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Teraz badania laboratoryjne kupisz przez Internet NOWOŚĆ!

- Marzenia nie tylko dla kobiet
Nowa placówka w Biłgoraju
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Drodzy Czytelnicy!

Wiosna tego roku upływa
w CM Luxmed pod znakiem
nowości. Nową ofertę przygotowaliśmy dla pacjentów,
którzy zechcą wykonać badania laboratoryjne. Mogą
je teraz kupić i opłacić przez
Internet. Jakie są inne zalety
tego rozwiązania, dowiecie
się z informacji obok.
Nowym przedsięwzięciem na
większą skalę jest zmiana lokalizacji naszej placówki w Biłgoraju. Podyktowane to zostało rozszerzeniem usług medycznych i udogodnień dla
coraz większej liczby pacjentów. Piszemy o tym na
sąsiedniej stronie.
Wraz z wiosną u wielu z nas odzywa się duch
sportowca. Pamiętajmy jednak o odpowiednim
przygotowaniu się do sezonu. Przygodę ze sportem
warto rozpocząć pod okiem naszych specjalistów.
Więcej na ten temat piszemy na str. 3-4.
W tym wydaniu magazynu nie zabrakło nowości
skierowanych do wszystkich, którzy chcieliby
piękniej wyglądać na wiosnę. Pragnę zwrócić
Państwa uwagę na nową markę MED ESTETYKA,
która oferuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, endermologii, depilacji laserowej oraz
kosmetologii. Oferta usług z każdym dniem jest
coraz bogatsza, dzięki temu, że inwestujemy wciąż
w najnowsze urządzenia i preparaty dostępne na
rynkach światowych. Szczegółowo na ten temat
piszemy na str. 6-8.
Wśród tematów ściśle medycznych warto zapoznać się z tekstem „Czy grozi nam epidemia
odry?” W związku z coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań na odrę umożliwiliśmy Państwu
wykonanie testów wykrywających przeciwciała
wirusa odry, jak i szczepień przeciwko tej groźnej
chorobie.
Życzę naszym Pacjentom i Czytelnikom wielu
uroczych chwil i witalności na wiosnę!		
							

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

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

Teraz badania
laboratoryjne kupisz
przez Internet
To nowa oferta dla pacjentów komercyjnych, którzy wykonują
badania laboratoryjne w CM Luxmed. Badania można wykupić
i opłacić przez Internet, by nie czekać w kolejce do rejestracji.
Jeśli pacjent korzysta z wizyt lekarskich w Luxmed i posiada
skierowanie na badania laboratoryjne, wówczas w e-sklepie tylko je
zatwierdza i opłaca. Może je zrealizować w całości, niektóre badania
wykluczyć bądź dodać inne, spoza skierowania, wybierając je z oferty
sklepu.
Jeśli pacjent nie ma skierowania lub posiada je od lekarza spoza
Luxmed, również może zakupić badania w e-sklepie. Wtedy korzysta
z listy badań sklepu i wrzuca je do koszyka. Pierwszym krokiem do
skorzystania ze sklepu on-line jest założenie konta. Jeśli już takie

konto posiadasz, bo rezerwujesz on-line inne usługi, wystarczy
się zalogować i zrobić zakupy. Badania możesz kupić dla siebie lub
członków rodziny. Dużym udogodnieniem przy zakupie badań online jest możliwość wyboru godziny, na którą przyjdziesz do laboratorium w wybranej placówce. Po dokonaniu płatności otrzymasz wiadomość sms oraz potwierdzenie na adres e-mail z aktywnym kodem do realizacji usługi. Do punktu pobrań odprawisz się
w e-kiosku (tak jak do lekarza), dzięki temu omijasz rejestrację i nie
będziesz czekać w kolejce pod punktem pobrań. Kupując badania
w e-sklepie możesz je wykonać we wszystkich placówkach i punktach
pobrań Luxmed w woj. lubelskim. Zachęcamy do skorzystania z tego
udogodnienia!
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Nowa placówka w Biłgoraju
Placówka CM Luxmed, która od 10 lat
funkcjonuje w Biłgoraju zmienia swoją
siedzibę. Podyktowane to zostało rozszerzeniem usług medycznych i udogodnień dla coraz większej liczby pacjentów. Nowy obiekt przy ul. Kościuszki 50,
wyposażony jest w windę, funkcjonuje
system kolejkowy do rejestracji i gabinetów, a także e-kiosk do odbioru wyników badań i odprawy do lekarzy. Dużym
udogodnieniem jest również parking
przed przychodnią.
Szczególne znaczenie dla pacjentów
mają oczywiście poradnie specjalistyczne. Można skorzystać tu z usług lekarzy:
otolaryngologa, endokrynologa, dermatologa, kardiologa dziecięcego, hematologa, urologa, neurologa, logopedy,
proktologa, diabetologa czy onkologa.
Funkcjonują poradnie: położniczoginekologiczna, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej, naczyniowej, poradnia zdrowia psychicznego, psychologiczna, preluksacyjna, dietetyczna oraz
medycyny pracy.
Istotna też jest możliwość wykonania
na miejscu badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Pracownie USG, RTG, mam-

mograficzna wyposażone są w sprzęt wysokiej klasy.
Wśród oferty zabiegowej wymienić
można krioterapię, bardzo przydatną
metodę wykorzystywaną w ginekologii
m.in. przy leczeniu nadżerki szyjki macicy.
W ramach umowy z NFZ pacjenci
mogą korzystać nieodpłatnie z usług
poradni ginekologicznej, psychiatry-

cznej, psychologicznej i onkologicznej.
Dla kobiet oferujemy również bezpłatne badania profilaktyczne tj. cytologia
i mammografia w ramach kontraktu
z NFZ i projektów unijnych.
Zapraszamy do placówki CM Luxmed
w Biłgoraju w nowej siedzibie przy
ul. Kościuszki 50.

„Ręce, które leczą”
Bóle stawów, mięśni, kręgosłupa, to przypadłości, które dotykają ludzi w różnym wieku, również
osoby młode. Dysfunkcje narządów ruchu mogą mieć charakter wrodzony lub nabyty, mogą być
też przejściowe bądź trwałe. Jednym z elementów skutecznego leczenia jest terapia manualna,
czyli leczenie rękami terapeuty.
O wskazaniach i zaletach tej
metody rozmawiamy z fizjoterapeutami mgr Moniką Jach oraz
mgr Fabianem Burakowskim.
Czym jest zabieg terapii manualnej?
Monika Jach: Terapia manualna jest
metodą leczenia różnego rodzaju dysfunkcji narządu ruchu. Opiera się ona
przede wszystkim na szczegółowej
diagnostyce pacjenta. Terapeuci, wykorzystują specjalistyczne testy diagnostyczne, indywidualnie dobrane chwyty,
uciski oraz manipulacje. Wszystkie kroki,
jakie wykonujemy w gabinecie mają na
celu nie tylko terapię objawową – leczenie bólu – ale przede wszystkim, lecze-

nie przyczyny jego wystąpienia.
Fabian Burakowski: Dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego terapii manualnej wg szkoły
niemieckiej, fizjoterapeuta jest w stanie
za pomocą szczegółowego wywiadu
i badania odnaleźć zaburzone struktury,
stwierdzić stopień ich uszkodzenia oraz
przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. Leczenie polega na
zniesieniu dysproporcji w strukturach
narządu ruchu i przywróceniu fizjologicznej „symbiozy” pomiędzy stawami,
mięśniami i tkanką nerwową.
Jakie są techniki lub rodzaje terapii
manualnej?

