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Drodzy Czytelnicy!

Pewnie większość z nas,
wraz z nadejściem wiosny
czuje świeży powiew energii
i większą radość życia.
Chętniej wychodzimy z domu,
częściej spotykamy się ze
znajomymi, bardziej dbamy
o swój wygląd. Staramy się
zrzucić zbędne kilogramy,
chcemy wyglądać młodziej
i bardziej atrakcyjnie. Jest
teraz ku temu taka okazja i taka możliwość. CM
Luxmed rozszerzyło swoją ofertę o zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Laser, mezoterapia,
wszelkiego rodzaju peelingi medyczne, zabiegi
wpływające na biostymulację skóry oparte o najnowsze technologie dostępne są dla różnych grup
wiekowych, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.
O szczegółach przeczytacie na str. 3-5.
Satysfakcjonujące odbicie w lustrze z pewnością
wywoła radosny uśmiech. A skoro już o uśmiechu
mowa… Koniecznie zadbajmy o zdrowe zęby i o uzupełnienie braków. Dla tych z Państwa, którzy
planowali wszczepienie implantów, a uniemożliwiały im to warunki anatomiczne, mamy nowe rozwiązanie. W gabinetach stomatologicznych Luxmed
wykonujemy zabieg podniesienia dna zatoki
szczękowej. Ułatwia to umocowanie implantu
u osób, które miały niewystarczającą ilość kości,
w której umocowany byłby wszczep. Więcej na ten
temat piszemy na str. 7.
W tym wydaniu magazynu zachęcam też do
zapoznania się z artykułem „Arytmia serca”. Warto
wybrać się na wizytę do kardiologa i wykonać
niezbędne badania, aby nasze serce przyspieszało
rytmu tylko z powodu pozytywnych emocji.
Rodzicom polecam artykuł dotyczący wad postawy u dzieci i młodzieży. Są coraz nowsze i skuteczniejsze sposoby rehabilitacji przy tego typu
problemach. Pewnie zainteresuje też Państwa temat
dysleksji u dzieci. Na str. 15 psycholog przedstawia
główne zasady postępowania z dzieckiem w takich
sytuacjach.
Życzę naszym Czytelnikom i Pacjentom wiosny
w życiu.

Diagnostyka
w pakietach
Badania laboratoryjne są podstawą
współczesnej diagnostyki. O tym wie
już prawie każdy z nas. Wykonujemy je
w sytuacjach tzw. profilaktycznego
przeglądu stanu zdrowia oraz wtedy, gdy
coś nam dolega lub nas niepokoi.
W laboratorium CM Luxmed można wybrać odpowiedni dla
siebie pakiet badań Każdy z nich opracowany jest dla określonych
grup pacjentów. Są pakiety dla dzieci i młodzieży, jak np. Zdrowy
Junior, pakiety dla kobiet i mężczyzn w różnym przedziale wiekowym, ale też dla pacjentów z konkretnym schorzeniem.
Zestaw Zdrowy Junior został opracowany dla dzieci i młodzieży
do 16 roku życia. Badania pozwalają na ogólną ocenę stanu zdrowia dziecka oraz na wczesne zdiagnozowanie wielu chorób. Nieprawidłowe wyniki mogą wskazywać na infekcje bakteryjne,
wirusowe, zakażenia pasożytami, rozwój alergii, cukrzycy, itp.
Dla kobiet w ciąży przygotowano zestaw Super Mama. Badania
umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia przyszłej mamy i pozwalają kontrolować przebieg ciąży.
Pakiety w zestawie W Dobrej Formie powstały z myślą
o osobach dorosłych. Jest tutaj pakiet dedykowany dla kobiet
i dla mężczyzn po 45 roku życia. W zestawie Inter Wizjer możemy
znaleźć takie pakiety jak: „Zdrowa wątroba”, „Zdrowe nerki” czy
„Zdrowe serce”. Badania ukierunkowane są na dokładną ocenę
pracy tych narządów, zdiagnozowanie ewentualnych zaburzeń
i określenie ryzyka zachorowań w przyszłości.
Bogaty jest też zestaw pakietów Analityk. Obejmuje takie
schorzenia, jak: cukrzyca, anemia, choroby reumatoidalne, diagnostyka celiakii, zaburzenia krzepnięcia.
Osoby z chorobami alergicznymi lub podejrzeniem alergii
zainteresuje z pewnością zestaw Anty Alergik. Zawarte w nim
pakiety dotyczą alergii wziewnej, pokarmowej, mieszanej oraz
alergii na jad owadów.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

Pamiętaj, aby wyniki badań zinterpretował lekarz!

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK

www.luxmedlublin.pl

w Lublinie w Biłgoraju w Chełmie w Kraśniku w Krasnymstawie w Zamościu w Nałęczowie -

Na www.luxmedlublin.pl znajdziecie szczegółowo omówiony
zakres badań w pakietach, jak i dokładne wyjaśnienia, czemu służą
poszczególne badania.

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , ul. Koncertowa 4D, tel.: 81 532 37 11
ul. Kościuszki 18, tel.: 84 686 95 33
pl. Kupiecki 12, tel.: 82 540 80 51
ul. Lubelska 56A, 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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Odejmij sobie lat
Cel, jaki stoi przed medycyną estetyczną, to nie tylko profilaktyka, ale przede
wszystkim skuteczne hamowanie procesu starzenia się skóry oraz korekcja defektów
estetycznych, powstających na skutek upływu lat. Dzięki najnowszym osiągnięciom
technologicznym – doskonale opracowanym preparatom i nowoczesnym
urządzeniom, realizacja tego celu stała się możliwa.
CM Luxmed wprowadziło do swojej oferty zabiegi oparte o nowoczesne technologie,
wykorzystywane w renomowanych gabinetach.

Zabiegi laserem frakcyjnym
Fire-Xel CO2

O zastosowaniu lasera frakcyjnego
w kosmetologii dość obszernie pisaliśmy w poprzednim wydaniu magazynu
Luxmed. Przypomnijmy najważniejsze
jego zalety.
W trakcie zabiegu laser niszczy starzejącą się skórę i jednocześnie dzięki
technologii frakcjonowanej wiązki laserowej pobudza ją do intensywnej regeneracji. Skóra staje się jędrna, napięta
i elastyczniejsza, zmarszczki, bruzdy
i blizny są spłycone, przebarwienia mniej
widoczne, pory zwężone i spłycone, koloryt skóry bardziej świeży i promienny.
Skóra wyraźnie odmładza się i jest lepszej jakości.
Zabieg może być wykonany na każdym obszarze skóry, choć najczęściej
stosowany jest na twarzy, szyi, dekolcie
oraz grzbietach rąk, czyli tam, gdzie skóra starzeje się najszybciej pod wpływem
promieniowania UV. Doskonałe rezultaty uzyskuje się na obszarach bardzo
trudnych do odmłodzenia innymi metodami, jak szyja i dekolt oraz zmarszczki
wokół ust i starzejąca się skóra wokół
oczu i powiek. Bardzo dobre efekty można uzyskać likwidując rozstępy. Zabiegi laserem tego typu wskazane są też
w celu likwidacji rozszerzonych porów
i blizn potrądzikowych.
Poprawa jakości skóry jest efektem
zmiany jej struktury i utrzymuje się długo, nawet kilka lat.
Przy nieznacznych zmarszczkach
i zwiotczeniu skóry satysfakcjonujące
efekty uzyskujemy już po jednym zabiegu. Natomiast głębokie zmarszczki,
bruzdy i blizny wymagają powtórzeń
w odstępach 6-12 tygodniowych.
Przeciwwskazaniem do wykonania
zabiegu jest m.in. ciąża, stosowanie niektórych leków i ziół, choroby nowotworowe, dermatozy czy też otwarte rany.
O ewentualnych innych przeciwwskaza-

niach poinformuje lekarz specjalista.

