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Drodzy Czytelnicy!

Przed nami wiosenno-let- 
nie przygotowania do wyja- 
zdów turystycznych. Pewnie 
większość z nas już zaczęła 
rezerwować pobyty w atrak-
cyjnych miejscach. Niektórzy 
planują weekendowe wypady 
za miasto. Bez względu na for- 
mę, jaką Państwo wybierają, 
nie można zapominać o nie-
bezpieczeństwach, z jakimi 
możemy się spotkać podczas 

odpoczynku. Do najczęstszych zagrożeń należą 
kleszcze, które tego roku obudziły się  już w lutym  
i aktywne będą do listopada. O szczepieniach zapo-
biegających odkleszczowemu zapaleniu mózgu pi-
szemy w artykule obok.

Wiosną nie tylko przyroda budzi się do życia. 
Większość z nas również odnajduje w sobie 
pokłady nowej energii, radości, odczuwamy wyższą 
aktywność. Często wiąże się to z potrzebą poprawy 
własnego wyglądu, odmłodzenia, zrzucenia nad-
miernych kilogramów, które zdołały się odłożyć 
przez zimę. Mamy dla Państwa dobrą wiadomość. 
Nasza marka MED ESTETYKA dysponuje jedynym 
na Lubelszczyźnie urządzeniem Accent Prime, na- 
zywanym często „agentem do zadań specjalnych”. 
O szczegółach przeczytacie na str. 5-6.

Skoro o wyższej aktywności mowa, muszę 
wspomnieć o naszej Szkole Rodzenia „Aktywna 
Mama”. Panie w ciąży mogą w niej korzystać  
z nielimitowanych, nieodpłatnych ćwiczeń fitness. 
Pozwolą one z pewnością utrzymać dobrą formę  
w tym niełatwym okresie. Ponadto w szkole ro-
dzenia specjaliści przygotują do porodu, nauczą 
jak radzić sobie z bólem, a w końcu – jak opiekować 
się noworodkiem. Zainteresowanych tym tematem 
odsyłam do artykułu na str. 8.

Utarło się powiedzenie, że „wiosną serce  bije 
szybciej”. My zwracamy uwagę na to, by biło 
prawidłowo. Okazuje się, że na taki stan rzeczy ma 
nieoceniony wpływ prawidłowa dieta. W artykule 
„Czy dieta może leczyć?” specjalista przedstawia, 
w jaki sposób dietą regulować ciśnienie tętnicze 
krwi i jak postępować, by w przyszłości uniknąć 
niebezpiecznych chorób serca. 

Zachęcam również do przeczytania materiału 
dotyczącego e-papierosów. To zgubna moda, która 
może prowadzić do wielu chorób, podobnie jak 
przy paleniu papierosów tradycyjnych. 

Zapraszam do lektury.                                                
	 	 	 	 Prezes	Zarządu

Mirosław	Jakubczak

Niebezpieczne kleszcze

Zamieszkują one zazwyczaj tereny zielone - lasy, łąki, skwery, 
parki, choć można je spotkać również w przydomowych ogródkach. 
Ich aktywność zależy od temperatury otoczenia.  Rozpoczyna się 
zwykle na przełomie marca/kwietnia i trwa do listopada. Tegoroczna 
ciepła zima znacznie przyśpieszyła aktywność kleszczy i pojawiły się 
one już w lutym. Kleszcze żywią się krwią, dlatego są wyposażone  
w narząd gębowy przystosowany do ssania krwi, zaopatrzony w liczne 
ząbki ustawione przeciwnie do kierunku wkłucia, co umożliwia 
zakotwiczenie się kleszcza w skórze człowieka. W czasie ssania krwi, 
kleszcz wstrzykuje do tkanek osoby ślinę, z którą przedostają się 
drobnoustroje chorobotwórcze.

Ponieważ kleszcze przenoszą zarówno wirusy, bakterie, 
jak i pierwotniaki, to pełnią rolę wektorów licznych chorób 
określanych jako choroby odkleszczowe. Do głównych chorób 
przenoszonych przez kleszcze w Polsce należą: borelioza oraz 
odkleszczowe zapalenie mózgu. 

Borelioza to wieloukładowa choroba wywołana krętkiem Borrelia 
burgdorferi. 

Przeciwko boreliozie nie ma szczepionki, pozostaje zatem tylko 
profilaktyka, czyli zastosowanie skutecznych metod zapobiegających 
pokłuciu przez kleszcze.

Odkleszczowe zapalenie mózgu jest infekcją ogólnoustrojową 
wywoływaną przez wirus TBE przenoszony w trakcie ukąszenia przez 
zakażonego kleszcza. 

Przed zachorowaniem na odkleszczowe zapalenie mózgu 
chroni szczepionka. Pełny cykl szczepienia składa się z 3 dawek 
podawanych w odstępach czasowych, zgodnie z zaleceniami produ-
centa, po których uzyskuje się odporność na 3-5 lat.

W kontekście zbliżających się wyjazdów na urlopy i wakacje, ale 
też krótkich weekendowych wypadów za miasto na łono przyrody, 
warto rozważyć tę możliwość i uchronić siebie oraz dzieci przed tą 
groźną chorobą. 

Szczepienie wykonasz w naszych placówkach.

WIeLkIMI krOkAMI ZBLIżA SIę pOrA UrLOpóW, WAkACjI CZy 
ChOćBy WyCIeCZek NA łONO prZyrOdy. NIektórZy peWNIe jUż 
pLANUją WyjAZdy, A MOże NAWet ZAreZerWOWALI terMINy. 
prZygOtOWUjąC SIę dO WIOSeNNO-LetNIegO SeZONU, WArtO 
pAMIętAć, By ZABeZpIeCZyć SIę prZed kLeSZCZAMI. 
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O rozwoju ruchowym noworodka  
i problemach pojawiających się na tej 
drodze rozmawiamy z fizjoterapeutą 
dziecięcym Iwoną Kwiatkowską.

Pani Magister, czy przebieg ciąży 
oraz poród mogą mieć wpływ na rozwój 
ruchowy dziecka?

- Oczywiście, że tak. Nie wolno zapo-
minać o tym, że rozwój dziecka zaczyna 
się już w łonie matki, dlatego okres 
płodowy i jego przebieg jest niezmiernie 
ważny dla późniejszego prawidłowego 
funkcjonowania.  To jak kobieta w ciąży 
dba o siebie i dziecko ma przełożenie 
na jego rozwój w okresie postnatalnym. 
Jeśli chodzi o poród, to ważną rzeczą 
jest czas, kiedy nastąpiło rozwiązanie. 
Określenie „poród w terminie” jest dosyć 
szeroki ponieważ dziecko urodzone w 38 
tygodniu jak i 41 tygodniu określane jest 
jako prawidłowe.

Dzieci urodzone przed 37 tygodniem 
z pewnością powinny być zbadane przez 
wykwalifikowanego fizjoterapeutę dzie-
cięcego. Najczęściej wymagają one szcze-
gólnej uwagi i bardziej zaawansowanej 
opieki z naszej strony.

Kiedy rodzice powinni zgłosić się na 
konsultacje do fizjoterapeuty dziecię-
cego?

- Podczas konsultacji fizjoterapeuta 
dokonuje oceny funkcjonalnej dziecka: 
obserwuje sposób poruszania się, jakość 
wykonywanych ruchów, ułożenie ciała, 
ocenia napięcie mięśniowe i jego zmiany 

w trakcie wykonywania czynności. Od-
powiednia stymulacja ciała dziecka wy-
hamowuje niepożądane odruchy, a w 
ich miejscu pojawiają się fizjologiczne 
wzorce ruchowe, które umożliwiają 
prawidłowy rozwój dziecka. 

Usługa dedykowana jest dla dzieci  
z nieprawidłowościami takimi jak: 

• zaburzenia napięcia mięśniowego, 
• opóźnienie rozwoju 

psychomotorycznego, 
• występowanie wad wrodzonych, 
• asymetria ułożenia ciała (np. kręcz 

szyi). 