F.B.: Technik jest wiele. Część z naszych terapeutów preferuje metodę
niemiecką i Kaltenborna, w których wykorzystują dużo technik twardych np.
mobilizacje stawowe czy manipulacje.
Inni opierają się na technikach „miękkich”. Oznacza to pracę na tkankach
miękkich - mięśniach lub więzadłach.
Ważne jest również to, że terapia manualna jest nierozłączna z treningiem
medycznym. Pacjentowi, który przychodzi z bólem kręgosłupa lub jest po
urazie stawu, najpierw staramy się pomóc w zmniejszeniu bólu, następnie
odzyskujemy zakres ruchu, kolejnym
etapem jest wprowadzanie aktywności
fizycznej.
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M.J.: Dzięki takiej różnorodności, każdy z nas się uzupełnia. Jest to najlepsze
dla naszych pacjentów. Terapeuci jednocześnie pracują różnymi technikami
terapii powięziowej lub stawowej, treningu medycznego, suchego igłowania
lub neuromobilizacji.
Jakie są wskazania do podjęcia terapii manualnej?
M.J.: Wszelkie dolegliwości bólowe
w obrębie narządu ruchu. Terapeuci
współpracują w tym zakresie z lekarzami, których zadaniem jest określenie, czy
ból nie pochodzi z narządów wewnętrznych i nie jest spowodowany zmianą
nowotworową. Jeśli jest to rzeczywiście
ból wywołany dysfunkcją tkanek w obrębie narządu ruchu, pacjent kierowany
jest na terapię manualną.
Ile potrzeba wizyt, aby pozbyć się
bólu?
F.B.: W zależności od rodzaju dysfunkcji. Jeśli problemem pacjenta jest
nadmiernie napięty mięsień po treningu, często po jedynej wizycie wszystko
wraca do normy. Jeśli jednak pojawiają się dodatkowe dolegliwości oprócz
bólu, typu ograniczenie ruchu w stawie,
to może być konieczność 3, 4 a nawet
5 wizyt. W przypadkach rozległych urazów ortopedycznych, aby przywrócić do
normy wszystkie tkanki tak, by pacjent
poczuł poprawę, może być konieczna
terapia nawet 2-tygodniowa.
Na ile skuteczna jest terapia manualna?
M.J.: Pacjenci, którym nie udało się
pomóc są naprawdę nieliczni. Znacznej

większości pacjentów udaje się pomóc
„na stałe”. Zależy to także od przestrzegania zaleceń po terapii, dotyczących
ćwiczeń czy pozycji przyjmowanych
podczas pochylania się lub siedzenia.
Warto więc co jakiś czas przyjść na wizytę kontrolną, podczas której terapeuta
sprawdzi poprawność wykonywanych
ćwiczeń, poprawi błędy (precyzja jest tu
naprawdę ważna!) i ewentualnie zaleci
nowe ćwiczenia. Nierzadko mamy też
pacjentów, których stan poprawił się na
tyle, że mimo wcześniejszych wskazań,
uniknęli operacji.
Pacjenci często obawiają się bólu
podczas terapii. Czy zabiegi są bolesne?
F.B.: W trakcie wykonywania mobilizacji, są techniki, które mogą powodować dyskomfort lub ból. Istnieją jednak
również chwyty, które są całkowicie bezbolesne dla pacjenta. Zawsze w trakcie
prowadzenia zabiegu, informujemy pacjenta o możliwości wystąpienia bólu.
M.J.: Dla nas, jako terapeutów, zawsze
najważniejszy jest kontakt z pacjentem.
Często w trakcie prowadzenia terapii,
informuję o możliwości wystąpienia
nasilonego odczucia bólu. Wielokrotnie
również, podczas mobilizacji, informuję
pacjentów, że przy obecnie wykonywanej technice, dyskomfort czy ból nie powinien być odczuwany.
Czy istnieją przeciwwskazania do
wykonania zabiegów?
F.B.: Wśród przeciwwskazań wymieniłbym:
• zaawansowaną osteoporozę - powodującą samoistne złamania kości,

