnieniem powinny
wykonać badanie EKG oraz Echo
serca.
Zapraszamy na konsultacje do poradni
kardiologicznych CM Luxmed. Wszystkie
dodatkowe badania wykonasz również
w naszych placówkach.
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Znowu boli głowa
Nie ma chyba osoby, której chociaż raz w życiu nie bolałaby głowa. Na bóle głowy,
powtarzające się przynajmniej raz w miesiącu skarży się ponad 30% społeczeństwa,
a 5% cierpi na codzienny ból przewlekły. Ta niezwykle częsta dolegliwość może mieć
wiele przyczyn, poczynając od prozaicznych, jak przemęczenie, brak snu, stres, po
bardziej niebezpieczne, ogólnoustrojowe.
Jeśli nękają cię bóle głowy, skorzystaj
z pomocy lekarza. Szukanie przyczyny
należy zacząć od wywiadu i podstawowych badań. Trzeba sprawdzić, czy nie

masz nadciśnienia, nadczynności tarczycy, zwyrodnienia kręgosłupa, zaburzeń hormonalnych, czy nie chorujesz
na zatoki albo jaskrę. Warto też wykonać morfologię, by upewnić się, że przyczyną bólów głowy nie jest np. anemia.
Gdy funkcjonowanie poszczególnych
układów w organizmie jest prawidłowe,
prawdopodobnie cierpisz na jeden z rodzajów pierwotnego bólu głowy.
Napięciowy ból głowy
Stanowi największy odsetek pierwotnych bólów głowy. Obejmuje zwykle
okolice czoła, skroni, niekiedy całą głowę. Odczuwany jest jako ból tępy, rozlany, uciskający. Na początku jest niezbyt
intensywny, określany bywa przez pacjentów jako „ćmiący”. Może trwać od

pół godziny nawet do kilku dni i narastać do silniejszego, niekiedy do poziomu bólu migrenowego.
Ataki mogą powtarzać się coraz częściej. Kiedy ból pojawia się przynajmniej
15 dni w miesiącu
przez okres ponad
3 miesiące mówimy o przewlekłym
napięciowym bólu
głowy. Bólom może
towarzyszyć nadwrażliwość na hałas, zmęczenie, brak
apetytu, osłabienie.
Wśród przyczyn
napięciowych bólów głowy wiodącą
pozycję na liście zajmuje stres. Wymienia się też odwodnienie, głód, brak
snu, przemęczenie,
zmiany pogody, ale
również
czynniki
genetyczne, zmiany hormonalne lub
nadużywanie leków
przeciwbólowych.
Na ból tego rodzaju narażone są
bardziej
kobiety
oraz osoby o skłonnościach depresyjnych i lękowych.
Migrena
To przewlekła choroba powodująca
uciążliwe bóle głowy u ponad 20% populacji. Skutecznie może utrudnić codzienną aktywność. Charakterystyczną
cechą dla migreny jest silny, zazwyczaj
jednostronny ból o charakterze napadowym. Atak może trwać od kilku godzin
do kilku dni, a ból może być cykliczny
lub trwać nieprzerwanie.
Przy migrenie z tzw. aurą, ból poprzedza zespół objawów w polu widzenia,
takich jak migotanie, zygzaki, plamki,
błyszczące punkty widziane po jednej
stronie. Może dochodzić do zniekształcenia widzianego obrazu, zawrotów gło-