Peelingi

Ich zadaniem jest złuszczanie naskórka, które ma na celu usunięcie martwych
komórek oraz stymulację skóry, poprawę mikrokrążenia i dotlenienia. Dzięki
temu nasza skóra staje się świeża, bardziej elastyczna, spłycają się zmarszczki
i blizny, również te potrądzikowe.
W ofercie znajdziemy wiele rodzajów
peelingu, w zależności od problemu
i rodzaju skóry.
Peeling medyczny migdałowy
i salicylowy
Zabieg polega na złuszczaniu skóry
kwasem migdałowym otrzymywanym
z wyciągu z gorzkich migdałów. Efekt
jest natychmiastowy, skóra odzyskuje
blask i świeżość. W zależności od wskazań, stosowane są różne formuły preparatów:

• MANDEL X - trądzik, blizny po trądziku, fotostarzenie, skóra łojotokowa,
wrażliwa
• MANDEL + - przebarwienia pozapalne, piegi, fotostarzenie, kontrolowanie skóry trądzikowej, łojotokowej
• MANDEL S - aktywny trądzik z krostami, blizny potrądzikowe, fotostarzenie
Przeciwwskazaniem do zabiegu są
aktywne infekcje skórne, opryszczka,
alergie skórne, leczenie retinoidami
w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ciąża i karmienie piersią.
PRX-T33
Jest to chemiczny zabieg stymulacji
skóry, przeznaczony dla kobiet i mężczyzn, w każdym wieku. Napina i ujędrnia skórę. Może być wykonywany jako
samodzielny zabieg lub stanowić dodatek do innych. Zabieg jest bezbolesny
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i trwa 10-15 minut. Po zabiegu skóra nie
jest zaczerwieniona, ani obrzęknięta.
Zabieg, choć bardzo intensywny, jest
bezpieczny. Efekty widoczne są już po
pierwszym zastosowaniu. Wykonywany
jest w 2 wersjach:
• bez nakłuwania - bez uszkadzania
skóry, stymuluje czynniki wzrostu
fibroblastów,
• z nakłuwaniem - polega na mikronakłuwaniu specjalnym penem. Zastosowanie mikronakłuwania umożliwia
wprowadzenie aktywnych składników w głąb skóry, co zdecydowanie
poprawia efekt zabiegu.
Zabieg wykonywany w wieku 12-25
lat - zastępuje oczyszczanie twarzy, dla

osób 25-35 lat –stosowany w celu likwidacji rozstępów i przebarwień, w wieku
35-45 lat i więcej - zapobiega starzeniu
się skóry, poprawa jej jędrność i wygląd.
Peeling medyczny pirogronowy
Doskonale sprawdza się w walce
ze skórą łojotokową, z trądzikiem oraz
przebarwieniami pozapalnymi. Dzięki
szybkiej penetracji w skórę właściwą,
pozwala na uzyskanie w krótkim czasie
dobrych efektów estetycznych zbliżonych do tych po agresywnych zabiegach
złuszczających z udziałem TCA.
Dodatkową zaletą peelingu jest brak
efektów ubocznych i podrażnienia skóry.
Kwas pirogronowy jest lepiej tolerowany przez pacjentów, gdyż nie wywołuje
zaczerwienienia i nie powoduje zmian
pigmentacyjnych, takich jak w przypadku TCA. Złuszczanie skóry jest delikatne,
łuskowate, łatwe do ukrycia.

Przeciwwskazaniem do zabiegu są:
infekcje skórne w fazie aktywnej (nawroty opryszczki), zapalenie tkanki łącznej, zaburzenia psychiczne, alergie na
substancje stosowane w peelingu lub
w produktach do terapii domowej.
Peeling medyczny glikolowy
Peeling glikolowy jest odpowiedni dla każdego typu skóry. Stymuluje,
oczyszcza, napina i odżywia skórę. Działa zmniejszająco na pory i zaskórniki. Zabieg nie powoduje podrażnienia, bólu
czy pieczenia. Redukuje zrogowaciały
naskórek, zmniejsza nadmiar łoju skórnego. Działa spłycająco na zmarszczki
i blizny potrądzikowe.

Wśród przeciwwskazań do zabiegu wymienia się: opryszczkę, zapalenie
tkanki łącznej, alergie na stosowane produkty w peelingu lub na zalecane kremy,
skłonność do powstawania bliznowców,
leczenie retinoidami w ciągu ostatnich 6
miesięcy, ciążę i karmienie piersią.
Peeling medyczny TCA chelatowe
Jest jednym z najskuteczniejszych zabiegów na powierzchniowe defekty skóry. Redukuje płytkie blizny i zmarszczki
oraz powierzchniowe przebarwienia
skórne. Zaletą tego peelingu jest szybkie
uzyskanie efektów estetycznych, czasem
nawet już po pierwszym zabiegu.
TCA chelatowe pozwala na uniknięcie powikłań typowych dla innych
formuł TCA, z których najgorszym jest
martwica w głębokich warstwach skóry
i przewlekłe stany zapalne z następującymi po nich przebarwieniami. Nie powoduje odczynów alergicznych i nie jest

toksyczny.
Zabieg nie jest wskazany dla osób
z ciemną skórą oraz chorujących na
opryszczkę czy zapalenie tkanki łącznej, mających skłonność do powstawania bliznowców, leczonych retinoidami
w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale także
dla pacjentek w ciąży i podczas karmienia piersią.
Maska Glikolowa
Może być stosowana jako wstępny
peeling powierzchniowy przy programie odmładzania skóry. Poprzez działanie ściągające powoduje redukcję zrogowaciałej warstwy naskórka. Zmniejsza
nadmiar łoju skórnego. Usuwa pozostałości keratyny i tłustość skóry. Stymuluje
i oczyszcza pory oraz napina i odżywia
skórę. Nadaje się dla każdego typu skóry, w tym wrażliwej, tłustej z trądzikiem,
z nadmiernym łojotokiem, z przebarwieniami czy rozszerzonymi porami.
Przeciwwskazania są podobne, jak
w przypadku opisanych peelingów.
Yellow Peel
To progresywny peeling, którego
rezultat zależy od ilości nałożonych
warstw. Usuwa przebarwienia, rozświetla, oczyszcza i odtłuszcza. W ciągu paru
godzin po zabiegu zwiększa się mikrokrążenie, poprawia utlenienie skóry, która staje się odżywiona.
Główny czynnik peelingu odpowiada za utrzymanie wody, co przynosi natychmiastowy efekt zwiększający
jędrność i napięcie skóry, a tym samym
spłycenie zmarszczek. Jest to prosty
zabieg, efekt złuszczenia jest niewielki,
a po zabiegu nie występują silne zaczerwienienia, dzięki czemu nie ma potrzeby
pozostawania w domu po zabiegu.
Peeling PQ AGE - twarz, dekolt,
dłonie
Innowacyjny zabieg, nazywany eliksirem młodości. Daje podobny efekt do
mezoterapii. Zabieg jest nieinwazyjny,
nie podrażnia naskórka, odpowiedni
dla każdego typu cery. Mimo intensywnie działających kwasów nie powoduje
złuszczenia. Zapewnia głęboką stymulację, nie naruszając skóry właściwej.
Natychmiast po zabiegu skóra jest wygładzona i młodsza, mocno napięta
i rozjaśniona. Zabieg zmniejsza wielkość
porów, usuwa przebarwienia i drobne
blizny. Działa antybakteryjnie, przeciwutleniająco i przeciwgrzybiczno. Wypełnia zmarszczki, zwalcza niedoskonałości. Można go stosować o każdej porze
roku.
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Mezoterapia igłowa

Metoda niechirurgiczna poprawiająca wygląd skóry. Odpowiednia na każdą
partię ciała. Zabieg polega na nakłuwaniu i podaniu do skóry wysoko wyspecjalizowanych koktajli stymulujących
procesy naprawcze. Koktajle do wstrzyknięć dobierane są według indywidualnych potrzeb pacjenta.
Zabieg przynosi szczególne rezultaty
u osób z delikatną, wiotką, odwodnioną
i dojrzałą skórą. Staje się ona rozjaśniona, napięta, z odbudowanymi uszkodzeniami. Efekt widoczny jest po pierwszym
zabiegu, jest trwały i stopniowo poprawia kondycję skóry. Po zabiegu skóra
może być lekko zaczerwieniona.
Przeciwwskazaniem do zabiegu są:
infekcje skóry, alergie na składniki koktajlu, zaburzenia krzepliwości krwi, zażywanie leków przeciwzakrzepowych,
aspiryny ( na kilka dni przed zabiegiem),
choroby autoimmunologiczne, ciąża
i karmienie piersią.