• problemy z krzepliwością krwi
(leczenie antykoagulantami),
• problemy skórne,
• nowotwory,
• poważne zaburzenia internistyczne,
• ciążę.
Zbliża się wiosna, wiele osób w tym
okresie decyduje się na rozpoczęcie
przygód ze sportem. Następstwem tego
często są skręcenia stawów, naderwanie
mięśni.
Czy w takich przypadkach, wskazana
jest terapia manualna?
M.J: Oczywiście, że tak. Pracujemy
z pacjentami, którzy cierpią na bóle
kręgosłupa, lumbago, dyskopatie oraz
różnego rodzaju stany pourazowe mięśni czy stawów. Wiosna motywuje wiele
osób do powrotu lub rozpoczęcia aktywności fizycznej. Jednak zbyt duże
obciążenie treningowe na początku lub
niepoprawna technika, mogą być powodem do przeciążenia układu ruchu.
Często w tym okresie dochodzi także do
skręceń np. stawu skokowego.
F.B.: W trakcie terapii takiego urazu,
bardzo ważne jest leczenie ruchem.
W wielu przypadkach skręcony staw, nie
powinien być unieruchomiony, jednak
jego aktywność oraz obciążanie powinno być zmniejszone. Terapia może się
zacząć praktycznie od razu po urazie,
aby zmniejszyć obrzęk oraz dolegliwości bólowe. Nasi terapeuci zawsze chętnie podpowiedzą, w jaki sposób pacjent
może dodatkowo sam pracować nad
urazem w domu, zachowując bezpieczeństwo.
Dziękujemy za rozmowę.
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Czy grozi nam
epidemia odry?
Odra jest wirusową chorobą zakaźną, która łatwo się rozprzestrzenia i może powodować epidemie. Nie należy jej lekceważyć, ponieważ powikłania z nią związane mogą być
bardzo groźne.
Człowiek jest jedynym rezerwuarem
wirusa odry, który przenosi się drogą
kropelkową (kaszel, kichanie) oraz przez
bezpośrednią styczność z wydzieliną
z nosa, gardła lub moczem osoby chorej.
Od momentu zakażenia wirusem do wystąpienia pierwszych objawów choroby
może upłynąć 10-12 dni. Osoba zakażona
zaraża innych na około 4 dni przed wystąpieniem objawów.
Charakterystyczną dla odry wysypkę
może poprzedzać gorączka, złe samopoczucie, zapalenie spojówek, katar, kaszel. Wraz z rozwojem choroby temperatura wzrasta do 39-41°C. W jamie
ustnej pojawiają się białe wykwity otoczone czerwoną linią (plamki Koplika),
a następnie czerwona wysypka stopniowo zlewa się w plamy i obejmuje całą
głowę i ciało.
W następstwie zakażenia wirusem
odry mogą pojawić się powikłania w postaci wtórnego, bakteryjnego zapalenia
płuc, zapalenia ucha środkowego, zapalenia mózgu, zapalenia mięśnia sercowego, poronień oraz stanu zwanego
podostrym stwardniającym zapaleniem
mózgu (SSPE).
SSPE jest postępującym, przeważnie
śmiertelnym uszkodzeniem mózgu. Pojawia się 7 do 10 lat po infekcji i prowadzi
do śmierci w ciągu 3 lat od pojawienia
się objawów. Pacjenci doświadczają
zmian zachowania, pogorszenia funkcji
poznawczych, mają problemy z widzeniem. Mogą też pojawiać się zaawansowane symptomy neurologiczne, takie jak
silne skurcze i ostatecznie silne fizyczne
i psychiczne osłabienie prowadzące do
śmierci.
Główny Inspektorat Sanitarny apeluje
o wykonywanie szczepień ochronnych!
Szczepionka przeciw odrze występuje
w postaci skojarzonej jako szczepionka
przeciw odrze, śwince i różyczce. W jej
skład wchodzą żywe, osłabione wirusy.
Szczepienie przeciw odrze należy do
szczepień obowiązkowych (bezpłatnych)
podawanych dzieciom w Polsce wg

obowiązującego kalendarza szczepień.
(dwie dawki pierwsza w 13-14 miesiącu życia i druga 6 lub 10 roku życia). W związku ze zwiększoną zachorowalnością na
odrę w tym roku podjęto decyzję o wcześniejszym tj. w 6 r.ż. podawaniu drugiej
dawki szczepienia. Skuteczność szczepienia po podaniu 2 dawek szczepionki wynosi 98-99%.
Według danych GIS w okresie od
stycznia do października ubiegłego
roku zarejestrowano 128 przypadków
zachorowań na odrę. W analogicznym
okresie roku 2017 było ich 58. Rosnąca
liczba zachorowań na odrę jest związana
z większą liczbą rodziców, którzy nie zgadzają się na szczepienia dzieci, jak również
z migracją ludności z obszarów o wysokim
stopniu występowania odry.
Przed wprowadzeniem w Polsce powszechnych szczepień przeciwko odrze
(1975r.), chorowały tysiące osób. Przechorowanie odry daje trwałą odporność na
całe życie.
Jeśli jednak nie pamiętasz, czy chorowałeś lub nie byłeś szczepiony, to
powinieneś:
- zgłosić się do swojego lekarza,
- wykonać badanie poziomu przeciwciał
przeciwko odrze,
- poddać się szczepieniu ochronnemu.
W celu pełnego uodpornienia należy
przyjąć dwie dawki szczepionki.
Pamiętaj, że:
• na odrę chorują głównie osoby
niezaszczepione,
• odra jest szczególnie niebezpieczna
dla osób z osłabionym układem
odpornościowym,
• w 2017 roku liczba osób chorych na
odrę w Europie wzrosła czterokrotnie
w stosunku do 2016 r.
Badanie przeciwciał
Pozwala wykryć zakażenie wirusem
odry. Obecność przeciwciał w klasie IgM
wskazuje na świeżą infekcję wirusem,
natomiast przeciwciała w klasie IgG występują u pacjentów, którzy przechorowali odrę oraz po szczepieniu.

Przeciwciała przeciw wirusowi odry występują w surowicy niemal wszystkich
pacjentów w trakcie i po infekcji. Przeciwciała klasy IgM pojawiają się zaraz po
wystąpieniu objawów, a ich obecność
może być potwierdzona testem ELISA
lub immunofluorescencji pośredniej
(IIFT). U 50% pacjentów IgM pojawiają
się w ciągu trzech dni, a u ponad 90%
w ciągu 10 dni – po pojawieniu się wysypki. Test antywirus odry ELISA (IgM) jest
testem szybszym i czulszym w diagnozie
odry – w porównaniu do innych dostępnych testów. Przeciwciała antywirus odry
klasy IgG i IgM są pewnym markerem pozwalającym wykryć zakażenie wirusem
odry.
Poziom przeciwciał w surowicy osób
szczepionych przeciw wirusowi odry jest
8 do 10 razy niższy niż u osób, które na
odrę chorowały.
Badanie przeciwciał oraz
szczepienie przeciwko
odrze wykonasz w Luxmed.
Konsultacja medyczna:
lekarz medycyny rodzinnej
Magdalena Szabała
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Marzenia nie tylko
dla kobiet
Gładka, elastyczna skóra, młody wygląd, zgrabna sylwetka, poczucie własnej atrakcyjności…
Te pragnienia często budzą się wiosną, kiedy zdejmujemy ciepłe okrycia, odsłaniamy ciało, częściej
wychodzimy z domu, spotykamy się ze znajomymi, wyjeżdżamy na wycieczki. skuteczne hamowanie
procesu starzenia się skóry oraz korekcja defektów estetycznych, powstających na skutek upływu lat stały się możliwe dzięki bezpiecznym i zindywidualizowanym usługom medycyny estetycznej wykonywanym na najwyższym poziomie w gabinetach MED ESTETYKA.

Pielęgnacja domowa, nawet najbardziej
sumienna i kosztowna, to zbyt mało,
aby cieszyć się gładką, elastyczną skórą.
Odnowę naskórka i stymulację produkcji kolagenu, który jest niezbędny do
utrzymania właściwego napięcia skóry
zapewniają zabiegi laserowe.