wy, drętwienia kończyn, braku koncentracji. Objawy ustępują po kilkunastu
minutach i dopiero wówczas pojawia się
silny ból głowy. Podczas ataku chorzy
miewają nudności, wymioty, pojawia się
nadwrażliwość na zapachy, dźwięki czy
światło.
Migrena występuje częściej u kobiet
niż u mężczyzn, zwykle dotyka osoby
w średnim wieku, chociaż cierpi na nią
również około 5% dzieci do 12 roku życia.
Wśród najważniejszych czynników
wpływających na rozwój choroby wymienia się predyspozycje genetyczne.
Niemal u 70% osób cierpiących na migrenę, chorował również ktoś z rodziny.
Migrena ma wiele odmian, ale nie
próbujmy sami stawiać sobie diagnozy. Objawy mogą być bowiem mylone
z innymi, sugerującymi poważniejsze
choroby. Lekarz neurolog, po zebraniu
dokładnego wywiadu, przeprowadzi
badanie neurologiczne i być może zleci
wykonanie tomografii komputerowej
lub EEG, by wykluczyć inne niebezpieczne schorzenia.
Jeśli lekarz potwierdzi migrenę, z pewnością zastosuje odpowiednie środki
farmakologiczne. Przy ścisłej współpracy pacjenta z lekarzem jest duża szansa
na powrót do pełnej aktywności.
Polekowy ból głowy
Jest efektem ubocznym stosowania
leków przeciwbólowych, m.in. ergotaminy i tryptanów stosowanych w leczeniu migreny, niesteroidowych leków
przeciwzapalnych czy zażywanych np.
w nadciśnieniu tętniczym, chorobie
wieńcowej, w chorobach naczyń. Jeśli przyczyną jest nadużywanie leków
przeciwbólowych, po ich odstawieniu
z czasem zmniejsza się częstotliwość występowania bólu i jego intensywność.
Konsultacja medyczna: neurolog
dr n.med. Barbara Chmielewska
Zapraszamy na konsultacje do poradni neurologicznych CM Luxmed.
U nas wykonasz badania diagnostyczne zalecone przez lekarza specjalistę.
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Gdy brakuje powietrza
Na astmę oskrzelową można zachorować niezależnie od wieku. Choroba upośledza aktywność i sprawność życiową. Jest dokuczliwa i szczególnie niebezpieczna u dzieci oraz osób starszych. O astmie, nazywanej również dychawicą oskrzelową, rozmawiamy z lekarzem pulmonologiem dr Bożeną Żydok.
Pani Doktor, jakie symptomy mogą sugerować astmę oskrzelową?
- Pierwsze oznaki astmy mogą wystąpić w czasie infekcji górnych dróg
oddechowych. Pojawia się wówczas kaszel, świszczący oddech, duszności. Dolegliwości te są następstwem zwężenia
dróg oddechowych na skutek zalegania
w oskrzelach gęstego śluzu. Objawy

mogą być tak nasilone, że chory wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.
Rozpoznanie astmy oskrzelowej nie
jest skomplikowane. Trudne jednak jest
wykrycie czynnika będącego przyczyną skurczu oskrzeli i napadu duszności.
Tylko ścisła współpraca pacjenta z lekarzem i zastosowanie się do jego zaleceń
pozwala skutecznie leczyć chorobę.
Istnieją dwa rodzaje astmy oskrzelowej
- atopowa i nieatopowa. Czym różnią
się od siebie?
- Astma atopowa ma podłoże alergiczne. Alergenem wyzwalającym napad duszności może być praktycznie
wszystko, co otacza człowieka. W zależności od alergenu, objawy występują
sezonowo lub przez cały rok. Częstotliwość ich występowania zwiększa się
w miarę trwania choroby. Dodatkowo
warunkowane są takimi czynnikami, jak:
stany zapalne dróg oddechowych, kontakt z dymem tytoniowym lub innymi
zapachami drażniącymi błonę śluzową,

wahania temperatury i wilgotności powietrza, zmiana pogody, itp.
W przebiegu choroby występują napady duszności połączone z kaszlem
oraz okresy pełnego zdrowia. Niekiedy
napady astmy oskrzelowej wymagają
leczenia szpitalnego.
Leczenie astmy oskrzelowej o podłożu
alergicznym trzeba rozpocząć od ustalenia czynnika uczulającego. Na szczęście w dzisiejszej
dobie można szczegółowo
określić
rodzaj alergenów
i zastosować odpowiednią terapię.
Astma nieatopowa rozwija się
głównie w wyniku
częstych
infekcji
górnych dróg oddechowych. Ten typ
astmy ma na ogół
cięższy
przebieg
i trudniej poddaje
się leczeniu.
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.
Jakie badania powinien wykonać pacjent, aby zdiagnozować chorobę?
- Podstawowym badaniem jest spirometria czyli badanie czynnościowe układu oddechowego. Obrazuje
ono pojemność płuc

oraz przepływ powietrza w oskrzelach.
Powinno zostać wykonane w przypadku
pojawiających się duszności, świszczącego oddechu, przewlekłego kaszlu, przewlekłego zapalenia dróg oddechowych.
Na ile leczenie astmy może być skuteczne?
- 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 w napadach duszności.
Bardzo ważna jest edukacja, jak unikać
czynników ryzyka, prawidłowo przyjmować leki i kiedy zgłosić się po pomoc do
lekarza. Osoby z ciężką astmą oskrzelową lub alergią wymagają stałej opieki
specjalisty i monitorowania leczenia.
Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy pacjentów do poradni
pulmonologicznych i alergologicznych CM Luxmed. U nas wykonasz
badania spirometryczne, jak i testy
alergologiczne skórne, z krwi oraz
płatkowe.
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Wygrać wzrok
Najczęściej spotykaną chorobą oczu jest zapalenie
spojówek. 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.
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: alergicz-

ne 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.