Z niemowlakiem do fizjoterapeuty
pOjAWIeNIe SIę W dOMU NOWOrOdkA ZAWSZe jeSt dLA rOdZICóW WIeLkIM prZeżyCIeM. W pIerWSZyCh MIeSIąCACh żyCIA 
dZIeCkA rOdZICe ZAZWyCZAj MAją WIeLe WątpLIWOśCI: CZy MALUSZek rOZWIjA SIę prAWIdłOWO, jAk NALeży NOSIć dZIe-
CkO, jAk je UkłAdAć dO SNU. rOdZICóW MOgą NIepOkOIć peWNe ZAChOWANIA dZIeCkA, ASyMetrIe, UłOżeNIe głóWkI  
Z prZeWAgą NA jedNą StrONę, CZy UStAWIeNIe Stóp. dZIeCkO pO prZyjśCIU NA śWIAt jeSt W CAłkOWICIe NOWyM OtO-
CZeNIU. jegO WZOrCe UłOżeNIOWe MOgą Być dLA NAS NIepOkOjąCe, ALe trZeBA dAć też MALUSZkOWI CZAS NA tO, By SIę 
OSWOIł Z NOWyM śrOdOWISkIeM. 

Porada skierowana jest również dla 
rodziców dzieci zdrowych, którzy chcą 
ocenić rozwój noworodka oraz nauczyć 
się jak go stymulować i wspomagać. 

Na wizytę możemy zapisać zarów- 
no dziecko ze stwierdzonymi nieprawi-
dłowościami funkcjonalnymi, jak i dzie-
cko zdrowe, w celu stymulowania jego 
prawidłowego rozwoju.

Od jakiego momentu należy wspierać 
rozwój sensoryczny i psychoruchowy dzie- 
cka?

- Odpowiedź brzmi – od samego po-
czątku. To, w jaki sposób i jakich bodźców 



4 NOWOŚCI

dostarczamy naszemu maleństwu, w jaki 
sposób zajmujemy się nim w ciągu dnia, 
kształtuje jego rozwój. Takie czynności 
jak: przewijanie, podnoszenie, karmienie, 
dostarcza dziecku sporą ilość bodźców 
sensorycznych. Z uwagi, że każdy no-
worodek jest inny, do każdego należy 
podejść indywidualnie – pomocny mo- 
że się okazać instruktaż pielęgnacji no-
worodka, podczas którego rodzice mogą 
nauczyć się m.in.:
P w jaki sposób podnosić niemowlę, 

jaki sposób noszenia dziecka zastosować, 
by był on bezpieczny i zdrowy,
P w jaki sposób pielęgnować małe 

dziecko, aby nie zaburzać jego naturalne-
go rozwoju psychoruchowego (sposoby 
przetaczania dziecka na boki, brzuch, 
 zmiana pieluchy),
P jak prawidłowo ubierać i rozbierać  

z ubranka,
P jaką zabawę wybrać dla kilkumiesię-

cznego niemowlęcia, by była rozwijająca 
poznawczo i motorycznie,
P  jak karmić niemowlę.
Jaki mamy wpływ na rozwój moto-

ryczny dziecka?
- Z uwagi, że początkowo dziecko 

przebywa głównie w pozycji leżącej, 
to opiekunowie są odpowiedzialni za 
prawidłową zmianę pozycji do leżenia 
na boku czy na brzuszku. Nie zawsze 
nasz maluszek będzie się  z tym zgadzał, 
ale z czasem zacznie je akceptować. 
Zmiana pozycji jest kluczowa dla dal-
szego rozwoju i nabywania kolejnych 

umiejętności, takich jak: obroty, siadanie, 
raczkowanie, wstawanie i chodzenie. 
Nasza rola w tym, by dziecko zachęcić do 
tych aktywności poprzez zaciekawienie, 
a nie zmuszanie.

A co ze stopami, na których spoczywa 
cały ciężar ciała człowieka? Kiedy należy 
zwrócić uwagę na ich ułożenie?  

- Prawidłowe ustawienie stóp od sa-
mego początku jest niezwykle istotne. 
Czasami maluszki rodzą się z wadą jed- 
nej czy obu stópek np. ze stopą płasko-
koślawą, końsko-szpotawą, przywiedze-
niową czy z innym błędnym ustawieniem. 
Jeśli zauważymy, że stopy różnią się od 
siebie lub ich ustawienie budzi nasze 
wątpliwości, powinniśmy udać się do 
fizjoterapeuty dziecięcego zajmującego 
się trójpłaszczyznową terapią stóp.

Co to takiego? 
- Jest to specjalnie opracowana 

metoda oparta na podstawach neurofi-
zjologicznych wspierających prawidłowy 
rozwój ruchowy. W czasie konsultacji 
stosowana jest terapia manualna oraz 
ćwiczenia, które zalecane są rodzicom 
do regularnego stosowania w domu. 
Dla utrwalenia efektów terapii stosuje 
się funkcjonalne bandażowanie stóp, 
które nie utrudnia  naturalnych ruchów 
kończyn, a znacząco wspomaga terapię. 
Takie podejście do problemu często poz-
wala uniknąć interwencji chirurgicznej, 
unieruchomienia w szynach czy gipso-
wania.

Mówiąc o fizjoterapii dziecięcej często 

przywołuje się metodę NDT-Bobath. 
Kiedy można ją wykorzystać i na czym 
ona polega?

- Jest to jedna z pierwszych metod po- 
parta wiedzą neurofizjologiczną, dzięki 
niej możemy usprawniać dzieci z zabu- 
rzeniami ruchowymi różnego pochodze-
nia. W Polsce metoda NDT-Bobath sto- 
sowana jest z powodzeniem u wcześnia- 
ków, niemowląt i dzieci starszych z zes- 
połami neurologicznymi, ortopedycz-
nymi, genetycznymi oraz prezentującymi 
opóźnienia w rozwoju.  

Celem stosowania metody jest pomoc 
dziecku we wszechstronnym rozwoju  
i uzyskaniu niezależności w życiu, wyko- 
rzystanie wszystkich możliwości i zdol-
ności dziecka na tyle, na ile jest to moż- 
liwe przy istniejącym problemie. Meto- 
da nie zaburza fizjologicznego rozkładu 
życia dziecka, interakcji matka - dziecko, 
nie powoduje przyzwyczajenia, stymu-
luje i normalizuje rozwój ruchowy nie 
zakłócając podstawowych potrzeb roz-
wojowych dziecka, a więc potrzeby ru-
chu, miłości i bezpieczeństwa.

Podstawą terapii jest wnikliwa anali- 
za problemów pacjenta z uwzględnie-
niem jakości ruchu, określeniu proble-
mów pierwotnych i wtórnych zaburzeń, 
opracowanie planu usprawniania i za- 
stosowanie odpowiednich technik wspo-
magania oraz stymulacji, które pozwolą 
wyzwolić możliwe do wykonania ruchy 
użyteczne i niezbędne w codziennym 
życiu. Podczas pracy terapeuta zwraca 
uwagę na jakość wykonywanych ru- 
chów, ich różnorodność, napięcie mię-
śni, zdolność wykonywania ruchów anty-
grawitacyjnych.

Wczesne usprawnianie zapobiega 
utrwalaniu się i dominacji nieprawidło-
wych wzorców ruchowych, które utrudnia-
ją lub zatrzymują dalszy rozwój dziecka. 
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 akty- 
wny udział dziecka, a jednocześnie nie 
wywoływała nieprawidłowych odpowie-
dzi wynikających ze zbyt dużego wysiłku 
czy stresu.

Zaletą zastosowania metody NDT  
u dzieci jest to, że łatwo ją włączyć w za- 
biegi pielęgnacyjne (noszenie, przewi-
janie, karmienie, ubieranie, zabawa) i co-
dzienną opiekę nad dzieckiem.

Dziękujemy za rozmowę.