Młodsza twarz
- Jako nowość w walce z upływającym
czasem polecałabym Termolifting NIR
Soprano XL™ - radzi kosmetolog mgr
Justyna Fuksa. - Wskazaniem do zabiegu jest utrata jędrności skóry twarzy
i różnych obszarów ciała, drobne i głębokie zmarszczki, bruzdy, poszarzała cera,
utrata “zdrowego” wyglądu skóry.
Urządzenie z głowicą NIR wykorzystuje technologię światła podczerwonego,
wprowadzając wysoką temperaturę do
głębokich warstw skóry. Obszar zabie-

gowy zostaje podgrzany do temperatury
ok. 42 stopni Celsjusza. Ten swoisty termolifting powoduje skrócenie włókien
kolagenowych, pobudzenie produkcji nowych oraz wzrost elastyny. Dzięki temu
skóra poddana zabiegowi zagęszcza się
i zwiększa się jej elastyczność. Efekt poprawy napięcia zauważalny jest bezpośrednio po zabiegu, a z każdym dniem
staje się jeszcze bardziej wyraźny. Finalny
efekt możemy ocenić ok. 4 tygodnie po
zabiegu. Jest to zabieg, który daje efekt
liftingu bez skalpela.
Aby skóra nie traciła swej elastyczności
niezwykle ważne jest jej prawidłowe
nawilżanie, odżywianie i stymulacja.
W tym celu można wykorzystać 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 peelingów
w zależności od problemu i rodzaju skóry.
Natychmiastowy efekt napięcia i rozjaśnienia uzyskujemy np. po peelingu
z kwasem migdałowym lub mlekowym.
Kwas mlekowy, bardzo dobrze tolerowany nawet przez wrażliwą i naczyniową skórę, w naturalny sposób poprawia nawilżenie oraz stymuluje do
produkcji nowych włókien kolagenowych
i elastynowych w skórze właściwej, dzięki
czemu skóra staje się grubsza, jędrna
i bardziej sprężysta - wyjaśnia lekarz medycyny estetycznej dr Barbara Orzechowska. Z kolei peeling medyczny
z kwasem migdałowym ma właściwości
złuszczające, antybakteryjne i przeciwstarzeniowe. Gwarantuje łagodne i bezpieczne działanie oraz równomierną
penetrację do skóry. Działa dwuetapowo,
najpierw reguluje odnowę komórkową,
złuszczając wierzchnie warstwy naskórka,
następnie poprawia koloryt skóry oraz
działa przeciwzmarszczkowo. Wykazuje
również silne działanie antybakteryjne
i przeciwzapalne, dzięki temu łagodzi
stany zapalne skóry i zmiany trądzikowe.
Zapewnia ujędrnienie i nawilża skórę.
Dla skóry z tendencją do trądziku polecam peeling medyczny Melaspeel J2
rezorcynol, oparty na klasycznym roztworze Jessnera. Bogaty w swoim składzie,
zalecany jest w terapii miejscowej.
Peeling medyczny Melaspeel G wykonujemy na skórze z zaawansowanymi
oznakami starzenia. Zabieg głęboko nawilża i stymuluje skórę.
Peeling dedykowany skórze pozbawionej blasku, z przebarwieniami to
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Nomelan Cofeico. Jest to linia nowoczesnych produktów zalecanych dla skóry
z oznakami fotostarzenia oraz przebarwieniami różnego pochodzenia: hormonalnego, pozapalnego, posłonecznego.
Peeling lekarski Salipeel to najnowsza
metoda, opierająca się na zastosowaniu
nanotechnologii. Jest to peeling antytrądzikowy na bazie kwasu salicylowego,
który charakteryzuję się właściwościami
złuszczającymi, przeciwzapalnymi, antybakteryjnymi, ściągającymi i przeciwstarzeniowymi.

Stop zmarszczkom
Na zmarszczki, głębokie bruzdy, blizny potrądzikowe i pooperacyjne, skórę
cienką, pozbawioną jędrności, z przebarwieniami ratunkiem jest laser frakcyjny
Fire-Xel CO2 – mówi dr Barbara Orzechowska. W efekcie zabiegów z zastosoaniem lasera frakcyjnego skóra staje się
jędrna, napięta, zmarszczki, bruzdy i blizny są spłycone, przebarwienia mniej
widoczne, pory zwężone i spłycone, koloryt skóry bardziej świeży i promienny.
Skóra po zabiegu wydaje się wyraźnie
ujędrniona i odmłodzona poprzez przebudowę jej struktury.
Przy nieznacznych zmarszczkach i zwiotczeniu skóry satysfakcjonujące efekty uzyskujemy już po jednym zabiegu. Natomiast
dla lepszego efektu lub gdy widoczne
są głębokie zmarszczki, bruzdy i blizny
wymagają one powtórzeń w odstępach
4-6 tygodniowych.

Poprawa jakości skóry jest efektem
zmiany jej struktury i utrzymuje się długo,
nawet kilka lat.

Jędrne ciało
Osobom, które w nieinwazyjny sposób
chcą zredukować cellulit, zmniejszyć
rozstępy, wysmuklić, ujędrnić, wymodelować sylwetkę, a także dla tych, może
szcze-gólnie panów, którzy chcą pozbyć
się „boczków” i „brzuszka” z pomocą
przyjdą zabiegi z endermologii.

Endermologia stosowana jest często jako zabieg uzupełniający przy innych zabiegach odchudzających i redukujących
„skórkę pomarańczową” czy rozstępy.
To ekskluzywna technika nieinwazyjnej
stymulacji skóry mająca na celu pobudzenie metabolizmu komórek w sposób
naturalny – informuje kosmetolog mgr
Justyna Fuksa.
- Przy zastosowaniu urządzenia LPG
Alliance wykonuje się masaż próżniowy
modelujący sylwetkę. Zabiegi redukują
cellulit i luźną skórę, zmniejszają obrzęki
i tkankę tłuszczową. Posiadają silne działanie drenujące. Do zabiegu wykorzystywane są innowacyjne głowice, dostosowane do każdego rodzaju skóry, przystosowane do większych i do mniejszych,
czy trudno dostępnych obszarów zabiegowych. Nowa technologia stymulacji
komórek ma potrójne działanie podczas
1 zabiegu tzn. usuwa oporne złogi tłuszczowe (nawet te, których ciężko pozbyć
się dietą czy gimnastyką), wygładza
skórkę pomarańczową i ujędrnia skórę.
Zaleca się wykonanie serii zabiegów
w ilości 10-15, co drugi dzień. Następnie
wykonywanie zabiegów podtrzymujących efekt wg wskazań indywidualnych
np. 1 raz w miesiącu. Zabiegi są bezpieczne i nieinwazyjne. Powodują odblokowanie układu limfatycznego, przyspieszenie przemiany materii i usunięcie zalegających toksyn.
Warto zwrócić uwagę na wykorzystanie zabiegów endermologii twarzy
- dodaje pani Justyna. - Jest to jedyny za-
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bieg pobudzający fibroblasty w skórze
właściwej do zwiększenia produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego.
W badaniach naukowych udowodniono
80% wzrost kwasu hialuronowego i 46%
wzrost elastyny w biopsji skóry twarzy
u osób korzystających z zabiegów. Endermolift to poprawa konturu twarzy,
wypełnienie zmarszczek i bruzd oraz wyrównanie i rozświetlenie skóry.