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 kontakt
z chorym lub drogą kropelkową.
Zespół suchego oka
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.
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.
Zespół suchego oka rozwija się też
w wyniku zmiany składu łez, a przede
wszystkim niedoboru nienasyconych
związków tłuszczowych. Problem ten
dotyka osoby starsze, zwłaszcza kobiety
w okresie menopauzy.
W przypadku zauważonych nieprawidłowości, warto skonsultować się z lekarzem okulistą, który przeprowadzi
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.
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.

NA DEPTAKU
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Proste zęby dla każdego
Nieprawidłowy zgryz uwarunkowany genetycznie lub nabyty uprzykrza życie niejednej osobie. Nie wolno z tym się godzić. Chociaż u dzieci łatwiej leczyć niektóre wady
zgryzu, trzeba wiedzieć, że dzisiaj jest to możliwe również u osób dorosłych.
Jest kilka powodów, dla których
warto wyprostować sobie zęby. Na
myśl przychodzi oczywiście aspekt
estetyczny, ale to tylko jedna z wielu
przesłanek. Wyleczenie wady zgryzu
pozwala usunąć niektóre wady wymowy. Proste zęby łatwiej czyścić,
a tym samym skuteczniej zabezpieczyć je przed próchnicą. Prawidłowy
zgryz ułatwia trawienie i chroni przed
schorzeniami układu pokarmowego.
Dorośli pacjenci często mają już za
sobą całą historię leczenia stomatologicznego: wypełnienia, korony, braki
pojedynczych zębów. Nie zawsze są
jednak świadomi, że np. lukę po brakującym zębie w niektórych przypadkach
można zlikwidować, dzięki leczeniu
ortodontycznemu. W przypadku, gdy
brakuje kilku zębów, a pozostałe uległy przez to pochyleniu, wydłużeniu,
przed leczeniem protetycznym warto
byłoby również je wyprostować. Wówczas most czy protezę ruchomą dużo
łatwiej dopasować i uzyskać zadowalający efekt zdrowotny i kosmetyczny.
Przed założeniem aparatu konieczne są wizyty przygotowawcze.
Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia zębów – kamień, osad i wypełnić ubytki. Ponieważ ortodoncja
nie zajmuje się wyłącznie „wyprostowaniem” zębów, ale również estetyką
twarzy, w planowaniu leczenia dorosłych obecnie bierze się pod uwagę również proces starzenia twarzy.
Z wiekiem zmieniają się rysy pacjenta –
wiotczeją mięśnie, opada warga górna,
bardziej widoczne są dolne zęby. Dlatego ortodonta tak prowadzi leczenie,
aby przeciwdziałać wizualnym efektom starzenia. Na pierwszej wizycie lekarz ocenia również kondycję stawów
skroniowo-żuchwowych. Chodzi o to,
by po zakończeniu terapii uzyskać jak
najlepsze ustawienie uzębienia, utrzymać lub poprawić estetykę i harmonię
twarzy oraz zapewnić właściwy zakres
ruchów, stabilność i brak dolegliwości
bólowych. Dlatego, zanim rozpocznie
się leczenie, niezbędna jest dokumen-

tacja radiologiczna, m.in. wykonanie
cefalometrii.
Zdjęcia cefalometryczne, przy
użyciu technik cyfrowych, pozwalają
na uzyskanie obrazu o dużej ilości
rozróżnialnych szczegółów przy
bardzo niskiej dawce promieniowania. Zdjęcie uwidacznia tkanki twarde
oraz miękkie twarzy. Można je powiększać, wyostrzać i dokonywać pomiarów. Ułatwia to interpretację obrazu,
postawienie prawidłowej diagnozy
i zaplanowanie leczenia.
Po wykonaniu dokumentacji radiologicznej, kolejna wizyta wiąże się
z wykonaniem wycisku do modelu diagnostycznego, na którym analizuje się
zgryz pacjenta.
U osób dorosłych, niezależnie od
wieku, doskonale sprawdzają się aparaty ortodontyczne stałe. Założenie
aparatu polega na przyklejeniu do
zębów tzw. zamków metalowych lub
kosmetycznych. Do nich mocuje się
odpowiedni drut. To on będzie przemieszczał zęby z ustaloną przez lekarza
siłą tak, aby poddały się odpowiedniej
korekcie. Na wizytę kontrolną trze-