Regeneris osocze bogatopłytkowe

To specjalny zabieg biostymulacji
skóry, w którym wykorzystuje się osocze bogatopłytkowe z własnej krwi. Zabieg zwany jest ,,Wampirzym liftingiem’’.
W pierwszej fazie lekarz pobiera niewielką ilość (6-18 ml) krwi do specjalnych
probówek, które poddawane są wirowaniu. Uzyskane osocze bogatopłytkowe wstrzykuje się do skóry na zasadzie
techniki mezoterapii, lub liniowo wzdłuż
zmarszczki lub fałdu skóry.
Zabieg polega na pobudzeniu komórek własnego organizmu do regeneracji.
Skóra odzyskuje młodzieńczą witalność,
staje się gładsza, elastyczna. Koloryt
skóry staje się nasycony i ujednolicony.

Efekty widoczne są po pierwszym zabiegu. Nie występuje ryzyko nietolerancji
lub alergii ze względu na naturalność
i biokompatybilność.
Efekty, które możemy uzyskać, dzięki
Regeneris to:
• rewitalizacja skóry
• wygładzenie i ujednolicenie kolorytu
skóry
• poprawa elastyczności
• poprawa napięcia i gęstości skóry
• remodeling włókien kolagenowych
• poprawa ukrwienia
Przeciwwskazaniem do zabiegu są:
choroby tarczycy, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne.

Dermokosmetyki

Uzupełnieniem każdego zabiegu
staje się właściwa pielęgnacja skóry na

co dzień, wtedy efekty utrzymują się
dłużej. Warto stosować kosmetyki zalecone przez lekarza. Aby ułatwić to zadanie, odpowiednie dermokosmetyki, wysokiej jakości, można nabyć w naszym
centrum. Są to kremy, żele o działaniu
nawilżającym i przeciwzapalnym, ze
składnikami odżywczymi, anti-aging,
antyutleniaczami, z filtrami ochronnymi.
Chronią przed powstawaniem nowych
przebarwień, wygładzają skórę i przynoszą jej ukojenie.

Zapraszamy do gabinetów medycyny estetycznej CM Luxmed
w Lublinie, Chełmie i Kraśniku. Ceny
zabiegów oraz pełną gamę dermokosmetyków znajdziesz
na www.luxmedlublin.pl
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Niebezpieczny TORCH!
TORCH to skrót utworzony od pierwszych liter nazw czynników zakaźnych:
toksoplazmozy (Toxopla-sma gondii),
różyczki (Rubella virus), cytomegalii

czyli białek produkowanych przez układ
odpornościowy w momencie zetknięcia
z patogenem. Stwierdzenie obecności
przeciwciał typowych (specyficznych)
dla wymienionych bakterii, wirusów
czy pasożytów jest jednym z narzędzi
umożliwiających wykrycie aktywnego
zakażenia – niebezpiecznego dla płodu.
Coraz powszechniejsze staje się
wykonywanie badań przeciwciał u kobiet już na etapie planowania ciąży,
w celu oceny ich odporności (statusu immunologicznego) na poszczególne zakażenia. Najniebezpieczniejsze dla rozwoju płodu są zakażenia pierwotne
w trakcie ciąży. Jeśli pacjentka przechodziła już chorobę wywoływaną
patogenami z grupy TORCH lub była
na nie szczepiona (jak w przypadku różyczki), jej organizm wytworzył ochronną pulę przeciwciał IgG, zmniejszających ryzyko powtórnego zarażenia.

Kto i kiedy powinien wykonać
badanie?

(Cytomegalovirus), zakażenia wirusami
opryszczki (Herpes simplex virus) oraz
innych infekcji (Others), takich jak: kiła,
ospa (półpasiec), wirusowe zapalenie
wątroby, zakażenia parwowirusem
B19 czy wirusem HIV.
Choroby wywoływane przez podane
wyżej infekcje u osób dorosłych przebiegają zwykle bezobjawowo lub łagodnie. Natomiast podczas ciąży mają
one istotny wpływ na zdrowie dziecka:
prowadzą do poronienia lub powstania
ciężkich wad wrodzonych czy uszkodzeń wielonarządowych. Niebezpieczeństwo wystąpienia komplikacji jest
największe, gdy ciężarna choruje na
daną chorobę po raz pierwszy w życiu
(tzw. pierwotne zakażenie).

W jakim celu wykonuje się badanie?
Lekarz może zlecić badanie, aby
ustalić, czy obserwowana u kobiety ciężarnej choroba wywołana została przez
jeden z patogenów zaliczanych do
zespołu TORCH. U pacjentek w ciąży
infekcje z tej grupy powodują mało
charakterystyczne i skąpe objawy
kliniczne. Z tego względu bardzo
pomocna jest diagnostyka oparta o badania obecności przeciwciał IgM i IgG,

Najskuteczniejszym sposobem ochrony nienarodzonego jeszcze dziecka jest
wykonanie badań w kierunku chorób
z grupy TORCH jak najwcześniej –
najlepiej na etapie planowania ciąży.
Jeśli pacjentka już spodziewa się
dziecka – powinna wykonać test w I
trymestrze ciąży. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia w szczególności dotyczą
wykonania do 10. tygodnia ciąży badań
w kierunku kiły, toksoplazmozy, różyczki, wirusowego zapalenia wątroby
typu C (HCV) oraz zakażenia wirusem
HIV.
NOWOŚĆ – TORCH 10. 1 test wykrywa 10 zagrożeń dla Twojego
dziecka.

Pacjentkom planującym macierzyństwo warto zlecić badanie przesiewowe,
np. TORCH 10, które umożliwia szybką
ocenę obecności przeciwciał IgG wobec
10 patogenów jednocześnie. Są to
toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia, zakażenia wirusami opryszczki,
kiła, ospa (półpasiec), zakażenia
parwowirusem B19.
Badanie przesiewowe TORCH 10 to
diagnostyka poszerzona dodatkowo
o te zakażenia, które oprócz powodowania wad płodu mogą stanowić zagrożenie dla życia noworodka: krztusiec czy infekcje bakteriami Chlamydia trachomatis. U pacjentek, u których testy wykażą wynik ujemny, czyli
brak typowych przeciwciał w klasie

IgG, istnieje ryzyko wystąpienia infekcji
pierwotnej w trakcie ciąży.

Jak interpretować wyniki
badania?

Obecność przeciwciał IgM wskazuje
na świeże zakażenie wirusem, bakterią
lub pasożytem. Konieczne są dalsze
badania potwierdzające otrzymane
wyniki, ponieważ przeciwciała IgM
mogą być obecne z innych powodów.
Obecność przeciwciał klasy IgG,
przy braku obecności przeciwciał IgM,
zwykle wskazuje na przebyte zakażenie
jednym z czynników zespołu TORCH.
Jednak znaczący wzrost poziomu
przeciwciał IgG (co najmniej 4-krotny)
pomiędzy dwoma badaniami może
wskazywać na trwające zakażenie. Taki
wynik wymaga dalszych badań, m.in.
awidności przeciwciał.
Wynik ujemny przeciwciał IgG
świadczy o braku odporności na badane infekcje. Pacjentka koniecznie
powinna skonsultować taki wynik ze
specjalistą. Lekarz wyjaśni, czy wymaga
ona szczepienia (przeciwko różyczce),
jakich sytuacji powinna unikać, aby
zminimalizować ryzyko świeżego zakażenia w okresie ciąży oraz na jakie
objawy powinna zwrócić szczególną
uwagę. W trakcie ciąży niezbędne
będą okresowe badania, dzięki którym
ewentualne świeże infekcje zostaną
szybko zdiagnozowane.