Na konsultacje z fizjoterapeutą 
dziecięcym zapraszamy do poradni 
rehabilitacyjnej CM Luxmed.
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Czy jest skuteczny sposób na wymode-
lowanie sylwetki, bez utraty jędrności 
skóry? – z tym pytaniem zwróciliśmy się 
do kosmetolog mgr Katarzyny 
Majbrodzkiej.

- Dzisiejsza medycyna estetyczna z łat-
wością radzi sobie z redukcją zmarszczek, 
blizn, przebarwień, wypełnianiem bruzd 
czy poprawą kondycji skóry. Wyzwaniem 
wciąż pozostawało skuteczne wyszczu-
planie sylwetki, podnoszenie owalu twa- 
rzy albo likwidacja „chomików”. Ale i na 
to znaleźliśmy rozwiązanie. Na pomoc 
przyszedł Accent Prime czyli zaawanso-
wana platforma zabiegowa znanej marki 

Alma Laser – nie bez powodu nazywana 
„agentem do zadań specjalnych” albo „do 
spraw trudnych”. 

W MedEstetyce pojawił się jako 
pierwszy i jedyny na Lubelszczyźnie. 
Jest to specjalistyczne urządzenie do-
stępne wyłącznie w profesjonalnych  
klinikach.
Brzmi interesująco. Prosimy o więcej 
szczegółów

Idealna sylwetka - moda i zdrowie

- Accent Prime to wielozadaniowa plat- 
forma, przeznaczona do zabiegów ujędr-
niających skórę, modelujących ciało, re- 
dukujących niedoskonałości skóry i od- 
mładzających. Urządzenie jest tak sku- 
teczne, ponieważ łączy działanie ultra-
dźwięków m.in. niszczących komórki 
tłuszczowe, z falą radiową unipolarną  
o najwyższej dostępnej na rynku często-
tliwości (40,68 MHz) – ujędrniającej 
skórę i zmniejszającej objętość tkanki 
tłuszczowej. Oprócz rozbijania komórek 
tłuszczowych powoduje ich obumarcie. 
Technologia ultradźwięków poprzecz- 
nych, podłużnych i giętno-skrętnych dzia- 

ła selektywnie na błony komórek tłuszczo-
wych powodując ich uszkodzenie, przez 
co zawartość komórki tłuszczowej jest 
uwalniania do krwioobiegu. Dzięki temu 
uzyskujemy efekt wyszczuplenia i re- 
dukcji obwodu. Zabieg ultradźwięków 
na dużej partii ciała trwa tylko 20 minut 
dzięki specjalnej głowicy Ultraspeed. 
W trakcie jednego zabiegu daną partię 
ciała można jednocześnie ujędrnić i wy- 
szczuplić. Już po pierwszym zabiegu 

Accent Prime fala radiowa i ultradźwięki 
na ciało należy spodziewać się zmniej-
szenia zlokalizowanej tkanki tłuszczowej, 
redukcji cellulitu oraz finalnie zmniejsze-
nia obwodu części ciała poddanej zabie- 
gowi. Dodatkowym efektem pozabie-
gowym jest bardziej jędrna i wygładzona 
skóra.

Dla uzyskania długotrwałego i zadowa-
lającego efektu wystarczają najczęściej 
tylko cztery zabiegi wykonane w odstę-
pach jednego tygodnia.
Zabiegi Accent Prime redukują tkankę 
tłuszczową, ujędrniają, likwidują cel- 
lulit. Wspomniała Pani, że urządzenie 

jest wielozadaniowe. Czy radzi sobie np.  
z rozstępami lub bliznami?

- Zabiegi Accent Prime PIXEL RF są po- 
łączeniem siły lasera frakcyjnego z mocą 
fal radiowych, która pozwala osiągnąć 
spektakularne efekty w walce z blizna- 
mi, rozstępami, zmarszczkami, uszko-
dzeniami słonecznymi i trądzikowymi 
oraz pojawiającą się z wiekiem wiot-
kością skóry. Zabieg opiera się na kon-
trolowanym dostarczaniu energii fali ra-

Gdy wREsZcIE wIosną Z RAdoścIą ZdEJmIEmy cIEPłE UbRAnIA, A ZAłożymy cIEńsZE bLU-
ZEcZkI cZy sUkIEnkI, nIEJEdnA Z nAs Z nIEPokoJEm sPoJRZy nA wystAJącE wAłEcZkI nA 
bokAch, ZAUwAży wIęksZy obwód w tALII cZy GRUbsZE UdA. kto choć RAZ PRóbowAł 
ZRZUcIć ZbędnE kILoGRAmy wIE, żE cZęsto JEst to PoGoń ZA nIEmożLIwym. IdEALnA kobIE-
cA syLwEtkA wymAGA wIELU PośwIęcEń, odPowIEdnIEJ dIEty, ćwIcZEń, A I tAk nAJPIERw 
ZAUwAżymy, żE ZEsZcZUPLAłA nAm twARZ, choć wcALE tEGo nIE chcEmy, PRZEZ to nIEco 
ZwIotcZAłA skóRA, A doPIERo PóźnIEJ Ubyło nA bRZUchU LUb UdAch.
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diowej przez frakcyjne mikroperforacje 
wraz z termicznym uszkodzeniem 
tkanki. W czasie zabiegu wiązka lasera 
podczas oddawania impulsów tworzy 
mikrouszkodzenia na skórze właściwej  
i w naskórku, które regenerują się w ciągu 
48-96 godzin. Strefa urazu termicznego 
działa na obkurczanie się i przebudowę 
włókien kolagenowych, dzięki czemu 
powstaje efekt liftingu.

Zabiegi należy wykonywać cyklicznie, 
w seriach zabiegowych od 4 do 6. 
Zabiegi Accent Prime PIXEL RF mogą być 
stosowane zarówno na twarz, jak i na 
całe ciało.

Jakich efektów można się spodziewać, 
wykonując zabiegi na twarz?

- Fala radiowa unipolarna o wysokiej 
częstotliwości 40,68 MHz z jedną ele-
ktrodą to patent firmy Alma. Fala uni-
polarna nie jest tak agresywna jak mo- 
nopolarna, za to wnika głębiej. Wysoka 
częstotliwość powoduje, że komórki 
poddane drganiom szybciej się o siebie 
ocierają. W ten sposób fala radiowa roz- 

grzewa włókna kolagenowe, co w efe- 
kcie wiąże się z przebudową kolagenu  
i poprawą jakości skóry bez uszkodzenia 
naskórka. Kolejno następuje stymulacja 
fibroblastów do odbudowy i wytwarzanie 
kolagenu z elastyną wypełniających 
zmarszczki. Poprawiona jest gęstość, ela- 
styczność, napięcie, owal twarzy i ko- 
loryt. W przypadku zabiegów wykony-
wanych na twarzy, już po pierwszej 
wizycie wyraźnie poprawia się kontur 
twarzy, uwydatniają kości policzkowe, 
drugi podbródek jest mniej widoczny, 
skóra staje się gęstsza oraz zyskuje mło-
dzieńczy i świeży wygląd.

 
Jak wyglądają zabiegi z wykorzysta-
niem Accent Prime?

- Każdy zabieg poprzedza konsultacja 
kosmetologiczna, pozwalająca wyklu-
czyć ewentualne przeciwwskazania oraz 
zakwalifikować do zabiegu. Zabieg nale-
ży do bezbolesnych i nie wywołujących 
dyskomfortu. Pacjent odczuwa jedynie 
narastające ciepło i masujący ruch głowi-
cy. 

Pierwsza głowica rozpoczynająca za-
bieg emituje równomiernie rozkładające 
się ultradźwięki, które rozgrzewają 
tkankę, niszcząc komórki tłuszczowe.  
W drugim etapie zabiegu wykorzystuje 
się głowicę, która jednocześnie emituje 
fale radiowe oraz stosuje masaż, nie 
tylko zwiększający komfort zabiegu, ale 
też powodujący większą skuteczność 
działania głowicy. Dzięki stopniowemu 
rozgrzaniu skóry i warstwy podskórnej, 
fibroblasty pobudzane są do produkcji 
kolagenu, dzięki czemu staje się ona 
napięta, ujędrniona, a sylwetka nabiera 
oczekiwanych kształtów.