Gładkie jak aksamit
Gładka skóra, bez zbędnego owłosienia, to nie tylko aspekt estetyczny. Z higienicznego punktu widzenia, włosy
są siedliskiem bakterii, grzeją, a skóra
nimi pokryta bardziej i częściej się poci.
Depilacja, podobnie jak wizyta u dobrego
fryzjera, poprawia samopoczucie i podnosi samoocenę. Na depilację laserową
zgłasza się zdecydowanie więcej kobiet,
zwłaszcza tych aktywnych zawodowo,
między 20 a 60 rokiem życia, ale z każdym
rokiem rośnie też liczba mężczyzn – mówi
mgr Justyna Fuksa.
W gabinetach MED ESTETYKA, dzięki
najnowszemu urządzeniu Laser Soprano
IcePlatinumTM, mamy możliwość wykonania prawie nieodczuwalnych zabiegów

depilacji, przy zagwarantowaniu najwyższej skuteczności. Urządzenie pozwala
na precyzyjne dopasowanie zabiegu
do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Niezależnie od fototypu skóry oraz
typu owłosienia, każdy zabieg jest
bezpieczny i praktycznie bezbolesny.
Wykonujemy depilację w taki sposób, by
zapewnić pacjentowi komfort i najwyższy poziom intymności.
Innowacyjna technologia urządzenia
Soprano Ice PlatinumTM daje możliwość
wykonania depilacji z niespotykaną dotąd
szybkością, co sprawia, że nie trzeba tracić
czasu na długie przebywanie w fotelu
zabiegowym.
Depilację laserową można rozpocząć
dopiero po upływie minimum 6 tygodni od ostatniego opalania. Opalenizna
to melanina, barwnik, który wytwarza się
w skórze pod wpływem działania promieni
słonecznych. Melanina występuje również
we włosach i to właśnie ten barwnik jest
czuły na światło lasera. Jeżeli skóra jest
opalona, laser napotyka barwnik już
w naskórku, zanim zdąży dotrzeć do cebulki włosa. Może to doprowadzić do znacznego obniżenia efektywności wykonanego zabiegu lub powikłań pozabiegowych.

Pamiętajmy jednak – dodaje kosmetolog – że depilacja laserowa wymaga
przeprowadzenia serii zabiegów rozłożonych w czasie aby uzyskać zadowalające efekty. Ilość zabiegów jaką należy
wykonać jest cechą indywidualną i zależy
od fototypu skóry, koloru i grubości włosów, stopnia owłosienia. Każdą z sesji
przeprowadza się w odstępach 6-8 tygodni, zależności od depilowanego obszaru.

Zapraszamy na konsultacje i zabiegi
do gabinetów MED ESTETYKA przy
ul. Krasińskiego 2 w Lubinie.
Już wkrótce zobaczymy się w nowej
siedzibie przy ul. Orkana.
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Motyle w brzuchu

Zbliża się wiosna, okres sprzyjający nowym początkom i często budzącej się w nas nowej miłości.
Większość osób przynajmniej raz w swoim życiu miała okazję doświadczyć fenomenu popularnie
określanego jako ”motyle w brzuchu”. O tym zjawisku, jak i o innych aspektach miłości rozmawiamy z psycholog mgr Kingą Wrześniewską.

Skąd się biorą „motyle w brzuchu”?
- To odczucie z reguły wiązane jest ze
stanem zakochania i radości, jaka mu
towarzyszy. Wyjaśnienie tego zjawiska
ma jednak mniej poetycki charakter.
W sytuacji stresującej, jaką niewątpliwie
może być spotkanie z ukochanym, nasz
mózg uwalnia hormony dopaminę oraz
noradrenalinę. Hormony te z kolei wpływają na tzw. trzewny układ nerwowy,
który stymuluje pracę organów wewnętrznych, my natomiast odbieramy to po-

nią, czego efektem jest przygaśnięcie intensywnych emocji charakterystycznych
dla początkowej fazy związku. Polski
psycholog, Bogdan Wojciszke (autor
„Psychologii Miłości”) wprost mówi o załamaniu się namiętności jako o jednym
z naturalnych etapów rozwoju miłości.
Czy jesteśmy zatem skazani na ciągłą
pogoń za motylami?
- Całe szczęście na gwałtownym i szalonym zakochaniu świat naszych relacji

nowo we własnej pracy, odkryć radość
i spełnienie właśnie w niej. Tęsknota za
miłością jest również wspaniałą zachętą
do poszukiwania nowych relacji. Być może zechcemy naprawić lub pogłębić te,
które już mamy. Warto jest także przypomnieć sobie o miłości do samego siebie,
która nie ma nic wspólnego z egoizmem.
Jest wręcz niezbędna, by potrafić kochać innych. W miłości odnajdujemy to,
co najbardziej wartościowe w człowieczeństwie, to co łączy nas z innymi ludźmi. Nie możemy zatem wykluczać samych
siebie z tej grupy. Miłość, która jest
podstawą naszego człowieczeństwa, jest
także źródłem afirmacji życia, rozwoju
wolności oraz prawdziwego szczęścia.
Pisał o tym wybitny psycholog Erich
Fromm podkreślając, że miłość jest sztuką.
W niej również musimy się wyszkolić
i teorię przekształcić w praktykę.
Mam motyle w brzuchu. Co robić? Jak
żyć?

budzenie w formie charakterystycznego
łaskotania. Stan zakochania w ogóle jest
silnie powiązany z hormonami, możemy
wręcz mówić o chemii miłości.
Czy to oznacza, że miłość zależy od
hormonów?
- Wyjątkowo ważne jest tutaj rozróżnienie stanu zakochania od miłości. W kulturze popularnej granice między tymi
dwoma pojęciami niestety się zacierają,
powodując nierzadko zamęt w naszych
umysłach. To co sprawia, że „tracimy
głowę”, gdy jesteśmy zakochani, to
głównie efekt działania licznych hormonów. Oprócz adrenaliny i dopaminy pomocnikiem kupidyna jest także fenyloalanina, której działanie niestety nie trwa
wiecznie. Organizm uodparnia się na

się nie kończy. Dopiero, gdy emocje
przycichną jesteśmy w stanie rozpocząć
świadomą i trudną pracę nad związkiem.
Nagrodą będzie związek dający prawdziwe poczucie zrozumienia i bezpieczeństwa, w którym oboje partnerów ma
okazję do prawdziwego rozwoju.
A co, gdy nie szukamy partnera? Czy
miłość nadal jest nam potrzebna?
- Rollo May w swojej książce „Miłość
i Wola” powiedział, że „nie możemy
przeforsować miłości, ale możemy chcieć
otworzyć się na możliwość, możemy wyobrażać sobie możliwość”. Otwarcie się
na to uczucie jest wartością samą w sobie. Konsekwencją nie musi być od razu
wspaniały romans, ale i tak możemy
wiele zyskać. Możemy zakochać się na