Podsumowanie

Na przebieg ciąży, rozwój płodu
i stan dziecka wpływa zdrowie jego
rodziców, jeszcze zanim zostanie ono
poczęte. Wykrycie przeciwciał sygnalizujących obecność zakażenia dostarcza użytecznej informacji podczas
określania statusu immunologicznego,
oceny ryzyka zagrożenia ciąży oraz
monitorowania jej przebiegu. Wczesne rozpoznanie infekcji daje możliwość
wdrożenia odpowiedniego postępowania, takiego jak antybiotykoterapia
czy szczepienia ochronne (w zależności
od czynnika wywołującego zakażenie).
Chroń swoje dziecko – zacznij od
badań.
Badania można wykonać w laboratorium CM Luxmed.
Mgr inż. Katarzyna Buska
Specjalista ds. Szkoleń i Informacji
Naukowej EUROIMMUN Polska

Badanie TORCH 10 – chroń swoje
dziecko od jego pierwszych chwil
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Za mało kości w kości
Utrata nawet jednego zęba jest nie tylko problemem estetycznym. Braki zębowe mogą
prowadzić do przesuwania i obracania się zębów sąsiadujących z luką, do wysuwania
się zębów przeciwstawnych i do zaniku kości, mogą powodować nieprawidłowości w
stawach skroniowo – żuchwowych. Wygodną dla pacjenta metodą uzupełnienia braków
zębowych różnego typu jest zastosowanie implantów.

Implant jest elementem zastępującym korzeń własnego zęba. Składa się
z dwóch części:
4 części wewnętrznej (podstawy)
- umieszczanej w kości podczas
zabiegu chirurgicznego,
4 części zewnętrznej (filarowej) - stanowiącej podstawę do odtworzenia
korony zęba.
Materiał, z którego zrobione są implanty, nie może być szkodliwy dla organizmu człowieka, czyli nie może być
toksyczny, nie może też korodować.
Musi być tolerowany przez tkanki żywe,
aby możliwa była osteointegracja, czyli
zrośnięcie się wszczepu z kością. Dodatkowo musi być na tyle wytrzymały, żeby
znieść obciążenia takie, jakim podlegają
korzenie naturalnych zębów. Materiałem spełniającym wszystkie te wymagania jest tytan. Jest to materiał doskonale
tolerowany przez organizm, jest wytrzymały i wykazuje bardzo wysoką odporność na korozję.

podstawie którego oceniane są warunki
anatomiczne tego odcinka kości, w którym dokonywany będzie wszczep.
Częstym problemem podczas dokonywana implantacji jest niewystarczająca ilość kości, w którą miałby zostać
wprowadzony wszczep. Dotyczy to często tylnych zębów w szczęce, gdyż nad
nimi znajduje się cienka kość oddzielająca jamę ustną od zatoki szczękowej.
Problem ten pojawia się także w wypadku długotrwałego bezzębia. Dochodzi
wtedy do intensywnego zaniku tkanek
kostnych przy powiększaniu się zatoki
szczękowej.
Rozwiązaniem jest wówczas zastosowanie metody nazywanej podniesieniem dna zatoki szczękowej. Można
wykonywać ją na dwa sposoby: z dojścia
bocznego lub metodą zamkniętą, nazywaną także osteotomową. Obie techniki
mają na celu podniesienie zatoki szczękowej znajdującej się nad kością, w której są osadzone zęby, na tyle aby móc

implantem, dzięki któremu zostanie na
stałe odzyskana dawna sprawność oraz
wygląd, a nie jedynie ukrycie ubytku.
Zabieg jest stosunkowo nieinwazyjny, dlatego został wprowadzony do
powszechnego leczenia implantologicznego. Metoda ta stosowana jest
już w gabinetach stomatologicznych
CM Luxmed.

Protetyka

Po wytworzeniu solidnego oparcia,
jakim jest zrośnięty z kością implant,
można przystąpić do odbudowania brakujących zębów. Dalsze prace dotyczą
części protetycznej. Pobierane są wyciski, aby można było wykonać uzupełnienie protetyczne. Implanty mogą też
stanowić filary dla pojedynczych koron,
mostów oraz protez całkowitych. Ważne
jest, aby przyszłą odbudowę wykonać
zgodnie z regułami fizjologii i fizyki, nie
zaniedbując przy tym efektu kosmetycznego.

Główne przeciwwskazania
do przeprowadzenia zabiegu
implantologicznego:

Etapy wszczepienia implantu

Punktem wyjścia do planowania prac
na implantach u każdego pacjenta jest
ocena ilości i jakości tkanki kostnej,
stanowiącej podłoże dla wszczepu.
Standardowo należy wykonać zdjęcie
radiologiczne - pantomogram 3D, na

wypełnić powstałą przestrzeń.
Wolna przestrzeń może być wypełniona kością własną pacjenta lub biomateriałem, który następnie asymiluje
się z kośćmi szczęki pacjenta. Leczenie
utraconych zębów tą metodą daje możliwość zastąpienia brakującego zęba

4 zaawansowana paradontoza i stany
zapalne przyzębia,
4 brak miejsca pomiędzy zębami
sąsiednimi,
4 choroby nowotworowe lub inne choroby wyniszczające organizm oraz
radioterapia i chemioterapia,
4 nieustabilizowana cukrzyca lub
wysoki poziom cukru we krwi,
4 osteoporoza, choroby krwi, choroba
gośćcowa i stany zapalne kości,
4 cienka błona śluzowa, zaburzenia
w krążeniu, co opóźnia gojenie
się ran.
Czasami wymagane są dodatkowe
konsultacje u lekarzy specjalistów.
Nie wszczepia się implantów pacjentkom w ciąży.
Zapraszamy do gabinetów stomatologicznych CM Luxmed w Lublinie przy
ul. Radziwiłłowskiej 5.
Konsultacja lekarska, mająca na celu
ocenę stanu zdrowia pacjenta i zaplanowanie leczenia implantologicznego,
jest w naszej placówce bezpłatna.
						
Konsultacja stomatologiczna
		
Lek. stom. Marek Kiełtyka
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Rehabilitacja dla twojego dziecka
Jeśli zbagatelizujemy choćby najmniejsze zaburzenia postawy ciała u dziecka,
ryzykujemy, że w przyszłości odezwą się dolegliwości i powikłania chorobowe.
W leczeniu wad postawy olbrzymie znaczenie ma prawidłowa rehabilitacja. Zabiegi rehabilitacyjne to również nieoceniona pomoc w odzyskaniu sprawności po
wszelkiego rodzaju urazach czy złamaniach.
Wady postawy u dzieci
Najczęściej występującą wadą postawy jest skolioza. Schorzenie charakteryzuje się skrzywieniem kręgosłupa
w trzech płaszczyznach. Nieleczona
skolioza może pogłębiać się, a w skrajnych przypadkach uciskać narządy wewnętrzne, zaburzając ich funkcję, prowadzić do powstania przedwczesnych
zmian zwyrodnieniowych i powodować
dolegliwości bólowe. W oczywisty sposób zniekształca sylwetkę pacjenta. Im
wcześniej rozpocznie się leczenie, tym
większe są szanse na zminimalizowanie
deformacji. Specjaliści mówią o wielu
rodzajach skolioz – m.in. idiopatycznej,

czyli o nieznanej przyczynie powstawania, która występuje najczęściej, ale
również wrodzonej, neurogennej, mięśniowej i wielu innych. W zależności od
momentu powstania, określa się je jako
niemowlęce, dziecięce lub młodzieńcze.
Skolioza rozpoznana w bardzo młodym wieku (przed 10 rż) stanowi duży
problem i wyzwanie dla lekarza. W niektórych przypadkach deformacje mogą
zmniejszyć się wraz z rozwojem dziecka,
w innych – pogłębić się w krótkim czasie, aż do osiągnięcia dojrzałości szkieletowej.
Często występującą wadą postawy
jest stopa płaska. U małych dzieci, do
4 roku życia może występować płaskostopie pozorne, które zanika samoistnie.
Prawidłowo zbudowana stopa opiera
się o podłoże piętą oraz głową pierwszej i piątej kości śródstopia. Pomiędzy
tymi punktami znajdują się główne łuki
stopy. Gdy obniżony jest łuk przyśrod-