Zaczerwienienia skóry po zabiegu są 
zjawiskiem naturalnym i szybko ustępu-
jącym, a efekt jędrnej i sprężystej skóry 
pojawia się natychmiastowo.
Czy należy przygotować się do 
zabiegów?

- Zabiegi Accent Prime nie wymagają 
wcześniejszego przygotowania. Można  
je wykonywać całorocznie. Po zabiegu, 
przez 3 dni pijemy dużo wody, ok 2,5 l,  
stosujemy dietę ubogotłuszczową, rezy- 
gnujemy z gorących kąpieli, powstrzy-
mujemy się od spożywania alkoholu.  
W przypadku zabiegów ultradźwiękiem 
na ciało należy zrezygnować z ćwiczeń 
siłowych (nie aerobowych) i sauny, a po 
zabiegach PIXEL RF należy chronić 
okolicę ciała poddaną zabiegowi przed 
bezpośrednim działaniem promieni sło-
necznych przez minimum 4 tygodnie, 
bezwzględnie stosować kremy z filtrem 
UVA, UVB o wysokich wskaźnikach och-
rony, najlepiej 50+.
Czy każdy może wykonać zabiegi Accent 
Prime?

- Każdy, ale jest kilka przeciwwskazań 
do zabiegów. To zaczerwienienie skóry 
spowodowane świeżą opalenizną, wyko-
nanie zabiegu laserowego w czasie 
krótszym niż tydzień od planowanego 
zabiegu Accent Prime, np. depilacja la- 
serowa, (w przypadku laserów abla-
cyjnych czas odstępu wydłuża się np. przy 
CO2 do około miesiąca), stosowanie le-
ków przeciwzakrzepowych, retinoidów, 
ciąża i okres karmienia piersią, choroba 
nowotworowa, cukrzyca, padaczka lub 
przewlekła choroba nerek i wątroby.

Dla naszych pacjentów przygoto-
waliśmy specjalne pakiety zabiegowe 
po to aby jeszcze skuteczniej walczyć 
o smukłą sylwetkę. Każdy może 
wybrać coś dla siebie, w zależności od 
oczekiwań. Zapraszamy również 
na bezpłatną konsultację kosmetolo-
giczną.

Dziękujemy za rozmowę.

Zachęcamy do śledzenia oferty, 
promocji, aktualności na 
med-estetyka.pl, Facebooku 
i Instagramie.

Zdecydowałam się na zabiegi Accent Prime w Med Estetyka bo polecało mi je wiele 
osób. Dlaczego ten zabieg? Praca wymaga ode mnie pełnej gotowości 24h na dobę, 
dostarczam inspiracji, kreuję piękno, jestem wzorem dla wielu kobiet dlatego muszę 
wyglądać wzorowo każdego dnia. Z Accent Prime tylko 4 zabiegi wystarczyły żeby idealnie 
wygładzić i ujędrnić ciało i to bez konieczności zostawania w domu, a efekty widoczne są 
już po pierwszym zbiegu. Chętnie bym to powtórzyła, ale po co skoro wyglądam świetnie 
i czuję się świetnie.

Polecam z całego serca!                                               
- Monika Butryn
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Jak powinien wyglądać w pracy  
i na ulicy? 

 
Duże firmy oraz korporacje, urzędy 

wymagają pewnego kodeksu ubranio-
wego, ale także w swoich własnych 
przedsiębiorstwach często zobowiązani 
jesteśmy do zachowania dress code’u. 

Nie mniej ważne są także odstępstwa 
od tego pracowniczego kodeksu ubra-
niowego nazywane w firmach „luźnym 
piątkiem„ lub „casual friday”.

 Po całym tygodniu noszenia się bardzo 
elegancko, tego dnia  można pozwolić 
sobie na styl nieco swobodniejszy. Je-
dnak znamienne jest to by strój ten nie 
był zbyt swobodny czy  nonszalancki. 
Dobrze byłoby, gdyby był powiedzmy, 
o jeden poziom mniej formalny niż 
standardowy strój jaki wytycza nam 
dress code firmy.  

Stanowi to swoisty „odpoczynek” dla 
pracowników od stosowanego formal-
nego stroju i  rodzaj docenienia potrzeb 
pracowników. Jest to w pewien sposób 
motywujące działanie zarządu.

Jak się ubrać w ten dzień by nie prze- 
kroczyć zasad dobrego smaku. Dozwo-
lone są wówczas mniej eleganckie tka- 
niny takie jak np. sztruks, dżins, wszel-
kiego rodzaju dzianiny, tweed. Nie- 
wskazane są jednak bawełniane koszul- 
ki, które posiadają printy, zabawne ob- 
razki, len, podarte dżinsy, dresowe 
bluzy, ubrania z  kapturami, spodnie 
dresowe, krótkie spodenki, bardzo 
krótkie spódnice, ubrania eksponujące 
zbyt duże partie ciała.

Powinnyśmy pamiętać także o etykie- 
cie, mimo, iż tego dnia możemy pod-
dać się nieco swobodniejszemu sty- 
lowi, unikać  należy  także butów bez pal-
ców, klapek, japonek, odsłaniania wyta-
tuowanych miejsc, kolczyków w innych 
miejscach niż uszy. Jeśli mamy posadę, 
która ściśle wiąże się z dress codem 
mimo „luźnych piątków„ powinnyśmy 
pamiętać, że strój casual nie nadaje się 
na spotkanie face to face z klientem. 
Koniecznie zabierzcie ze sobą jakąś 
część garderoby np. żakiet byście mogły 
przeistoczyć go błyskawicznie w strój 
formalny. Natomiast nie będzie to faux 
pas jeżeli w takim luźnym stroju udacie 
się do szefa na rozmowę w tym dniu. 
Zestawiaj ze sobą  np. spódnicę z gol- 
fem, klasyczne dżinsy z małym, dziani- 
nowym sweterkiem, rozkloszowaną 
spódnicę z balerinkami. Możesz nosić 
bardziej śmiałą biżuterię. Podkreślaj je-
dnak swoją indywidualność,  nie musisz 

STYL CASUAL 
mieć tylko zegarka i drobnego pierścion-
ka. Nie daj się jednak ponieść fantazji.  
Umiar identyfikuje Cię z profesjonali- 
zmem. Makijaż wciąż pozostaw neutral- 
nym. Twarzy jednak nie zmienisz w na- 
tychmiastowym tempie. Odradzam krzy- 
kliwy manicure i zbyt długie paznokcie  
z brokatem. Kiedy swego czasu zobaczy-
łam tak wystylizowana kobietę w banku 
na dodatek w klapkach, natychmiast 
przeniosłam swoje pieniądze do inne- 
go banku. Ot, skojarzyło mi się z kom-
pletnym brakiem profesjonalizmu.

Kiedy mówimy o stylu casual, często 
jest on niestety mylony z przesadnym 
luzem, wręcz niedbalstwem. Brak stylu to 
jeszcze nie styl. Nie masz pomysłu, włóż 
jasną koszulę i dżinsy oraz mokasyny. 
Podwiń rękawy. Albo włóż ulubiony 
t-shirt, do wąskich spodni a do tego nałóż 
kamizelkę od eleganckiego kostiumu. 
Plus duża, prosta skórzana torba. Jesteś 
na luzie i z klasą.

Wiele  inspiracji możecie czerpać z tzw. 
sportowej elegancji .

Jednak to co wygląda na takie „od 
niechcenia„ czy spontaniczne wymaga 
najwięcej  polotu, smaku i wyczucia.

Wierzę jednak, że to co napisałam bę- 
dzie dla Was pewnego rodzaju przewo-
dnikiem. 