- Na początek: ucieszyć się. To przecież
wspaniałe uczucie być zakochanym, absolutnie nie jest to powód do wstydu. Bez
względu na nasz wiek, jest to powód do
radości. Następnie warto zastanowić się
nad tym, czego my sami tak naprawdę
pragniemy od danej relacji. Jeżeli decydujemy się w nią zaangażować, nie
pozostaje nam nic innego, jak z uwagą
i miłością rozpocząć pracę nad związkiem.
Hormony pomogą nam w początkowej
fazie relacji, jednak nie powinniśmy im
całkowicie zawierzać. Oprócz tego nie zapominajmy o sobie samych, pielęgnujmy
miłość własną, poświęćmy się swoim pasjom oraz dbajmy o relacje z innymi.
Dziękujemy za rozmowę.
Mgr Kinga Wrześniewska ukończyła
studia na Wydziale Psychologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ze specjalizacją Psychologia Kliniczna
i Osobowości. Odbyła roczny kurs
wprowadzający do psychoterapii
psychoanalitycznej organizowany
przez Polskie Towarzystwo Terapii
Psychoanalitycznej w Warszawie.
W CM Luxmed prowadzi poradnictwo
psychologiczne.

stomatologia
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Niezawodna higiena
Gabinet higieny stomatologicznej CM Luxmed w Chełmie oferuje niezawodne, szybkie i komfortowe
oczyszczenie zębów. Stało się to możliwe dzięki wyposażeniu w najnowszy sprzęt, jakim jest kombajn
profilaktyczny AIR FLOW Master Piezon szwajcarskiej firmy EMS. To urządzenie, łączące skaler ultradźwiękowy i piaskarkę, pozwala na piaskowanie nad i poddziąsłowe bez uczucia bólu dla pacjenta.
Zdrowiu naszej jamy ustnej szczególnie zagraża kamień nazębny, czyli zmineralizowana warstwa płytki nazębnej.
Kamień może znajdować się zarówno
nad- jak i poddziąsłowo. Wywołuje on
stany zapalne dziąseł, a w konsekwencji
prowadzi do paradontozy, co w przyszłości może powodować utratę zębów.
W sytuacji, gdy na zębach odłożył się
kamień, należy go usunąć, tzn. wykonać scaling. Spożywanie dużej ilości kolorowych produktów powoduje również
żółto-brązowe zabarwienie powierzchni
szkliwa. Razem z biofilmem bakteryjnym
można je usunąć podczas piaskowania
zębów.

Scaling w nowej technologii
Zabieg wykonywany jest przez dyplomowaną higienistkę stomatologiczną, nowoczesnym urządzeniem łączącym skaler ultradźwiękowy i piaskarkę.
Kamień nazębny usuwany jest bez bólu
dla pacjenta – końcówki pracujące podczas scalingu działają w sposób liniowy
nie powodując dyskomfortu znanego
we wcześniej dostępnych na rynku skalerach.

Dodatkowym atutem urządzenia jest
dostępność różnych rodzajów proszków używanych do piaskowania. Pozwala to na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb pacjenta w zależności od intensywności osadu oraz
obecności np. implantów, aparatów ortodontycznych czy prac protetycznych
(koron, mostów). Używanie specjalistycznego piasku do piaskowania poddziąsłowego powoduje usunięcie do
99% biofilmu z powierzchni implantów.
Pozwala to zapobiegać, zatrzymać i leczyć zapalenia tkanek wokół implantów.
Analogicznie wygląda sytuacja z kieszeniami patologicznymi w chorobach
przyzębia. Piaskowanie daje również
efekt delikatnego rozjaśnienia zębów.
W gabinecie higieny stomatologicznej higienistka udzieli również instruktażu higieny jamy ustnej. Dokładnie
pokaże, jak prawidłowo oczyszczać zęby
i przestrzenie między nimi oraz język.
Pomoże dobrać produkty do higieny
jamy ustnej do stosowania w domu
w zależności od indywidualnych potrzeb, sytuacji w jamie ustnej i odpowie
na wszystkie nurtujące pytania dotyczące higieny.

Pamiętać należy, że profesjonalne
oczyszczanie zębów zalecane jest średnio co 6 miesięcy.

Usługi oczyszczania zębów, przeglądy stomatologiczne i edukacja pacjentów w zakresie sposobów dbania
o higienę jamy ustnej wykonywane są
przez dyplomowaną higienistkę stomatologiczną.

Zapraszamy do nowego
gabinetu w placówce
Luxmed w Chełmie.
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Miażdżyca
– najczęstszy zabójca
Objawy pojawiają się najczęściej w wieku średnim i późniejszym, dopiero wtedy, gdy zmiany są
znacznie zaawansowane. Proces ten rozpoczyna się jednak już około 20 roku życia. Jest postępujący i przewlekły. Miażdżyca atakuje różne narządy - serce, mózg, nerki, kończyny dolne. Różne
są jej symptomy i różne konsekwencje.
ślenia, lukami w pamięci, bólami i zawrotami głowy, zaburzeniami mowy, a nawet
niedowładem lub porażeniem. Skutkiem
miażdżycy tętnic szyjnych może być udar
mózgu.
Badanie ultrasonograficzne z Dopplerem zalecane jest jako badanie wstępne.
Ze względu na jego nieinwazyjność,
możliwość oceny stopnia zwężenia naczyń tętniczych szyi oraz uwidocznienia
morfologii blaszki miażdżycowej jest
często oprócz badań laboratoryjnych
i EKG badaniem wystarczającym do podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu
i leczeniu.