ba zgłaszać się co 4-5 tygodni. Lekarz
sprawdza wówczas ustawienie zębów
i aktywuje aparat.
Alternatywą dla stałych aparatów
ortodontycznych jest aparat ClearAligner w postaci przezroczystych
szyn, zakładanych na zęby, bez konieczności klejenia zamków. Tego rodzaju aparatem można leczyć tylko
nieliczne wady.
Piękny uśmiech ułatwia kontakty interpersonalne. Warto zdecydować się
na leczenie ortodontyczne, a rezultat
będzie korzystny dla zdrowia, wyglądu
i samopoczucia.
Konsultacja medyczna: lekarz
stomatolog Agnieszka Świątkowska

Zapraszamy na konsultacje do gabinetów stomatologicznych CM Luxmed.
Lekarz ortodonta dobierze indywidualnie najbardziej skuteczną metodę
leczenia wady zgryzu.
W pracowni RTG wykonasz pantomogram cyfrowy oraz cefalometrię
(usługa dostępna w placówce przy
ul. Koncertowej w Lublinie).
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Wirusowe zapalenie wątroby typu B
przez lata może przebiegać skrycie. Niezdiagnozowane w porę, prowadzi do marskości
wątroby czy raka pierwotnego tego narządu. Przed zachorowaniem chroni szczepienie wykonane według pełnego schematu.
Mówiąc o wirusowym zapaleniu wątroby, wymieniamy jego różne typy WZW typu A, B, C, a nawet D. Wirusów
będących przyczyną WZW jest jeszcze
więcej. Jak łatwo zauważyć nazwane
są kolejnymi literami alfabetu. Noszą
zaś wspólną nazwę – wirusów pierwotnie hepatotropowych, co oznacza, że
ich pierwszym celem ataku są komórki
wątrobowe. Wirusy różnią się od siebie
wielkością, materiałem genetycznym,
drogą przenoszenia, okresem wylęgania.
Choroby przez nie wywołane mają też
różny przebieg kliniczny. Jedne kończą
się pełnym wyzdrowieniem (WZW typu
A), inne, jak WZW typu B i C, są przyczyną
poważnych następstw.

Diagnostyka
Podstawowym badaniem są testy serologiczne, które wykrywają markery
zakażenia. W przypadku WZW typu B
jest to antygen HBs, a przypadku WZW
typu C – przeciwciała: anty HCV. Czas
pojawiania się markerów jest różny, ale
w obu przypadkach najwcześniejszym
potwierdzeniem zakażenia jest oznaczenie obecności materiału wirusowego
w krwi: HCV RNA i HBV DNA. Badanie jest
łatwo dostępne i niedrogie. Przychodząc
na badanie nie trzeba być na czczo.

Jak się można zarazić?
Wirus zapalenia wątroby typu B jest
przenoszony poprzez kontakt z krwią

i płynami ustrojowymi osoby
zakażonej. Do zarażenia może
dojść poprzez stosunek płciowy, a także w czasie zabiegów
medycznych przy użyciu nieodpowiednio wysterylizowanych narzędzi, czy też podczas
używania skażonych igieł lub
strzykawek u osób biorących
narkotyki. Wirus może być
też przeniesiony z matki na
dziecko w okresie okołoporodowym. W wielu przypadkach
sposób zakażenia pozostaje
nieznany. Podobną drogą szerzy się wirus typu C.