Jeśli potrzebujesz osobistego przewo-
dnika i osobistych podpowiedzi umów 
się na indywidualną lekcję stylu , indy-
widualne zakupy z doświadczoną sty- 
listką, przegląd garderoby, dobór opty-
malnych kolorów i fasonów. 

To nie są nieosiągalne dziś usługi dla 

przeciętnego człowieka. A jestem pewna, 
że czas spędzony ze specjalistą zapro-
centuje i zapracuje na Ciebie. A z pew-
nością na poczucie pewności siebie. 

Świadomość zaczyna się od świado-
mości siebie. 

Tekst: Monika Butryn 

Wizażystka, specjalistka od kreowania 
wizerunku, inspiracja wielu kobiet.
Współtworzy wizerunki celebrytów, 
ludzi biznesu, gwiazd, polityków.
Ale z jej porad i pomocy może 
skorzystać każdy, kto szuka stylu 
i jakości.

Zapraszam do mojej pracowni

Pracownia Stylu Moniki Butryn
Lublin, ul. Kowalska 8/6
wizaz.lublin.pl
#PracowniaStyluMonikiButryn
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Szkołę Rodzenia Aktywna Mama 
realizujemy w CM Luxmed w ramach 
kontraktu z NFZ. Szkoła prowadzona 
jest przez doświadczonych specja-
listów, którzy opiekują się mamą  
i maleństwem w czasie ciąży, porodu  
i połogu. 

Kurs szkoły rodzenia obejmuje cykl 
12 spotkań odbywających się co tydzień. 
Podczas zajęć uczestnicy poznają fizjo-
logię ciąży, porodu i połogu. Uczą się, 
jakie są zwiastuny porodu - wczesne  
i bezpośrednie, kiedy trzeba udać się do 
szpitala i co ze sobą zabrać. A przede wszy- 
stkim przyszła mama poznaje fizjologię 
porodu - co będzie czuła i co może ją 
czekać? Nabywa umiejętności, jak radzić 
sobie ze skurczami i oddechem. Dlaczego 
skurcze bolą? Czy jest coś w tym dobre-
go?  Uczymy metod łagodzenia bólu i do-
bierania pozycji do porodu.

Kiedy maluszek przyjdzie już na 
świat, przyda się praktyczna wiedza na 
temat pielęgnacji i karmienia dziecka, 
pogłębiania więzi ze swoim dzieckiem  
i radzenia sobie z emocjami. Te wszystkie 
zagadnienia ujęte są w programie naszej 
szkoły rodzenia.

Pacjentki w każdym tygodniu ciąży 
(jeśli nie ma przeciwwskazań), które 
są zdeklarowane do położnej POZ CM 
Luxmed mogą korzystać z nieodpłatnych 
zajęć fitness. Ćwiczenia dla kobiet w cią-
ży to spokojne i bezpieczne zajęcia pod 
okiem specjalisty, które zapobiegają 
bólom dolnego odcinka kręgosłupa, 

Mama jeszcze bardziej Aktywna

przygotowują ciało kobiety do porodu, 
laktacji i połogu. Fitness to również do-
skonały sposób na poprawę formy oraz 
nastroju.

Zajęcia w szkole rodzenia najlepiej 
rozpocząć między 21-24 tygodniem 
ciąży.

Pacjentki zdeklarowane do położnej 
POZ CM Luxmed, które korzystają z peł- 
nej opieki okołoporodowej (np. szkoła 
rodzenia) mogą wykonać bezpłatnie:

- morfologię,
- analizę ogólną moczu,
- krzywą cukrową (3 pkt 75g) - 

wymagane skierowanie,
- posiew w kierunku GBS,
- poziom glukozy,
- stopień czystości pochwy,
 - KTG.
Po porodzie pacjentkom zdeklaro-

wanym do położnej Luxmed przysłu-
gują:
 - wizyty patronażowe położnej (4-6 wizyt 

w trakcie 2 miesięcy po porodzie),
- opieka laktacyjna w poradni i w domu 

kobiety,
- warsztaty,
- ćwiczenia fitness między 2 a 8 tygo-

dniem po porodzie, jako wczesna re-
habilitacja poporodowa.

Jeżeli masz już swoją położną i nie 
chcesz zmieniać, możesz także prywatnie 
skorzystać z wybranych usług, które są dla 
Ciebie ważne i potrzebne np. programy 
profilaktyczne, warsztaty, konsultacje.

Nasze Położne:
Ø Agnieszka Krzeszowiec - Szpital  

w Świdniku
Ø Beata Wołek - Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny przy Al. Kraśnickich 
w Lublinie

Ø Małgorzata Madej - Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny nr 1  
w Lublinie przy ul. Staszica

Ø Agnieszka Gąsior-Guziak - 
Samodzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki im. Jana Bożego przy  
ul. Lubartowskiej w Lublinie

Ø Mariola Walczyna - III Klinika 
Ginekologii SPSK4 w Lublinie

Ø Agnieszka Anusiewicz - Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny nr 4  
w Lublinie przy ulicy Jaczewskiego

Ø Izabela Kosierb - Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny nr 1  
w Lublinie przy ul. Staszica

Jak się zapisać do szkoły Aktywna 
Mama?
A on-line: aktywnamama.com.pl, 
      www.luxmedlublin.pl
A telefonicznie: 81 532 37 11 wew. 3
A osobiście

Szkoła Rodzenia Aktywna Mama, 
ul. Orkana 7, Lublin

JAk PRZyGotowAć sIę do PoRodU? cZy mAm JAkIś wPływ nA to, by mALEństwU UłAtwIć 
PRZyJścIE nA śwIAt? JAk PoRAdZIć sobIE Z bóLEm PoRodowym? cZy osobA towARZysZącA 
możE mI Pomóc? I wREsZcIE - JAk PIELęGnowAć I kARmIć mALEństwo. tEGo wsZystkIEGo mo-
żEsZ nAUcZyć sIę w bEZPłAtnEJ sZkoLE RodZEnIA AktywnA mAmA.
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E-papierosy – nowy wróg
LIstA choRób wywołAnych PALEnIEm PAPIERosów JEst PRZERAżAJąco dłUGA. w dZIsIEJsZych 
cZAsAch wIE o tym RAcZEJ kAżdy PALAcZ. dLAtEGo 80% PALących dEkLARUJE chęć ZERwAnIA 
Z nAłoGIEm. Gdyby to było tAkIE PRostE, UdAłoby sIę wsZystkIm, A nIE ZALEdwIE 20% sPo-
śRód nIch. PomyśL o tym, nIm sIęGnIEsZ Po PIERwsZEGo PAPIERosA.

Jak działa nikotyna?
Po zaciągnięciu się dymem, nikoty-

na przez ścianki pęcherzyków płucnych 
dociera do krwi i wraz z nią przedostaje 
się do ośrodków mózgowych odpowie-
dzialnych za odczuwanie przyjemności. 
Po około 10 sekundach pobudza pra-
cę mózgu, przyspiesza czynność serca 
i podnosi ciśnienie krwi – pojawia się 
uczucie rozluźnienia i uspokojenia. 

Z czasem, do osiągnięcia progu tych 
doznań, potrzebna jest coraz większa 
dawka nikotyny. Kilkugodzinna przerwa 
między jednym a drugim papierosem 
powoduje dyskomfort psychiczny, uczu-
cie rozdrażnienia, zmęczenie, a nawet 
stany lękowe.

Wieloletnie działanie trujących związ-
ków chemicznych i substancji toksycz- 
nych prowadzi do trwałych zmian  
w narządach i układach. Ryzyko zawału 
serca i udaru mózgu u palacza wzrasta 
trzykrotnie. Palenie przyspiesza rozwój 
zmian niedokrwiennych mózgu i koń-
czyn dolnych. Wzrasta zachorowalność 
na nowotwory złośliwe języka, gardła, 
krtani, oskrzeli i płuc. Pięciokrotnie czę-
ściej rozwija się rozedma i przewlekła 
choroba obturacyjna płuc. Pięć razy 
więcej palaczy choruje na nowotwór 
pęcherza moczowego. Dym tytoniowy 
ma związek z rozwojem raka żołądka  
i trzustki. Dzieci kobiet palących w ciąży 
z dużym prawdopodobieństwem mogą 
urodzić się z upośledzeniami i ciężkimi 
chorobami. 