kowy, mówimy o płaskostopiu podłużnym, jeśli łuk poprzeczny – o płaskostopiu poprzecznym (zazwyczaj jest to
wada nabyta u osób, które długo przebywają w pozycji stojącej). Wady te prowadzą do bólu stóp i łydek, stanów zapalnych torebek i więzadeł stawowych
stopy oraz do bólów kręgosłupa. Można
je skutecznie korygować.
Stopa płasko-koślawa charakteryzuje się brakiem wgłębienia między piętą
a częścią przednią stopy. Przez wiele lat
schorzenie to może nie dawać żadnych
objawów. Z biegiem czasu odzywa się
ból przedniej części i podeszwy stopy.
Chód jest ciężki, nieelastyczny, obuwie
wykrzywione (wykoślawione), obcasy
zdarte od strony wewnętrznej. Najczęstszą przyczyną jest niewydolność układu
mięśniowo-więzadłowego. Wadę rozpoznaną w dzieciństwie da się z powodzeniem korygować. Nieraz wada wymaga
leczenia operacyjnego.
Koślawość może dotyczyć również
kolan. U prawidłowo zbudowanego
człowieka stojącego na wyprostowanych nogach przyśrodkowe powierzchnie kolan oraz kostki przyśrodkowe powinny się stykać. Jeśli udo nie przechodzi
prosto w goleń, lecz powstaje między
nimi kąt ze szczytem zwróconym do wewnątrz, mówimy o kolanach koślawych.
Kąt wyznaczany przez długą oś uda i goleni jest zmienny w ciągu życia.
Należy podkreślić, że koślawość
u dzieci w wieku przedszkolnym jest
normą fizjologiczną, która najczęściej
nie wymaga leczenia. Natomiast w późniejszym wieku stanowi patologię.
Skutki nieprawidłowej postawy
Nieprawidłowa budowa stóp, kolan,
stawów biodrowych, będzie z czasem
prowadzić do wad postawy. To nie tylko ból podczas ruchu, dłuższego stania,
chodzenia czy pozostawania w pozycji
siedzącej, ale również słabsza wentylacja płuc, utrudniony dopływ krwi do mózgu, zaburzenia pracy serca, bóle głowy,
mniejsza sprawność fizyczna.
Ponieważ większość wad postawy, to
przypadłość nabyta, dlatego natychmiastowe podjęcie leczenia daje szansę na
szybkie cofnięcie się zmian.

Leczenie wad postawy

Gwarancją skutecznego leczenia
jest jak najwcześniejsze wykrycie zaburzeń. Dlatego już w pierwszym miesiącu życia dziecko powinien obejrzeć
ortopeda. Lekarz sprawdza rączki, nóżki, kręgosłup, bada stawy biodrowe
w kierunku rozwojowej dysplazji stawów
biodrowych (nie jest to wada postawy,
ale wykryta późno lub nieleczona może
stać się przyczyną niepełnosprawności).
W trakcie pierwszego badania lekarz
może też wykryć, czy u dziecka nie ma
wad wrodzonych. Nawet jeśli nic nie
wzbudzi jego podejrzeń wyznacza kontrolną wizytę, której nie można zbagatelizować. Z czasem mogą bowiem ujawniać się nieprawidłowości.
Kontrole dzieci starszych powinny
odbywać się co pół roku, w zależności
od stwierdzonej patologii. W przypadku rozpoznanych nieprawidłowości potrzebne będą ćwiczenia i gimnastyka
korekcyjna. Każdy mały pacjent wymaga
specjalnego doboru ćwiczeń, dlatego
najlepiej jeśli wykonuje je indywidualnie. Zazwyczaj takie zajęcia odbywają
się raz, dwa razy w tygodniu. To za mało.
Aby uzyskać oczekiwane efekty, dziecko powinno ćwiczyć codziennie. Jeśli
nauczy się wykonywać ćwiczenia pod
okiem terapeuty, będzie mogło powtarzać je w domu, przy wsparciu i opiece
rodziców.

Leczenie kontuzji

W oparciu o diagnostykę obrazową,
lekarz podejmie decyzję, czy uszkodzoną część ciała trzeba unieruchomić
opatrunkiem, czy też konieczne jest założenie gipsu. Po kilku tygodniach (w
trudniejszych przypadkach może trwać
to dłużej) pacjent otrzymuje skierowanie na rehabilitację. Od tego zależy powrót do pełnej sprawności, w możliwie
najkrótszym czasie.
Rehabilitacja to nie tylko leczenie
bodźcami zewnętrznymi, ale również
terapia ruchem. Ma ona olbrzymie znaczenie po złamaniach i urazach mechanicznych. Praca z rehabilitantem po
zdjęciu gipsu z kończyny, to najważniejszy element w dochodzeniu do pełnej
sprawności. Terapia ruchem ma też bar-
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dzo duże znaczenie po zabiegach operacyjnych.

Metoda PNF

Jedną z najskuteczniejszych metod
rehabilitacji w skoliozach kręgosłupa
jest metoda PNF. Gimnastyka indywidualna metodą PNF zakłada, że terapia ma
być dla pacjenta bezbolesna, zgodna
z potrzebami ruchowymi chorego i wzorowana na naturalnym ruchu zdrowego
człowieka. Dzięki temu istnieje możliwość zaktywizowania największej ilości
mięśni należących do tego samego łańcucha. Jednocześnie takie ćwiczenia nie
wywołują bólu u pacjenta.
Terapia prowadzona w wielu pozycjach wyjściowych, przy napięciu wszystkich grup mięśniowych, uczy dziecko
utrzymywać pozycję skorygowaną i przygotowuje je do wykonywania codziennych ruchów, przy poprawnym ułożeniu
kręgosłupa i miednicy.
W porównaniu z innymi metodami,
PNF pozwala na znacznie szybszą i skuteczniejszą korektę sylwetki dziecka oraz
zmniejszenie kąta skrzywienia.
Metoda PNF stosowana jest z dużym
powodzeniem u pacjentów z urazami,
zalecana jest po zabiegach operacyjnych, w chorobach mięśni szkieletowych,
złamaniach tkanki kostnej, uszkodzeniu
tkanek miękkich (więzadeł, ścięgien, torebek stawowych), bólach kręgosłupa.
Metoda NDT - Bobath (Neurodevelopmental Treatmen)
Jest koncepcją leczenia usprawniającego niemowląt i dzieci z zaburzonym
rozwojem ruchowym. Stosowana jest
głównie u wcześniaków, niemowląt
i dzieci starszych z zaburzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz dzieci z opóźnionym rozwojem.

Istotą koncepcji jest interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów dziecka / pacjenta z zaburzeniami funkcji ruchowych, wynikających
z uszkodzenia ośrodkowego układu
nerwowego, z uwzględnieniem jego
osobowości, zdolności poznawczych
oraz barier środowiskowych, wpływających na możliwość uczestnictwa w codziennym życiu.
Podstawą terapii jest wnikliwa analiza problemów pacjenta z uwzględnieniem jakości ruchu, określenie problemów pierwotnych oraz wtórnych
zaburzeń, opracowanie planu usprawniania i zastosowanie odpowiednich
technik wspomagania oraz stymulacji,
które wyzwolą możliwe do wykonania
ruchy użyteczne i niezbędne w codziennym życiu. Podczas pracy terapeuta
zwraca uwagę na jakość wykonywanych ruchów, ich różnorodność, napięcie
mięśni, zdolność wykonywania ruchów
antygrawitacyjnych. Terapeuta ćwiczy

całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych
i ruchowych. Pomoc przy wykonywaniu
ruchu powinna być taka, aby zapewniała maksymalny i aktywny udział dziecka,
a jednocześnie nie wywoływała nieprawidłowych odpowiedzi wynikających ze
zbyt dużego wysiłku czy stresu.
Zastosowanie terapii NDT u dzieci
może być łatwo włączone w zabiegi pielęgnacyjne (noszenie, przewijanie, karmienie, ubieranie, zabawa) i codzienną
opiekę nad dzieckiem. Wczesne usprawnianie zapobiega utrwalaniu się i dominacji nieprawidłowych wzorców ruchowych, które utrudniają lub zatrzymują
dalszy rozwój dziecka.
Zapraszamy na konsultacje i rehabilitację do placówki Luxmed przy ul.
Zwycięskiej 6A w Lublinie.
Konsultacja medyczna:
mgr Iwona Kwiatkowska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath
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Wrzodowcy nie lubią wiosny
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy należy do najczęstszych organicznych
patologii przewodu pokarmowego, dotyka nawet około 10 procent osób dorosłych,
stąd stanowi ważny problem medyczny i społeczny. Dolegliwości są uciążliwe,
nasilają się zwłaszcza jesienią i wiosną.
Chociaż medycyna poczyniła duże
postępy w leczeniu choroby wrzodowej, wciąż może być ona niebezpieczna.
Zwłaszcza, jeśli wystąpią powikłania,
czasem nawet zagrażające życiu: krwawienie lub krwotok z przewodu pokarmowego, perforacja, czyli przedziurawienie (wówczas zawartość żołądka
przedostaje się do jamy otrzewnowej, co
grozi ciężką infekcją i wymaga wykonania zabiegu operacyjnego) oraz stenoza,
czyli zwężenie odźwiernika.
Nieprawidłowo leczone owrzodzenie
może doprowadzić do stanu zapalnego,
a następnie przerodzić się w proces nowotworowy.