Miażdżyca tętnic kończyn dolnych

Na skutek procesu zwyrodnieniowego, na wewnętrznych ściankach naczyń
krwionośnych tworzą się tłuszczowe,
zwapniałe płytki miażdżycowe. Powodują stwardnienie ścian naczyń i zwężenie
ich światła. Usztywnione i „przewężone”
naczynia upośledzają dopływ krwi do narządów – serca, mózgu, nerek, kończyn
powodując ich niedotlenienie i w konsekwencji doprowadzając m.in. do zawału
czy udaru.
W taki najprostszy, obrazowy sposób
można opisać jedną z najgroźniejszych
chorób XXI wieku – miażdżycę, zaliczaną
do chorób cywilizacyjnych. Jest ona powodem prawie 60% wszystkich zgonów

Coraz częściej zaczyna objawiać się już
przed 40 rokiem życia. Zwiastuje ją postęna świecie. Słyszymy o niej często, a wciąż pujące blade zabarwienie kończyny, zanik
zapominamy, że profilaktyka jest w tym owłosienia skóry nóg, szybkie ziębnięcie
przypadku najważniejsza.
stóp. Pacjenci skarżą się na ból jednej lub
obu kończyn podczas chodzenia. UmiejMiażdżyca tętnic szyjnych, kręgo- scowiony jest on przeważnie w łydkach
wych i mózgowych
lub udach, ustępuje po krótkim odpoczynku.
Początkowo zmiany są przemijające.
Przy miażdżycy zaawansowanej ból
Później występują zaburzenia krążenia pojawia się w czasie spoczynku, zwłaszw mózgu, co może przejawiać się utratą cza nocą. Ulgę przynosi opuszczenie nóg,
spostrzegawczości, spowolnieniem my- dlatego chorzy często spędzają noce na
siedząco, co dodatkowo
pogarsza ich samopoW 80% przypadków udar mózgu wywołany jest
niedokrwieniem, czyli zamknięciem naczynia, któczucie.
re doprowadza krew do mózgu.
Ta postać miażdżycy może wywoływać

medycyna dla ciebie
owrzodzenia i zmiany martwicze, które
powstają samoistnie, bądź w skutek nawet drobnych skaleczeń czy urazów.
Aby zdiagnozować chorobę, wskazane jest USG Dopplerowskie kończyn
dolnych, które ocenia przepływy w tętnicach i żyłach.
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jowi miażdżycy jest nadciśnienie tętnicze.
Ponieważ „nie boli”, trudno jest zmobilizować pacjentów do jego systematycznej
kontroli i konieczności regularnego przyjmowania leków. Konsekwencje takiego
zaniedbania stają się bardzo poważne.
Przyspieszony rozwój miażdżycy powoduje cukrzyca typu 2, która zwykle

dzo ważna jest zmiana dotychczasowego
stylu życia – wyeliminowanie błędów
żywieniowych, natychmiastowe zaprzestanie palenia, wprowadzenie ćwiczeń
fizycznych i relaksacyjnych. Warto pamiętać, że jak w każdym schorzeniu, im wcześniej rozpoczęta jest terapia, tym lepsze są
jej efekty.

Co sprzyja rozwojowi miażdżycy?
Miażdżyca tętnic jest poniekąd wynikiem naturalnego starzenia się ich ściany. Zasadniczą rolę odgrywa tu jednak
czynnik genetyczny. Występuje też wiele
innych przyczyn jak: otyłość, cukrzyca,
wysoki poziom„złego” cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, niewłaściwe odżywianie,
palenie papierosów, stres, brak aktywności fizycznej. Nie wszystkie czynniki poddają się kontroli człowieka, ale na wiele
z nich można mieć wpływ.
Z pewnością znany wszystkim cholesterol, o którego kontrolę apelują lekarze,
jest jednym z głównych sprawców tej choroby. A przecież można utrzymać go „w
ryzach”. Wystarczy trochę samodyscypliny, by systematycznie sprawdzać poziom
cholesterolu, zachować odpowiednią dietę, pamiętać o ćwiczeniach fizycznych.
Wykonaj lipidogram, dzięki któremu
sprawdzisz poziom wszystkich rodzajów
cholesterolu.
Innym czynnikiem sprzyjającym rozwo-

Kilka podstawowych badań, które mogą ratować życie
- systematyczne mierzenie ciśnienia tętniczego
- badanie poziomu cholesterolu oraz frakcji lipidowych HDL –
tzw. „dobry” cholesterol i LDL – „zły” cholesterol
- oznaczenie poziomu trójglicerydów
- badanie poziomu cukru we krwi
- badanie EKG oraz próba wysiłkowa

dotyczy osób otyłych, unikających aktywności fizycznej i nie przestrzegających
zasad racjonalnego żywienia. U chorych
na cukrzycę typu 2, zmiany miażdżycowe
w tętnicach wieńcowych oraz w dużych
tętnicach obwodowych są bardziej rozległe, rozsiane i powikłane.

Leczenie, to spowolnienie postępu miażdżycy i walka z jej powikłaniami.
Dietą i leczeniem farmakologicznym
udaje się zatrzymać, a nawet cofnąć w pewnym stopniu zmiany miażdżycowe. Bar-

Badania diagnostyczne oraz konsultacje u specjalistów wykonasz
w placówkach Luxmed.

poradnik pacjenta
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Otyłość szkolna
Z każdym rokiem wzrasta liczba dzieci szkolnych z nadwagą i otyłością. Niestety, trzeba
powiedzieć, że przybiera ona rozmiary światowej epidemii. Według danych Międzynarodowego
Towarzystwa Badań nad Otyłością rocznie w Europie przybywa około 400 000 dzieci i młodzieży
z nadwagą i około 85 000 z otyłością. To powód, by bić na alarm!
Coraz więcej dzieci na świecie jest zagrożonych nadwagą i otyłością. W krajach
europejskich stwierdza się nadwagę lub
otyłość u ponad 30% dziewczynek i 20%
chłopców. Otyłość u dzieci rośnie w podobnym tempie, jak w populacji osób
dorosłych i występuje u około 15 % osób
w wieku rozwojowym.

Czym grozi otyłość u dziecka?

Definicja określa otyłość jako patologiczne zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej, które doprowadza do upośledzenia
czynności organizmu człowieka. Otyłość
jest częstą przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak: cukrzyca typu II,
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, choroby układu sercowonaczyniowego, choroby zwyrodnieniowej
stawów, obniżenia płodności, choroby
woreczka żółciowego, a nawet niektóre
postacie nowotworów.

Połowę dzieci otyłych dotyka insulinooporność. Nieprawidłowa tolerancja
glukozy dotyczy 10-15% dzieci otyłych,
u których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy.
Charakterystyczne dla otyłych dzieci
jest przyspieszenie wzrostu, choć osiągają one normalną wysokość ciała. Przyczyną jest tu nadmierny poziom insuliny we
krwi. Przyspieszone jest również dojrzewanie płciowe u 10-20% otyłych dziewcząt.
U nastolatków mających problemy z wagą, dużo częściej spotykamy się z problemami trądziku i łojotoku.
Stłuszczenie wątroby dotyczy od 1050% dzieci otyłych, zaburzenie to w skrajnych przypadkach może prowadzić do
jej marskości. Prawdopodobne jest powią-

zanie otyłości dziecięcej z astmą oskrzelową. Nadmiar tkanki tłuszczowej zaburza
regulację temperatury otyłych dzieci
i powoduje nadmierne pocenie się, które
w połączeniu z ocieraniem fałdów skórnych może doprowadzać do odparzeń
i przyczyniać się do powstawania grzybicy. Również próchnica zębów jest częstsza w grupie otyłych dzieci.
Z czasem, w wyniku nadwagi dochodzi m.in. do powstania takich chorób, jak:
nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zaburzenia lipidowe, stłuszczenia wątroby, bezdech śródsenny czy zespół policystycznych jajników. Zwiększa się ryzyko chorób
układu sercowo-naczyniowego.