Palenie tytoniu to nałóg, z którym 
bardzo trudno się rozstać. Jest wiele 
sposobów na rzucenie palenia, jednak 
niewiele jest tych skutecznych. Na prze-
strzeni ostatnich lat pojawił się nowy 
trend i moda na „e-palenie”, gdzie stan-
dardowego papierosa zastąpił e-pa- 
pieros, który miał być mniej szkodliwy  
i miał ułatwić skończenie z nałogiem. 

Niebezpieczne e-papierosy
Postrzegane są jako mniej szkodliwe, 

nie wydzielają przykrego zapachu, nie 
powodują żółknięcia zębów oraz szyb-
szego starzenia się skóry dlatego wydają 
się szczególnie atrakcyjne. Ale czy uła-
twiają pozbycie się nałogu palenia i czy 
są bezpieczne? Teraz już wiemy, że nie 
jest to takie pewne.

Liczba osób używających e-papie-
rosów jest wysoka, szczególnie w grupie 
nastolatków i młodych dorosłych. Nie 
wydzielają zapachu dymu, dlatego z ła-
twością pozwalają ukryć nawyk palenia. 
Coraz więcej uczniów przychodzi do 
szkoły z elektronicznymi papierosami. 
Wielu z nich pali podczas przerw. Mimo, 
że szkoły wprowadzają zakaz używania 
e-papierosów, nie powoduje to spadku 

liczby użytkowników. Używanie e-pa-
pierosów jest traktowane przez mło-
dzież jako mniej ryzykowne. Ponadto 
e-papierosy wyglądają atrakcyjnie, co 
osłabia negatywne przekonania na te-
mat ich wpływu na zdrowie. Młodzież 
nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy 
tak samo uzależniają i tak samo nega-
tywnie wpływają na zdrowie jak papie-
rosy tradycyjne! 

Czym jest e-papieros?
E-papieros to inaczej elektroniczny 

system dostarczający nikotynę. Mają 
wiele kształtów i rozmiarów. Większość 
z nich ma baterię, element grzewczy  
i miejsce na tzw. liquid. Niektóre e-pa-
pierosy wyglądają jak zwykłe papiero-
sy, cygara lub fajki. Inne przypominają 
pamięć USB, długopis lub przedmioty 
codziennego użytku. Papierosy elektro-
niczne funkcjonują pod różnymi nazwa-
mi: e-papierosy, e-fajki lub systemy do-
starczania nikotyny (ENDS)

E-papieros działa na zasadzie pod-
grzewania płynu (e-liquid) do tempera-
tury około 200 stopni Celsjusza, tworząc 
przy tym aerozol, który jest wdychany 
przez użytkownika. Zwykle zawiera on 
nikotynę, aromaty i inne substancje 
chemiczne. Aerozol z e-papierosów jest 
szkodliwą „parą wodną”. Może zawierać 
acetaldehyd, formaldehyd, akroleinę, 
propanal, aceton, o-metyl-benzaldehyd, 
karcinogenne nitrozaminy. wszystkie 
e-papierosy mają wysoką zawartość 
nikotyny. według producenta poje-
dyncza kapsułka zawiera tyle samo 
nikotyny, co paczka 20 zwykłych pa-
pierosów. Produkt jest dostępny tylko w 
wysokich stężeniach nikotyny, co może 
powodować szybki rozwój uzależnienia. 

Skutki zdrowotne wynikające z uży-
wania e-papierosa 

Układ oddechowy - podrażnienie 
górnych i dolnych dróg oddechowych, 

zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany roze-
dmowe w płucach.

Układ immunologiczny - indukcja 
stanu zapalnego w drogach oddecho-
wych, zmniejszenie wydajności układu 
odpornościowego, zwiększone ryzyko 
wystąpienia zapalenia płuc.

ośrodkowy układ nerwowy - upo-
śledzenie pamięci, skurcze mięśni i drże-
nie mięśni.

Pozostałe układy - podrażnienie 
oczu, kontaktowe zapalenie skóry i opa-
rzenia, nudności, wymioty, podrażnienie 
błony śluzowej gardła i jamy ustnej. 

badania naukowe pokazują, że na-
wet beznikotynowe e-papierosy mogą 
być szkodliwe dla zdrowia, uszkadzając 
śródbłonek naczyń krwionośnych. 

Amerykańskie szpitale głośno mówią 
o coraz większej liczbie bardzo młodych 
osób palących e-papierosy, które trafiają 
do szpitali z problemami oddechowymi. 
Jedynym czynnikiem wspólnym w tych 
przypadkach jest używanie e-liquidów.

Nie ryzykuj! 
Jeśli palisz, nigdy nie jest za późno 

na rzucenie palenia. Za każdym razem, 
kiedy zaciągniesz się dymem lub parą  
z e-papierosa wprowadzasz do płuc 
substancje rakotwórcze. Rozmawiajmy 
ze swoimi dziećmi o szkodliwości pa-
lenia. Spróbujmy uświadomić mło-
dym ludziom, zanim jeszcze sięgną 
po papierosa, że nikotynowa pułap-
ka jest bardzo niebezpieczna. Pierw-
szy papieros smakuje okropnie, ko-
lejny też, dlatego wydaje nam się, 
że nigdy się w to nie wciągniemy, że  
w każdej chwili możemy zaprzestać 
palenia. Nic bardziej mylnego. Bo już 
ten pierwszy papieros wprowadza nas  
w uzależnienie, tylko my jeszcze o tym 
nie wiemy…
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Czy dieta może leczyć ?
wRAZ Z RoZwoJEm mEdycyny I nAUk o żywIEnIU coRAZ wIęcEJ dowodów nAUkowych Po-
twIERdZA ZALEżność stAnU nAsZEGo ZdRowIA od PRAwIdłowEGo odżywIAnIA. JAkość  
I wARtość odżywcZA PożywIEnIA wPływA nA PRocEsy mEtAboLIcZnE, skłAd kRwI, bUdowę 
komóRkową cZy Gęstość koścI. bAdAnIA PRowAdZonE od wIELU LAt dowodZą, żE PRAwI-
dłowA dIEtA JEst Istotnym ELEmEntEm nIEFARmAkoLoGIcZnEGo LEcZEnIA wIELU choRób,  
w tym choRób UkłAdU kRążEnIA. 

Choroby układu krążenia, wciąż zaj- 
mują pierwsze miejsce na liście przyczyn 
zgonów we wszystkich krajach rozwinię-
tych, również w Polsce. Głównym czyn-
nikiem ryzyka jest nadciśnienie tęt-
nicze. 

Należałoby krótko wyjaśnić, czym 
w ogóle jest ciśnienie tętnicze krwi. 
Mówiąc obrazowo, to siła, która sprawia, 
że krew znajdująca się w naczyniach 
przepływa przez kolejne tętnice. Siła ta 
nie tylko przesuwa krew w naczyniach, 
ale naciska na ściany naczyń. Zwiększone 
ciśnienie tętnicze w naczyniach powo-
duje nadmierny nacisk na ścianki tęt-
nic. Im dłużej trwa taka sytuacja, tym 
większe uszkodzenia zachodzą w na-
czyniach, co w konsekwencji prowadzi 
do  niebezpiecznych zmian w narządach 
wewnętrznych.

Co sprzyja powstawaniu nadciśnie-
nia tętniczego?

W medycynie mówi się o dwóch ro-
dzajach nadciśnienia – pierwotnym i wtór-
nym. Nadciśnieniu pierwotnemu sprzyja 
wiek powyżej 60 roku życia, nadwaga, 
niewłaściwa dieta z nadmierną ilością soli, 

obfite odżywianie, brak ruchu, alkohol, 
palenie papierosów, stres. 