Ratunek
w szczepieniach
Dostępne w dzisiejszej dobie szczepienia ochronne pozwoliły na wyeliminowanie
lub znaczące zmniejszenie
występowania wielu chorób zakaźnych. Do 1993 r.
Polska była krajem, w którym notowano prawie najwyższą zachorowalność w Europie na
wirusowe zapalenie wątroby typu B.
Dzięki masowym szczepieniom noworodków, pracowników służby zdrowia,
a także osób przed zabiegami operacyjnymi, imponująco zmniejszyła się liczba zachorowań. Ale nie jest to jeszcze
poziom zadowalający. Wciąż zbyt mało
Polaków decyduje się na szczepienie
w ramach profilaktyki.
A przecież dobroczynny
efekt szczepionki jest bezsporny.
Dlatego każda osoba,
która nie była zaszczepiona przeciwko WZW
typu B powinna to zrobić jak najszybciej!

&$ă2'2%2:$
Apteka Fragal Sp. z o.o.
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Najczęściej stosowanym schematem szczepień jest podanie 3 dawek w odstępach: druga
dawka po miesiącu od
pierwszego
szczepienia, trzecia dawka po
6 miesiącach od pierwszej dawki. Odporność
uzyskuje się już po około
2 tygodniach od podania
drugiej dawki (po tym
czasie można już np. prze-

prowadzić planowany zabieg operacyjny). Jednak dla uzyskania pełnej i trwałej
ochrony, niezbędne jest zaszczepienie
się pełnym schematem 3-dawkowym.
Odporność u każdego pacjenta jest
sprawą indywidualną, toteż po zakończeniu szczepienia podstawowego należałoby oznaczyć miano przeciwciał antyHBs w surowicy. Badanie takie powinno
być też wykonane przed każdym zabiegiem operacyjnym. Jeśli miano przeciwciał jest wystarczające (zabezpieczające
przed zachorowaniem na WZW B), wówczas nie ma konieczności ponownego
szczepienia się. W sytuacji, gdy nasza
odporność na zapalenie wątroby typu B
jest zbyt niska, należy udać się do lekarza
rodzinnego czy internisty, który zleci odpowiedni schemat szczepień.

Badania w kierunku nabycia odporności oraz wykrycia zakażenia wirusem
WZW można wykonać w laboratorium
CM Luxmed. Oferujemy również kwalifikacje i wykonanie szczepień.
Adresy punktów pobrań materiału do
badań laboratoryjnych oraz gabinetów
szczepień znajdziesz na luxmedlublin.pl
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O czym mężczyzna wiedzieć powinien…
Ostre zapalenie najądrza jest chorobą mogącą pojawić się u mężczyzn w każdym wieku.
Rozwija się stopniowo, a jej przebieg może trwać do 6 tygodni. Diagnostyka
w warunkach ambulatoryjnych jest trudna, co często dodatkowo wydłuża jej przebieg.
Główną przyczyną rozwoju tej choroby jest infekcja bakteryjna, która umiejscawia się
w obrębie najądrza.
Ostre zapalenie najądrza (OZN) jest
infekcją dotyczącą męskich dróg płciowych, która rozwija się najczęściej wskutek przedostania się patologicznych
drobnoustrojów do najądrza.
U pacjentów poniżej 40 roku życia,
aktywnych seksualnie, patogeny przenoszone są drogą płciową. Za zakażenia
te odpowiedzialne są głównie drobnoustroje: Chlamydia trachomatis oraz Neisseria gonorrhoeae. W starszym wieku
dominują głównie infekcje wywołane
bakteriami Gram ujemnymi – Escherichia coli. Wśród niebakteryjnych czynników powodujących ostre zapalenie
najądrza wymienia się niektóre leki,
a także powikłania po przebytej śwince.
Na rozwój bakterii narażeni są szczególnie mężczyźni chorzy na cukrzycę lub
z obniżoną odpornością, ale również ci,
u których występuje przeszkoda w odpływie moczu z pęcherza moczowego.
Główne przyczyny przeszkody podpęcherzowej to: łagodny rozrost gruczołu
krokowego, zwężenie cewki moczowej,
zwężenie szyi pęcherza moczowego czy
zmiany rozrostowe obejmujące trójkąt
pęcherza moczowego.
Zapalenie rozwija się przeważnie
jednostronnie. Objawem dominującym
są dolegliwości bólowe, lokalizujące się
w obrębie najądrza, nasilające się podczas aktywności fizycznej. Ból promieniuje głównie do pachwiny i podbrzusza.
Może mu towarzyszyć stwardnienie i bolesność powrózka nasiennego, obrzęk
i zaczerwienienie skóry moszny. W przypadku nieleczonej choroby dołącza się
gorączka, a nawet wyciek ropnej wydzieliny z cewki moczowej. Początkowo
choroba lokalizuje się w obrębie najądrza, ale nieprawidłowe leczenie może
skutkować rozprzestrzenieniem się stanu zapalnego na całe jądro, co objawia
się jego znacznym powiększeniem.
W wyniku powikłań może dojść do
przewlekłego stanu zapalnego, ropnia
– wymagającego pilnej interwencji urologicznej. U niektórych chorych dochodzi do zaniku jądra, co może skutkować