Charakterystyczne objawy
choroby

Pierwszymi objawami, które mogą
przemawiać za chorobą wrzodową jest
pieczenie w przełyku, ból w nadbrzuszu, odbijanie, nudności. Bóle pojawiają się najczęściej między posiłkami,

czasami w środku nocy. Przy owrzodzeniu dwunastnicy charakterystyczne
jest ustępowanie bólu po zjedzeniu
niewielkiego posiłku. Ból może występować również w okolicy kręgosłupa
piersiowego. Powtarzające się, opisane
dolegliwości są wskazaniem do zgłoszenia się do lekarza i ewentualnie do
wykonania badań diagnostycznych
w kierunku choroby wrzodowej.

Konieczna diagnostyka

Najpewniejszym i najbardziej wiarygodnym badaniem jest videogastroskopia. Jeśli jest taka konieczność, można ją powtarzać wielokrotnie, w krótkich odstępach czasowych. Badanie gastroskopem nie jest bolesne, a nieprzyjemne uczucie minimalizuje się poprzez
miejscowe znieczulenie gardła.
Videogastroskopia pozwala na dokładną ocenę błony śluzowej górnego
odcinka przewodu pokarmowego, tj.
przełyku, żołądka i dwunastnicy. Dzięki
gastroskopii możemy rozpoznać wszelkie patologie: zapalenia błony śluzowej, owrzodzenia. To też niezawodna
metoda wczesnego wykrywania zmian
nowotworowych. Poza tym pozwala na
pobranie materiału do analizy histopatologicznej, posiewów oraz ocenę obecności bakterii Helicobacter pylori.

Przyczyny i leczenie

Jeszcze nie tak dawno wśród przyczyn
wrzodów żołądka i dwunastnicy wymieniano stres, niewłaściwe odżywianie,
życie w ciągłym pośpiechu. Tymczasem
czynniki te nie tyle mają wpływ na po-

24h

jawienie się wrzodów, co na zaostrzenie
istniejącej już choroby. Coraz częściej
specjaliści potwierdzają, iż główną przyczyną powstawania choroby wrzodowej
żołądka i dwunastnicy jest obecność
bakterii Helicobacter pylori.
Bakteria ta pojawia się u 80% pacjentów z chorobą wrzodową żołądka.
Należy do grupy tzw. gram ujemnych.
Ma zdolności do rozkładania mocznika w
amoniak, dzięki czemu możliwe jest jej
przetrwanie w tak kwaśnym środowisku,
jakim jest żołądek. Bakteria produkuje
enzymy, które mają toksyczne działanie,
co doprowadza do przewlekłego stanu
zapalnego i stopniowego niszczenia
warstwy gruczołowej błony śluzowej.
Ponieważ za czynnik sprawczy owrzodzenia żołądka i dwunastnicy uznano
bakterię, to właściwym leczeniem zwalczającym infekcję jest kuracja antybiotykowa. Od niedawna coraz większą
uwagę poświęca się też probiotykom.
Nie tylko podnoszą one efektywność
leczenia antybiotykiem, ale zapobiegają
wyjaławianiu przewodu pokarmowego.
Odkąd odkryto prawdziwy powód
choroby wrzodowej, leczenie tego schorzenia stało się o wiele łatwiejsze.
Zapraszamy na konsultacje do poradni gastrologicznej CM Luxmed.
W placówce przy ul. Koncertowej wykonujemy videogastroskopię tradycyjną – przez gardło, jak również przeznosową (szczególnie wskazana dla osób,
które mają duży odruch wymiotny).
Na badanie należy wcześniej zapisać się i odpowiednio przygotować
według zaleceń lekarskich.

24h
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Badania diabetyka
Każdy diabetyk wie, że długotrwałe utrzymywanie się wysokiego stężenia glukozy we krwi prowadzi do powikłań. Aby temu zapobiegać, niezbędna jest samokontrola – pomiary stężenia cukru we krwi i właściwe dawkowanie leków.
należy jednak pamiętać, że problem prawidłowej kontroli cukrzycy wykracza
daleko poza pomiary poziomu glukozy. Niezbędne jest monitorowanie również
innych parametrów. Niektóre z badań można wykonać samodzielnie, na pozostałe trzeba koniecznie wybrać się do lekarza!
Badania laboratoryjne

U osób z cukrzycą typu 2 nadmiar
lipidów znacznie podnosi ryzyko powikłań naczyniowych, zwłaszcza miażdżycy. Lipidogram - umożliwia ocenę
stężenia lipidów we krwi: cholesterolu
całkowitego, cholesterolu LDL, HDL i triglicerydów.
Aby wyniki były wiarygodne, krew
do badania należy pobrać na czczo, czyli
co najmniej 12 godzin od ostatniego
posiłku. Przy prawidłowych wartościach
badanie należy powtarzać co roku. Jeśli wyniki są nieprawidłowe, podczas
leczenia najczęściej sprawdza się je co
trzy miesiące.
Bezwzględnie raz w roku, nawet
u osób ze stabilnym przebiegiem choroby, powinna być oznaczona hemoglobina glikowana - HbA1c. Powstaje
ona po przyłączeniu glukozy do hemoglobiny. Poziom HbA1c świadczy o poziomie glukozy przez 120 dni poprzedzających badanie.
Utrzymywanie
niskiej
wartości
HbA1c zmniejsza częstość powikłań;
zbyt niskie wartości sugerują przebyte
epizody niedocukrzeń.
Kreatynina jest substancją powstającą podczas przemian metabolicznych
zachodzących w mięśniach. Przy prawidłowej funkcji nerek kreatynina
prawie w całości jest filtrowana przez
kłębuszki nerkowe. Stężenie kreatyniny
w surowicy krwi daje możliwość oceny
funkcji nerek. Co roku należy oznaczać
stężenie kreatyniny we krwi oraz wyliczony na tej podstawie wskaźnik
GFR. Jest to wartość przesączania kłębuszkowego nerek. Jeżeli spada poniżej
normy, niezbędna może być interwencja nefrologa.
Konieczne jest też badanie ogólne
moczu. Określa ono skład jakościowy
i ilościowy moczu, jego ciężar właściwy,
barwę, przejrzystość, odczyn. Obecność
glukozy w moczu jest najczęściej objawem znacznego podwyższenia się
stężenia glukozy we krwi. Związki
ketonowe mogą pojawić się w moczu,
gdy wzrośnie ich stężenie we krwi:
w wyniku długotrwałego głodzenia,

w gorączce, ale również przy niewłaściwie kontrolowanej cukrzycy (stwierdza się wówczas dodatkowo obecność
znacznej ilości glukozy w moczu). Niewielka ilość ciał ketonowych w moczu
często występuje u kobiet w ciąży.
Pomiar stężenia albuminy ma na celu
ocenę procesów metabolicznych i czynnościowych nerek.