Nadciśnienie wtórne jest wynikiem ist-
niejącej już choroby. Może występować 
przy schorzeniach nerek, chorobach na- 
czyń, wadzie serca czy też cukrzycy. Dla-
tego tak ważne jest postawienie właściwej 
diagnozy i podjęcie skutecznego lecze-
nia.

Biorąc pod uwagę, że wśród głównych 
czynników przyczyniających się do pow- 
stania nadciśnienia są czynniki żywie-
niowe, nadwaga i otyłość. To odpowiednia 
dieta i modyfikacja złych nawyków ży-
wieniowych mają ogromne znaczenie  
w zapobieganiu wystąpienia nadciśnienia 
oraz w jego leczeniu.

Oczekiwane efekty lecznicze daje 
dietoterapia połączona z odpowiednią 
aktywnością fizyczną.

 Zacznijmy od redukcji masy ciała
Udowodniono bezpośredni związek 

między masą ciała a ciśnieniem – im więk-
szą pacjent ma masę ciała, tym wyższe 
będzie miał ciśnienie tętnicze. U osób 
otyłych i z nadwagą zmniejszenie masy 
ciała wiąże się z obniżeniem ciśnienia 

tętniczego – im większa redukcja masy 
ciała, tym większy spadek ciśnienia krwi.

Regularne ćwiczenia fizyczne powo-
dują obniżenie ciśnienia tętniczego. Nato-
miast mała aktywność fizyczna wiąże 
się z większym ryzykiem chorób układu 
sercowo-naczyniowego.

Osoby prowadzące siedzący tryb życia 
powinny regularnie wykonywać ćwiczenia 
fizyczne przez 30 - 45 minut dziennie, głów- 
nie ćwiczenia wytrzymałościowe, takie jak 
chodzenie, bieganie czy pływanie. nie na- 
leży zabierać się do intensywnych ćwi- 
czeń, jeśli ciśnienie tętnicze jest nieure-
gulowane. Również ci, którzy do tej po-
ry nie ćwiczyli regularnie, nie powinni 
zaczynać swojej aktywności od dużego  
i długiego wysiłku. Przed przystąpieniem 
do ćwiczeń najlepiej skonsultować się  
z lekarzem, co do ich zakresu i charakteru.

Ograniczmy spożycie soli
W wielu badaniach wykazano bardzo 

silne powiązanie wysokiego ciśnienia 
krwi i spożycia soli. Obecnie WHO zaleca, 
by spożycie soli w diecie nie przekraczało 
5g/ dzień.

Przede wszystkim zrezygnujmy ze sto-
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sowania gotowych kostek rosołowych, 
gotowych bulionów, sosów w proszku, 
mieszanek przypraw. W ich skład 
wchodzi głównie sól i wiele innych sub-
stancji m.in. glutaminian sodu, które 
szkodliwie działają na układ pokarmowy 
i sercowo-naczyniowy. Smak naszych 
potraw możemy poprawić stosując zioła: 
majeranek, tymianek, oregano, bazylia, 
czosnek, pietruszka, itp. 

Ograniczając spożycie soli należy 
jednak pamiętać o tym, aby w diecie nie 
zabrakło produktów zawierających jod, 
czyli np. morskich ryb takich jak dorsz, 
makrela czy mintaj. Sól jodowana jest 
bowiem często naszym podstawowym 
źródłem jodu. 

Zero papierosów
O negatywnym wpływie palenia pa-

pierosów na zdrowie nie trzeba nikogo 
przekonywać.  Wypalenie tylko jednego 
papierosa powoduje wzrost ciśnienia  
i przyspieszenie czynności serca. Istnieją 
badania, w których wykazano, że pa-
lacze mają wyższe wartości ciśnienia 
tętniczego.

Umiar w spożyciu alkoholu
Wśród alkoholi, pozytywne działanie 

poprzez umiarkowane spożycie, udowo-
dniono w przypadku czerwonego wina. 
A dlaczego? Wytrawne czerwone wino 
zawiera związki flawonowe, m.in. reswe- 
ratrol, które działają na układ krążenia, 
m.in. poprzez wzmacnianie ścian śród- 
błonka naczyniowego, hamują agregację 
płytek i wzmacniają ściany serca oraz 
wyrównują ciśnienia tętnicze. Pod poję- 
ciem „umiarkowane spożycie alkoholu”, 
mówimy o dawce alkoholu nie przekra-
czającej 10-20 g u kobiet i 20-30g alko-
holu u mężczyzn, pamiętając, że 10 g alko- 
holu odpowiada 100 ml czerwonego wy-
trawnego wina.

Dieta oparta na warzywach, owocach 
i zbożach pełnoziarnistych, kaszach, 
orzechach oraz nasionach

Zaleca się by dziennie spożyć ok. 
400 g warzyw i owoców ( w tym 3/4 to 
warzywa). Są źródłem witamin, minera- 
łów (m.in. magnezu i potasu, których 
niedobór wywołuje zachwiania w pracy 
układu sercowo-naczyniowego, a rolą 
potasu jest między innymi regulacja 
ciśnienia krwi), błonnika pokarmowego, 
flawonoidów, które wspomagają prawi-
dłową pracę serca i pomagają utrzymać 
prawidłowe ciśnienie krwi. Potwierdzono 
to w badaniach osób będących na diecie 
jarskiej, u których ryzyko sercowo-na-
czyniowe było niższe niż na diecie mięs-
nej. A kasze?  Podobnie jak warzywa i owo-
ce są źródłem błonnika pokarmowego, 
flawonoidów, witamin i minerałów.

Już 200 g warzyw i owoców na dzień 
zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej 

oraz chorób układu krążenia. Szczególnie 
dobroczynne działanie mają zielone wa-
rzywa liściaste, warzywa krzyżowe, jabłka, 
czarne porzeczki, pełnoziarniste produkty 
zbożowe czy orzechy.

Ograniczamy tłuste produkty zwie-
rzęce na rzecz ryb i olejów roślinnych 
oraz chudego nabiału

Tłuste mięso (przerośnięta wołowina, 
wieprzowina) oraz tłuszcze zwierzęce 
(smalec, masło) są źródłem nasyconych 
kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Ich 
nadmierne spożywanie skutkuje wzros- 
tem poziomu cholesterolu we krwi 
i pojawieniem się incydentów naczynio-
wych w tym nadciśnienia. Unikajmy też 
mięsa przetworzonego.

Źródłem nienasyconych kwasów tłu-
szczowych są ryby i oleje roślinne. Zawiera-
ją kwasy nienasycone-omega-6 i omega-3 
oraz jednonienasycone, które obniżają 
poziom cholesterolu i trójglicerydów 
we krwi, zmniejszają ryzyko odkładania 
się płytki miażdżycowej w naczyniach 
krwionośnych, a tym samym zapobiegają 
zamykaniu się światła naczyń, które jest 
przyczyną nadciśnienia tętniczego. 

Ryby morskie, będące źródłem kwa- 
sów omega-3 - DHA, powinno się spoży-
wać co najmniej dwa razy w tygodniu, by 

dostarczyć  odpowiedniej ilości kwasów 
DHA i zmniejszyć ryzyko sercowo-naczy-
niowe. Zaleca się, by tłuszcze roślinne spo- 
żywać na surowo i jako dodatek do po-
traw.

Nabiał to źródło białka i wapnia. Wy-
bieramy jednak te o obniżonej zawarto- 
ści tłuszczu. Wśród produktów nabiało-
wych warto spożywać fermentowane 
(jogurty naturalne, maślanki, kefiry), po-
nieważ zawierają bakterie probiotyczne, 
które korzystnie wpływają na pracę 
przewodu pokarmowego, obniżają po-
ziom cholesterolu we krwi i wpływają na 
metabolizm tłuszczu w organizmie.