obniżeniem jakości nasienia, a w konsekwencji bezpłodnością.
W badaniach laboratoryjnych obserwuje się wykładniki stanu zapalnego
w morfologii oraz analizie moczu, a u niektórych pacjentów dodatni posiew moczu. W badaniu różnicowym lekarz musi
wykluczyć przede wszystkim skręt jądra,

w powrózku nasiennym. Wykluczenie
tego schorzenia jest niezwykle ważne,
ponieważ u chorych, u których nie zastosowano leczenia operacyjnego, w bardzo krótkim czasie (do 4 godzin) dochodzi do martwicy jądra.
W leczeniu ostrego zapalenia jądra
stosuje się głównie antybiotykoterapię,

Skręt jądra jest stanem nagłym. Pojawia się zwykle gwałtowny, silny ból
jądra, który promieniuje z reguły do pachwiny i dołu biodrowego. Niektórzy pacjenci mają mdłości lub wymiotują. W miarę upływu czasu pojawia
się obrzęk i zaczerwienienie moszny.
którego objawy dają zbliżony obraz kliniczny, guza jądra czy jego uraz.
Najbardziej przydatnym badaniem
w diagnostyce klinicznej OZN jest USG
jąder metodą dopplerowską. Umożliwia
ono uwidocznienie struktur anatomicznych narządów moszny oraz ocenę przepływu krwi w obrębie jąder i powrózka
nasiennego. Pozwala wykluczyć skręt
jądra, w którym dochodzi do mechanicznego zaciśnięcia naczyń biegnących

środki przeciwbólowe oraz chłodne
okłady. U chorych aktywnych seksualnie
zaleca się również leczenie partnerki.
Zapraszamy do poradni urologicznych CM Luxmed. U nas wykonasz
również badanie USG metodą dopplerowską oraz niezbędne badania laboratoryjne.
Konsultacja medyczna: urolog
dr n.med. Kamil Muc
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W oczekiwaniu na dziecko
Prawidłowo przebiegająca, donoszona ciąża trwa 38-40 tygodni, co odpowiada 9 miesiącom lub 3 trymestrom. W czasie pierwszego trymestru formują się główne narządy
dziecka. W drugim trymestrze dziecko rozwija się, a jego ruchy stają się wyczuwalne.
W trzecim trymestrze rośnie i przygotowuje się do przyjścia na świat…
Te dziewięć miesięcy, to wyjątkowy
czas – radości, ale i niepokoju, by wszystko przebiegło dobrze, a dziecko urodziło się zdrowe. W dużej mierze zależy to
od ciebie. Przez najbliższy okres czekają
cię systematyczne badania i kontrole u
lekarza. Ciąża powinna być prowadzona przez specjalistę od najwcześniejszych tygodni.
Podczas pierwszej wizyty lekarz przeprowadzi szczegółowy wywiad. Zapyta

prawidłowość rozwoju płodu i w porę
wykryć istniejące zagrożenia. Badanie
pozwala zaobserwować czy właściwie
rozwija się mózg, kręgosłup, serce, nerki
i inne organy oraz narządy. Można również sprawdzić czy dziecku nie grożą
wady rozwojowe albo choroby genetyczne. Zauważone w odpowiednim czasie, mogą być skutecznie leczone.
Badania laboratoryjne
Umożliwiają ocenę ogólnego stanu

o cykl miesięczny, o poprzednie ciąże,
o naturalne lub sztuczne poronienia,
przebyte choroby. Wykona badania
ogólne – waga, ciśnienie krwi. Podczas
badania ginekologicznego oceni stan
pochwy, szyjki macicy i jajników, określi
wielkość i położenie macicy, pobierze
materiał do badania cytologicznego
i posiewu bakteriologicznego. Zleci też
wykonanie innych niezbędnych badań.
Otrzymasz od lekarza książeczkę ciąży,
w której lekarz będzie dokonywał wpisów dotyczących badań i informacji. Dowiesz się, jakie badania będą cię czekały
w kolejnych tygodniach.
Badanie USG
W czasie ciąży jest konieczne. W pierwszym trymestrze przeprowadza się je
między 11 a 14 tygodniem. W nowoczesnych pracowniach, wyposażonych
w aparaty z opcją 4D, można już we
wczesnych tygodniach ciąży ocenić