początkowym stadium cukrzycy. Pozwala
to na zapobieganie rozwojowi neuro-

Badania lekarskie

EKG spoczynkowe i wysiłkowe
EKG spoczynkowe pozwala wykryć
zaburzenia przewodzenia impulsów
elektrycznych w sercu, nadmierną czynność elektryczną serca czy też zakłócenia mogące wskazywać na przeciążenie
lub niedokrwienie serca.
Próba wysiłkowa umożliwia ocenę
zmian zachodzących w sercu podczas
wysiłku fizycznego, jaki pacjent pokonuje na bieżni. W czasie wysiłku,
w zapisie EKG mogą pojawić się zmiany,
które pozwalają zdiagnozować zmiany
niedokrwienne w sercu.
Każdy diabetyk powinien przeprowadzić takie badanie przynajmniej raz
w roku, by ocenić czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca. W przypadku wystąpienia objawów klinicznych,
konieczna będzie konsultacja kardiologa.
Kontrola u okulisty
Polega na badaniu dna oka. Celem
badania jest zapobieganie rozwojowi
retinopatii cukrzycowej, prowadzącej
do jaskry. Badanie wykonuje się zawsze w momencie rozpoznania cukrzycy, a następnie nie rzadziej niż raz
w roku. U pacjentów ze współistniejącym białkomoczem i nadciśnieniem
tętniczym, badanie trzeba przeprowadzać częściej – co trzy miesiące.
W zależności od potrzeb, okulista może
rozszerzyć zakres badań specjalistycznych.
Badanie mikroprzepływów krwi
metodą dopplerowską
Veno-Doppler jest wykorzystywany
do nieinwazyjnej diagnostyki ultradźwiękowej naczyń obwodowych oraz
badania tętnic i żył. Badanie wykrywa
upośledzenie mikrokrążenia nawet przy

patii cukrzycowej. Dlatego też przy każdej wizycie, lekarz powinien obejrzeć
stopy, badając również na nich tętno.
Co najmniej raz w roku powinno zostać
wykonane badanie czucia w stopach.
Konsultacja medyczna: diabetolog
dr n.med. Grzegorz Mizerski
Zapraszamy do poradni diabetologicznej
CM Luxmed. Konsultacje specjalistyczne
są bezpłatne, w ramach umowy z NFZ.
W naszej placówce można również
wykonać wszystkie niezbędne badania.

stomatologia

12

www.osrodekchirurgiioka.com

medycyna dla ciebie

13

Arytmia serca
Zdrowe serce dorosłego człowieka uderza od 60 do 90 razy na minutę. Wolniej pracuje podczas
snu i spoczynku, przyspiesza w trakcie wysiłku lub w chwilach zdenerwowania. Właściwa liczba
uderzeń serca na minutę gwarantuje, że narządy są dotlenione i odpowiednio odżywione.

Zaburzenia pracy serca są bardzo
różnorodne; zwolnienie akcji serca,
przyspieszenie bądź jej nieregularność
mogą być zupełnie niegroźną odpowiedzią organizmu na różnego rodzaju
bodźce. Wówczas w zapisie EKG stwierdzamy obecność prawidłowego rytmu
serca - zatokowego, ale jest on właśnie
zwolniony, przyspieszony bądź występuje niemiarowość zatokowa - szczególnie często spotykana u osób młodych.
Ale jednocześnie nadmierne zwolnienie
pracy serca, jej przyspieszenie czy nieregularne bicie serca mogą świadczyć
o wystąpieniu arytmii. Najczęstsze postacie arytmii to: skurcze dodatkowe
nadkomorowe i komorowe, migotanie
i trzepotanie przedsionków oraz zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego. Rzadziej występują epizody częstoskurczu nadkomorowego czy komorowego.

Przyczyny arytmii

Arytmia może być również następstwem schorzeń dotyczących układu
sercowo-naczyniowego, jak i innych
układów i narządów. Są to między innymi nadciśnienie tętnicze, wady serca
zarówno wrodzone, jak i nabyte, choroba niedokrwienna serca. Ze schorzeń
pozasercowych najczęstszą przyczyną
arytmii są choroby tarczycy, ale również zaburzenia elektrolitowe, cukrzyca,
choroby nerek. Pacjenci, u których występuje arytmia zgłaszają różne objawy,
np. kołatanie, nierówne bicie, uczucie
zatrzymywania pracy serca, mogą pojawiać się napady duszności, osłabienia,
gorąca. Przy groźnych zaburzeniach
pracy serca może dojść do zasłabnięcia,
utraty przytomności, a nawet śmierci.

Skutki różnych postaci arytmii

Epizody migotania i trzepotania
przedsionków niosą ze sobą podwyższone ryzyko zakrzepowo-zatorowe.

U osób z tym rodzajem arytmii przedsionki serca nie kurczą się efektywnie,
ale drgają, zaburzając prawidłowy, równomierny przepływ krwi. Te zawirowania w przepływie krwi ułatwiają powstawanie skrzeplin w lewym przedsionku,
szczególnie w strukturze nazywanej uszkiem lewego przedsionka. Przy braku
odpowiedniego leczenia przeciwzakrzepowego skrzepliny wraz z prądem krwi
przesuwają się na obwód, co może skutkować zatorem odpowiedniego naczynia tętniczego - jeśli będzie to tętnica dogłowowa, wystąpi niedokrwienny udar
mózgu, może się pojawić niedokrwienie
kończyny, nerki czy jelit. Szczególnie
na to powikłanie narażone są osoby
w wieku powyżej 65 r.ż., z nadciśnieniem
tętniczym, cukrzycą, chorobą miażdżycową tętnic obwodowych czy osoby po
przebytym już epizodzie niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego.
Dlatego też, jeśli w badaniu przedmiotowym lekarz stwierdzi niemiarowość
pracy serca, powinien wykonać badanie
EKG i przy rozpoznaniu arytmii wdrożyć
odpowiednie leczenie.
Inną niebezpieczną arytmią, są epizody częstoskurczu komorowego. Tego
typu zaburzenia pracy serca na ogół
występują u osób z zaawansowaną organiczną chorobą serca, np. ciężką niewydolnością serca, po zawale mięśnia
serca. U tych chorych szczególnie ważna
jest odpowiednia diagnostyka, leczenie
farmakologiczne i niefarmakologiczne
- wszczepienie kardiowertera - defibrylatora. Jest to urządzenie, które ma za
zadanie przerwać groźną dla życia arytmię.
Niebezpieczne może być również
nadmierne zwolnienie pracy serca, określane mianem bradykardii. Może mieć
ona różne przyczyny – często występuje u osób czynnie uprawiających sport,
wtedy w ciągu dnia serce może praco-

wać około 45-50 uderzeń na minutę,
w nocy zwalniać nawet do 30/min. Jeśli
nie wywołuje to żadnych niepokojących
objawów - zawrotów głowy, zasłabnięcia
czy utraty przytomności, jest to zupełnie
prawidłowa reakcja organizmu. Ale bradykardia może być skutkiem nieprawidłowego przekazywania impulsów elektrycznych w sercu w wyniku chociażby
zaburzeń dotyczących układu bodźcoprzewodzącego, wad wrodzonych serca
czy choroby wieńcowej.
Przy braku impulsów elektrycznych
z węzła zatokowo-przedsionkowego,
serce przestaje pracować, co jest stanem
bezpośredniego zagrożenia życia. Z tego
powodu, u niektórych pacjentów, w celu
zapewnienia odpowiedniej pracy serca,
wskazane jest wszczepienie stymulatora
– zwanego inaczej „ rozrusznikiem”.
Stymulatory pozwalają pacjentom
na normalne życie. Zapobiegają wystąpieniu zawrotów głowy, zasłabnięcia
i utracie przytomności - pod warunkiem,
że objawy te wynikały z zaburzeń przewodzenia w sercu.