Psychologiczny aspekt otyłości
Wciąż jest niewiele badań na temat konsekwencji psychicznych otyłości u dzieci i młodzieży. Dotychczas specjaliści
stwierdzili, że dzieci z nadwagą charakteryzuje obniżona dojrzałość społeczna i gorsze przystosowanie społeczne.
Zwracają też uwagę na częstsze konflikty
tych dzieci z rodzicami. W badaniach wykazano, że wzrost wagi ciała wśród dzieci
ma wpływ zarówno na wyniki w szkole, jak
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i na występowanie problemów szkolnych.
Okazuje się, że dziewczynki z nadwagą w
3 klasie szkoły podstawowej były gorzej
oceniane przez nauczycieli pod względem
społecznych kompetencji i zachowania
oraz zaangażowania w naukę. Miały też
gorsze oceny w czytaniu i matematyce niż
dziewczynki szczupłe. Chłopcy z otyłością
częściej opuszczali zajęcia szkolne, mimo
mniejszej ilości innych obrazów zaburzeń
zachowania w porównaniu z chłopcami
z wagą w normie.
Dzieci z nadmiarem kilogramów często bywają obiektem przezwisk, niewyszukanych żartów, zarówno ze strony
rówieśników, jak i osób starszych, a przypisywane otyłemu negatywne atrybuty
często prowadzą do odrzucenia i izolacji społecznej dziecka. Tak, jak u osób
dorosłych, nadmierna waga wpływa
u dzieci na negatywny obraz własnej
osoby, samoocenę oraz emocje. Dzieci
otyłe często przypisują sobie niską samoocenę, brak wiary we własne możliwości
i doświadczają większej liczby negatywnych emocji.
Negatywny stosunek emocjonalny do
siebie oraz poczucie braku akceptacji może prowadzić do odrzucenia i osamotnienia również w wieku późniejszym. Otyłe
nastolatki opisuje się jako samotne, nielubiane i odrzucane przez rówieśników.
W badaniach wykazano, że dzieci i młodzież z nadwagą w wieku 10-15 lat charakteryzowały się wyższym poziomem
izolacji społecznej w odniesieniu do kontaktów z rówieśnikami, nauczycielami
i innymi osobami,wyłączając rodziców.
Przyczyn negatywnych psychologicznych konsekwencji otyłości należy szukać
głównie w stygmatyzacji społecznej osób
z nadwagą. Otyłość wpływa na obniżenie
zadowolenia z życia w sferze zawodowej,
szkolnej, rodzinnej i towarzyskiej. Konsekwencje psychiczne i społeczne wpływają
na niższą jakość życia zarówno u dzieci,
jak i dorosłych z nadwagą.

Recepta na otyłość, czyli co
radzi dietetyk
Już od najmłodszych lat dziecko obserwuje rodziców i chce ich naśladować.
Jeśli sami nie odżywiamy się zdrowo, nie
spędzamy aktywnie wolnego czasu, również nasza pociecha nie będzie tego robić
– mówi dietetyk mgr Edyta Szymaniak
z poradni dietetycznej CM Luxmed.

Wydawca
Luxmed Sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 5
20-080 Lublin
tel.: 81 532 37 11
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- Zadbajmy, aby w naszej diecie nie
zabrakło warzyw i owoców. Nauczmy
dziecko, że jest to świetna alternatywa dla
paluszków, chipsów i innych przekąsek.
Zamiast soku czy słodzonych napojów gazowanych podawajmy swojemu dziecku
wodę mineralną, np. z odrobiną soku wyciśniętego z cytryny albo świeżymi listkami mięty. Nie zmuszajmy dziecka do zjadania posiłków do ostatniego kęsa. Dzięki
temu nie narazimy go na przejadanie się.
Pamiętajmy, że jedzenie nie może być
nagrodą. Jeśli dziecko wykształci takie
skojarzenia, wówczas w chwilach smutku
pocieszeniem stanie się batonik, ciasteczko czy kanapka.
Jeśli podejrzewamy, że nasze dziecko waży więcej niż powinno, nie odchudzajmy go na własną rękę. Koniecznie
zwróćmy się do specjalisty - lekarza i dietetyka. Pediatra sprawdzi, czy dziecko
odpowiednio się rozwija, a dietetyk pomoże nam wyeliminować nieprawidłowe
nawyki żywieniowe i poprawić jakość
dotychczasowej diety dziecka, edukacja
masy ciała u dzieci polega na zbilansowanej diecie dostosowanej do wieku, wagi
i aktywności fizycznej. Każde dziecko
wymaga indywidualnego podejścia.
Dlatego tak ważne są regularne spotkania z dietetykiem, kontrola rezultatów
i nadzór nad wprowadzanymi zmianami
w diecie.
Dieta odchudzająca nie powinna być
dla dziecka źródłem stresu. Dziecka nie
można odchudzać jak dorosłego, nie
można eksperymentować z „dietami cud”.

Redaktor naczelny
Joanna Baj
Redaktor techniczny
Elżbieta Stasieczek
redakcja@luxmedlublin.pl

Redukowanie masy ciała u dzieci nie może
być zbyt drastyczne i koniecznie powinno
przebiegać pod kontrolą specjalisty. W odchudzaniu dzieci ważne jest to, aby zmiany
dietetyczne zaakceptowała cała rodzina
i wszyscy stosowali się do zasad racjonalnego żywienia. Oprócz zdrowej diety
istotnym elementem jest zwiększenie
aktywności fizycznej u dziecka. Ruch,
który sprzyja utracie wagi, powinien sprawiać dziecku przyjemność. Jeśli nie będzie
się kojarzył z odchudzaniem, dziecko chętniej i konsekwentniej będzie brało udział
w zajęciach sportowych- podpowiada dietetyk CM Luxmed.
Starajmy się nie dopuścić do nadwagi, a tym bardziej otyłości. Praca z takimi
dziećmi jest później bardzo złożona i długotrwała.
Zapraszamy do poradni dietetycznej
CM Luxmed, gdzie uzyskasz fachową
poradę i pomoc.
Konsultacja tekstu:
mgr Edyta Szymaniak - dietetyk
medyczny
Edyta Szymaniak - absolwentka kierunku Dietetyka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Dietetyk z wieloletnim doświadczeniem
w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Prowadzi prywatną poradnię
dietetyczną, szkolenia i warsztaty
w szkołach dla dzieci i młodzieży.
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