zdrowia przyszłej mamy i pozwalają
kontrolować przebieg ciąży. Dzięki badaniom można określić czy prawidłowo
funkcjonują główne narządy, np. wątroba, nerki, można wykluczyć infekcje i zakażenia oraz rozpoznać w porę inne choroby niebezpieczne dla zdrowia matki
i dziecka, jak np. anemię lub cukrzycę.
Grupa krwi i czynnik Rh - temu badaniu powinien poddać się również twój
partner. Jeśli okaże się, że masz współczynnik Rh-, a przyszły ojciec Rh+, może
wystąpić konflikt serologiczny. Twój lekarz musi o tym wiedzieć, by mógł podjąć właściwe działania.
Morfologia – określi ilość czerwonych
i białych krwinek, poziom hemoglobiny,
hematokrytu, ich wielkości oraz zawartość hemoglobiny w krwince. Badanie
wykaże czy nie masz niedokrwistości lub
niedoboru żelaza. Jeśli tak, to ten stan
będzie się pogłębiać z upływem ciąży.

Lekarz przepisze ci odpowiednie preparaty.
Badanie poziomu glukozy we krwi
może wykryć cukrzycę, nawet jeśli nie
miałaś do tej pory niepokojących objawów. W ciąży rozwijać się może tzw.
cukrzyca ciążowa. Chorobę trzeba opanować jak najszybciej, gdyż jest niebezpieczna dla płodu.
Badanie bakteriologiczne
Badanie określi czy nie masz infekcji
bakteryjnej lub grzybiczej. Jeśli ten stan
przerodzi się w przewlekły, rozszerza się
często na kanał szyjki macicy, na błonę
śluzową, jajowody, przydatki, a nawet
cewkę moczową. Może prowadzić do zakażenia płodu.
Testy na obecność wirusów
Zrób test wykrywający wirusa HIV. Jeśli
okazałoby się, że jesteś nosicielką, lekarz
musi o tym wiedzieć, by odpowiednio
poprowadzić ciążę oraz poród i nie dopuścić do zarażenia dziecka.
Wskazane jest również przeprowadzenie testu na obecność wirusów różyczki
i toksoplazmozy. Wykaże on czy masz
przeciwciała, które chronią cię przed
infekcją. Zarażenie się tymi chorobami
w czasie ciąży jest niebezpieczne dla
zdrowia dziecka. Może prowadzić do zaburzeń w jego późniejszym rozwoju.
Wykonując badania w Laboratorium
Luxmed możesz wykupić cały pakiet
badań dla kobiet w ciąży. Będziesz miała pewność, że wykonasz wszystkie niezbędne badania, a przy okazji wydasz
o 20 % mniej, niż gdybyś wykonywała
każde badanie oddzielnie.

Pakiet badań laboratoryjnych zalecanych w I
trymestrze:
Morfologia * Analiza moczu * Glukoza * Beta
HCG * Progesteron * HBs antygen * HCV
przeciwciała * HIV * WR *
Toxoplazmoza IgG i IgM * Rubella IgG i IgM *
Cytomegalia IgG i IgM
W CM Luxmed kobieta ciężarna objęta jest kompleksową opieką. Oferujemy
specjalistyczne wizyty lekarskie, badania
USG 4D, badania laboratoryjne.

Pracownie ginekologiczne CM Luxmed posiadają jedne
z najnowocześniejszych aparatów w Polsce do USG 4D.
Urządzenia takie zapewniają nie tylko maksymalne bezpieczeństwo dziecku i matce, ale pokazują obraz z wyjątkową
dokładnością.
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Ach ten trądzik!

Ma niekorzystny wpływ na wygląd, dobre samopoczucie i niejednokrotnie utrudnia życie towarzyskie. Ze względu na umiejscowienie – głównie na twarzy, ale również na ramionach i plecach – może być przyczyną głębokiego
stresu emocjonalnego i negatywnie wpływać na adaptację w społeczeństwie. Jest jednym z najczęstszych powodów zgłaszania się młodych ludzi do gabinetów dermatologicznych. Szacuje się, że zmiany trądzikowe występują
u około 85% nastolatków.