Diagnostyka arytmii

Zwykle podstawowym badaniem jest
spoczynkowy zapis EKG. Jeśli u pacjenta
objawy występują rzadko, kilka razy na
dobę czy kilka razy w tygodniu, spoczynkowe EKG może nie uchwycić np.
skurczów dodatkowych. Zalecamy wówczas ciągłe monitorowanie EKG metodą
Holtera- najczęściej 24-godzinne, ale
również 48 czy 72- godzinne. Ważne jest
również wykluczenie organicznej choroby serca, zaleca się zatem wykonanie badania echokardiograficznego czy próby
wysiłkowej.
Konsultacja medyczna:
lekarz Piotr Flis - kardiolog
W CM Luxmed skorzystasz z konsultacji kardiologicznej. Wykonasz również niezbędne badania – EKG, Holter,
Echo serca, próbę wysiłkową.
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Dieta w chorobie tarczycy?
Do lekarzy i dietetyków zgłasza się coraz więcej osób z objawami choroby Hashimoto. Jest to
przewlekłe zapalenie tarczycy o podłożu autoimmunologicznym, które polega na uszkodzeniu gruczołu tarczowego, a w konsekwencji prowadzi do jego niedoczynności.
Prawidłowo funkcjonujący układ immunologiczny nastawiony jest na zwalczanie bakterii, wirusów i innych ciał obcych. W przypadku choroby Hashimoto
organizm zaczyna atakować własne
komórki tarczycy. Pierwszymi objawami choroby, z którymi zgłaszają się pacjenci, to m.in. wzrost masy ciała, sucha
skóra, wypadające włosy, częste zmiany
nastroju, szybkie zmęczenie i senność.
Lekarze zajmujący się tym schorzeniem skupiają się przede wszystkim na
leczeniu farmakologicznym samej niedoczynności tarczycy. W ostatnim czasie, ze względu na rozwój badań doty-

które neutralizują ciała obce we krwi.
Test FIT określa koncentrację poszczególnych przeciwciał. Każde pole testowe zawiera określone proteiny jednego
z badanych rodzajów pożywienia. Potencjalna reakcja jest sprawdzana poprzez nałożenie serum z krwi na każde
z tych pól. Jeśli nałożona próbka krwi
rozpozna przeciwciała umieszczone
w danym polu, wówczas tworzy się kompleks antygen-przeciwciało. Wykorzystując sprawdzoną metodę ELISA, takie
kompleksy są oznaczane kolorem, dzięki
czemu mogą być wykryte przez komputer. Wynik testu pokazuje wszystkie ro-

czących Hashimoto, coraz większą wagę
przykłada się również do odpowiedniego postępowania dietetycznego.
Ze względu na autoimmunologiczne
podłoże choroby dieta powinna eliminować potencjalne alergeny pokarmowe (warto zatem wykonać testy na
nietolerancje pokarmowe). Nowoczesnym badaniem z krwi, które pozwala
zbadać reakcję immunologiczną dla 176
różnych rodzajów żywności jest test FIT.
Pokazuje, jakie pokarmy wywołują reakcję immunologiczną, powodując objawy
chorobowe.
Ponieważ system immunologiczny wytwarza reakcję obronną przeciw
wszelkim ciałom obcym, dostającym
się do układu krwionośnego, produkuje przeciwciała (immunoglobuliny G),

dzaje pokarmów przebadane w próbce
krwi pacjenta.
Największe zainteresowanie wśród
moich pacjentów, leczonych z powodu
choroby Hashimoto, budzi zastosowanie diety bezglutenowej. Gluten to białko, które znajdziemy w pszenicy, życie,
jęczmieniu oraz innych zbożach, np.
gryce. Może powodować wystąpienie
reakcji alergicznej. Powstałe przeciwciała atakują tarczycę, ponieważ gliadyna,
białko z którego zbudowany jest gluten,
w strukturze molekularnej przypomina
strukturę tarczycy.
Pamiętajmy jednak, że rezygnując
z produktów zawierających gluten, pozbawiamy się błonnika, minerałów, witamin z grupy B występujących w ziarnach zbóż. Zdecydowanie odradzam

wykluczenie tych produktów na własną
rękę. Należy pamiętać, że zastosowanie
bezglutenowej diety powinno być zawsze skonsultowane z dietetykiem i lekarzem prowadzącym, ponieważ tylko
odpowiednio zbilansowana dieta ustalona przez dietetyka pozwoli uniknąć
niedoborów pokarmowych.
Zanim lekarz lub dietetyk zaproponuje zastosowanie restrykcyjnej diety bezglutenowej, działanie to powinno być
poparte odpowiednimi badaniami.
Są to testy serologiczne:
P na obecność przeciwciał przeciw
transglutaminazie tkankowej
w klasie IgA
P oraz przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG.
Ponadto dieta w chorobie Hashimoto
powinna ograniczać mleko krowie oraz
produkty mleczne, gdyż kazeina, czyli
główne białko mleka, wykazuje silne
właściwości antygenowe. Wtedy do jadłospisu warto wprowadzić dla urozmaicenia mleka roślinne np. migdałowe lub
kokosowe.
Warto zadbać o uzupełnienie diety
w wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. Stymulują one
przemianę hormonów tarczycy T4, czyli
tyroksynę w T3 trijodotyroninę w wątrobie. Kwasy te znajdziemy w oleju
lnianym, tłustych rybach morskich, orzechach włoskich.
Istotna dla dietoterapii Hashimoto jest
również odpowiednia ilość pełnowartościowego białka. Możemy go znaleźć
w mięsie indyka, kurczaka z certyfikowanych hodowli ekologicznych, a także
w mięsie tłustych ryb morskich, które
dodatkowo są bardzo dobrym źródłem
wspomnianych kwasów omega-3.
Dieta w chorobie Hashimoto powinna obfitować także w produkty bogate
w witaminę C oraz E, czyli witaminy wykazujące działanie przeciwzapalne. Należy zadbać o odpowiednią podaż jodu,
selenu, cynku, żelaza oraz witaminy D.
Prawidłowo zbilansowana dieta, przygotowana przez dietetyka, dostarcza
odpowiednią ilość energii oraz wszystkie składniki odżywcze, niezbędne do
prawidłowej pracy tarczycy.
Zapraszamy na konsultację do poradni dietetycznej w CM Luxmed.
mgr Anna Chmielewska - dietetyk
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Wspomaganie dziecka ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu nazywane są dysleksją rozwojową. Do grupy
objawów charakterystycznych dla dzieci dyslektycznych oraz dzieci z tzw. „ryzyka dysleksji” należą: opóźniony rozwój mowy, mała sprawność i koordynacja ruchów, wadliwa wymowa, błędy gramatyczne, trudności z różnicowaniem głosek, trudności z analizą i syntezą wyrazów, trudności w odtwarzaniu wzorów graficznych, oburęczność,
mylenie prawej i lewej ręki oraz strony, trudności w czytaniu, trudności w opanowaniu
poprawnej pisowni.1
W pracy psychologa szkolnego często
spotykam się z bezradnymi rodzicami
i bezradnymi nauczycielami, którzy
skarżą się na trudności w nauce uczniów
dyslektycznych. Poniżej przytoczyłam
„Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych” autorstwa prof. dr hab. Marty
Bogdanowicz2. Autorka jest założycielką
Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Dekalog dla rodziców dzieci
dyslektycznych3
NIE - „nie czyń bliźniemu, co Tobie
niemiłe”.
1. Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.
2. Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że zmobilizujesz je do pracy.
3. Nie łudź się, że dziecko „samo z tego
wyrośnie”, „weźmie się w garść”, „przysiądzie fałdów” lub że ktoś je z tego
„wyleczy”.
4. Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka
pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach
szkoły podstawowej.
5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na
naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.
TAK - „strzeżonego Pan Bóg strzeże”.
6. Staraj się zrozumieć swoje dziecko,
jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec trudnościom
szkolnym.
7. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym polegają i co jest ich przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą (psychologiem,
pedagogiem, logopedą).
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8. Aby jak najwcześniej pomóc dziecku:
• zaobserwuj w codziennej pracy
z dzieckiem, co najskuteczniej mu
pomaga,
• korzystaj z odpowiedniej literatury
i fachowej pomocy nauczyciela terapeuty (w formie terapii indywidualnej i grupowej),
• bądź w stałym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkolnym.
9. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem
swego dziecka w jego kłopotach
szkolnych.
10. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za
efekty jego pracy, ile za włożony w nią
wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem
była przyjemna dla was obojga.
Praca z dzieckiem dyslektycznym
wymaga od rodziców i nauczycieli wiele
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cierpliwości. Jest to zajęcie wymagające
systematyczności i konsekwencji zarówno w postępowaniu dziecka, jak i jego
opiekuna. Aczkolwiek, uzyskiwane z czasem rezultaty dają ogromną satysfakcję
obu stronom, poprawiają samoocenę
dziecka i uczą, że żmudne, małe kroczki
prowadzą do upragnionego celu.
dr Katarzyna Hartfil
Zapraszamy na konsultację do poradni psychologicznej w CM Luxmed.
1 M. Bogdanowicz, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk, 2002, s. 57-63.
2 http://www.ptd.edu.pl/1.%20Dekalog%20dla%20
rodzicow.pdf
3 Tamże
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