Trądzik pospolity wiąże się wprawdzie z okresem pokwitania, jednak jego
objawy mogą występować już wcześniej i utrzymywać się powyżej 30 roku
życia. Etiopatogeneza trądziku nie jest
do końca poznana. Wiadomo, że czynnikiem sprzyjającym jest skłonność do
nadmiernego wytwarzania łoju oraz
tworzenia się zaskórników. Z powodu
zasiedlania przez bakterie beztlenowe
rozszerzonych przewodów gruczołów
łojowych dochodzi do zmian zapalnych
i nacieków zapalnych w ich otoczeniu.
Skłonność ta jest uwarunkowana genetycznie. Bezsporna jest również rola
hormonów androgenowych, których
zwiększoną aktywność obserwuje się
w okresie pokwitania. Wpływają one stymulująco na produkcję łoju.
Pierwszym sygnałem, który może
Wydawca
Luxmed Sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 5
20-080 Lublin
tel.: 81 532 37 11

wskazywać na rozpoczynające się problemy z trądzikiem jest przetłuszczająca
się skóra twarzy, szczególnie na czole,
nosie i brodzie. Świadczą o tym również
rozszerzone pory, pojawiające się zaskórniki oraz drobne grudki. Wystąpienie zapalnych wykwitów i krost powinno
skłonić do szukania fachowej pomocy.
Lekarz dermatolog zleci preparaty
lecznicze, odpowiednie do wieku i nasilenia zmian skórnych, działające nie tylko doraźnie, ale również hamujące postęp choroby. Często do lekarza trafiają
pacjenci, którzy najpierw stosowali duże
ilości kosztownych dermokosmetyków,
nie uzyskując poprawy. Nawet wartościowe preparaty nie będą skuteczne,
jeśli stosowane są niewłaściwie.
Łagodne postacie trądziku wymagają zwykle tylko leczenia zewnętrznego.
W cięższych przypadkach stosuje się leczenie ogólne – antybiotyki, leki hormonalne, retinoidy. Połowa sukcesu zależy
od pacjenta. Do błędów, które pacjenci
popełniają najczęściej należy przerywanie kuracji po uzyskaniu poprawy. Skutkuje to nawrotem zmian chorobowych
po kilku miesiącach i wymaga rozpoczęcia całego procesu terapii od początku. Innym
błędem jest stosowanie na
własną rękę raz zapisanych
leków przez dłuższy czas.
Leczenie jest procesem,
który wymaga stosowania
różnych leków w różnych
etapach choroby.
Osoby, z cerą trądzikową
są
szczególnie
podatne na trądzik różowaty. Jest to przewlekła, zapalna choroba skóry twarzy o różnej etiologii. Dotyka najczęściej osoby dojrzałe.
Wśród przyczyn wymienia
się predyspozycje genetyczne, zaburzenia endokrynologiczne, skłonność
do alergii, nadciśnienie tęt-
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nicze. Pierwszym objawem jest napadowe czerwienienie skóry twarzy. Widoczne są rozszerzone naczynka krwionośne.
Później pojawiają się krostki i grudki.
Mogą dołączyć się powikłania oczne –
u niemal połowy pacjentów dochodzi
do zapalenia spojówek, powiek, a nawet rogówki. W zaawansowanej postaci
choroby, zwłaszcza u mężczyzn mogą
wystąpić guzowate zmiany w obrębie
nosa.
Trądzik różowaty leczy się zarówno
miejscowo jak i ogólnoustrojowo. Warto
wiedzieć, że zaostrzeniu choroby sprzyja stres, ekspozycja na słońce, ciężkostrawne pokarmy, alkohol, chlorowana
woda.
Każda postać trądziku powinna być skonsultowana z dermatologiem. Najlepiej jak
najwcześniej, aby nie dopuścić do nasilenia
zmian zapalnych, które mogą prowadzić
do powstania blizn, torbieli i przebarwień,
utrzymujących się bardzo długo, nieraz do
końca życia.
Zachęcamy do konsultacji dermatologicznej w gabinetach CM Luxmed.
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Kwalifikacje do zabiegów przeprowadzane są również w gabinetach okulistycznych CM Luxmed.
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