Wprowadzenie wszystkich tych skład-
ników w codziennym żywieniu wpływa 
korzystnie na prawidłowe funkcjonowa-
nie układu krążenia i chroni przed jego 
dysfunkcją. 

Stosując zalecenia dietetyczne i wpro-
wadzając do tego codzienną aktywność 
fizyczną, można poprawić jakość swojego 
życia, wspomóc leczenie nadciśnienia 
bądź obniżyć ryzyko jego wystąpienia,  
a przy tym skutecznie zapobiegać choro-
bom układu krążenia.

Konsultacja merytoryczna:

Dr n.  med. Beata Nakonieczna - zajmuje się dietoterapią chorób układu krążenia, 
nadciśnienia, chorób tarczycy, otyłości, cukrzycy, chorób układu pokarmowego, 
nietolerancji i alergii pokarmowych oraz wsparciem dietetycznym w promocji 
zdrowego stylu życia jako podstawy profilaktyki chorób cywilizacyjnych. 

     W filii Luxmed przy ul. Królewskiej 11 prowadzi poradnictwo dietetyczne.
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Dolegliwości te mijają w ciągu kilku 
dni. Jeśli nie wdroży się odpowiedniego 
leczenia, występują kolejne ataki, które 
są coraz częstsze i zajmują kolejne stawy. 
Po kilkunastu latach choroba przechodzi 
w fazę przewlekłą, w której objawy, choć 
o mniejszym nasileniu, występują stale.

Cóż to za tajemnicza choroba? 
 –  z tym pytaniem zwróciliśmy się do 
reumatolog dr hab. n. med. Barbary 
Nieradko-Iwanickiej.

- To znana od lat dna moczanowa. 
Dotyczy 2,5-6,2% populacji.  Najczęstsza 
lokalizacja  w tej chorobie to zapalenie 
stawu śródstopno-palcowego palucha. 
Spowodowana jest odkładaniem w tkan-
kach kryształów moczanu sodu. Najczę-
ściej zajmuje stawy, co zazwyczaj objawia 
się atakami bardzo silnego bólu, obrzę-
kiem i ograniczeniem ruchomości zajęte-
go stawu.

Choroba przebiega w kilku etapach:
• bezobjawowego podwyższenia stę-

żenia kwasu moczowego w surowicy 
krwi (hiperurykemii) czyli >6mg/dl

• napadów ostrego zapalenia stawów  
(najczęściej jest to podagra, czyli za-
palenie stawu śródstopno-palcowe-
go stopy)

• okres międzynapadowy
• okres przewlekłego zapalenia stawów

Z czasem odkładające się w stawach 
złogi kryształów moczanu sodu powodu-
ją niszczenie chrząstki i nasad kostnych, 
a także otaczających ścięgien i więzadeł, 
co prowadzi do zniekształceń stawów 
i niesprawności.

Złogi kryształów powstają również 
w innych miejscach organizmu, formując 
tzw. guzki dnawe. Na skórze pojawiają 
się najczęściej na małżowinach usznych 
i w okolicy stawów stóp i rąk. Niekiedy 
dochodzi do ich bolesnego zapalenia. 
Guzki dnawe pojawiają się również w na-
rządach wewnętrznych. Mogą być na tyle 
duże, że uciskają okoliczne nerwy, wywo-
łując m.in. zespół cieśni kanału nadgarst-
ka, dlatego czasami konieczne jest ich 
operacyjne usunięcie.

W zaawansowanym stadium choroby 
dochodzi do uszkodzenia różnych narzą-
dów wewnętrznych – głównie choroby 
nerek i kamicy moczowej. Choroba ta 
znacznie pogarsza jakość życia pacjen-
tów. 

Jaka jest przyczyna odkładania się 
kryształków moczanu sodu? 

Tajemnicza choroba
RoZPocZynA sIę nAJcZęścIEJ AtAkIEm ZAPALEnIA PoJEdyncZEGo stAwU. ZAZwycZAJ JEst to stAw PodstA-
wy dUżEGo PALcA stoPy, ALE moGą być RównIEż InnE stAwy: koLAnowy, bARkowy, PALców Rąk. ZwykLE 
w nocy PoJAwIA tRUdny do ZnIEsIEnIA bóL. stAw JEst obRZęknIęty, skóRA nAd nIm ZAcZERwIEnIonA 
I GoRącA. możE PoJAwIć sIę GoRącZkA, dREsZcZE I UcZUcIE oGóLnEGo RoZbIcIA.

- Odkładanie kryształów moczanu 
sodu wynika ze zwiększonego stęże-
nia kwasu moczowego (hiperurykemii), 
będącego skutkiem jego nadmiernej 
produkcji lub zmniejszonego wydalania 
z organizmu. Sama hiperurykemia nie 
jest jeszcze chorobą – dna moczanowa 
rozwija się tylko u co dziesiątej osoby ze 
zwiększonym stężeniem kwasu moczo-
wego, choć nie wyjaśniono dotychczas, 
dlaczego tak jest.

Jak często występuje dna moczanowa?
- Dna moczanowa występuje głów-

nie u mężczyzn w średnim i starszym 
wieku. Rzadziej chorują kobiety, u któ-
rych choroba rozwija się po menopauzie.  
W ostatnim czasie daje się zauważyć 
wzrost zachorowań również u ludzi 
młodszych. Częstość występowania dny 
moczanowej zwiększa się wraz z innymi 
chorobami cywilizacyjnymi – nadwagą, 
otyłością, nadciśnieniem tętniczym, cho-
robą niedokrwienną serca, cukrzycą.

Co sprzyja rozwojowi dny moczanowej?
- Jako jeden z głównych czynników 

wymienia się dietę bogatą w puryny (mię-
so, podroby, owoce morza). Podobnie 
nadużywanie alkoholu (zwłaszcza piwa). 
Niektóre leki, jak: kwas acytylosalicylowy, 
leki moczopędne również zwiększają stę-
żenie kwasu moczowego. Niekiedy dna 
jest uwarunkowania genetycznie.

Jak rozpoznać chorobę?
- W przypadku podejrzenia dny mo-

czanowej należy kilka razy oznaczyć stę-
żenie kwasu moczowego we krwi (z regu-
ły jest znacznie zwiększone). Konieczne 
jest też wykonanie prób nerkowych dla 
wykluczenia przewlekłej choroby nerek 
jako pierwotnej przyczyny wzrostu stę-
żenia kwasu moczowego we krwi. Trzeba 
jednak pamiętać, że w trakcie ostrego 
napadu dny stężenie kwasu moczowego 
może być prawidłowe.

Badaniem potwierdzającym rozpo-
znanie dny moczanowej jest ocena płynu 
stawowego pod mikroskopem i stwier-
dzenie w nim kryształów moczanu sodu. 

Oprócz badań laboratoryjnych wyko-
nuje się zdjęcia RTG, na których możemy 
sprawdzić, czy nie ma nadżerek lub zwę-
żenia szczeliny stawowej oraz guzków 
dnawych. Pomocnym badaniem jest 
także USG stawów. Należy też wykluczyć, 
czy pacjent nie cierpi na inny rodzaj za-
palenia stawów np. na reumatoidalne za-
palenie stawów.

Jakie są sposoby leczenia dny mocza-
nowej?

- Celem leczenia jest utrzymanie stęże- 
nia kwasu moczowego w surowicy krwi 
poniżej 6mg/dl (360µmol/l), a w przypad-
ku pacjentów z ciężką dną  z obecnością 
guzków dnawych i częstymi napadami 
zapalenia stawów <5mg/dl (300 µmol/l). 
Podstawą zapobiegania napadom jest 
dieta ubogopurynowa. Zaleca się rezy-
gnację z piwa i stężonych alkoholi. Pro-
ponujemy dietę alkalizującą czyli bogatą 
w warzywa (z wyjątkiem strączkowych) 
oraz nabiał, ponieważ w alkalicznym śro-
dowisku trudniej wytrącają się kryształy 
moczanu sodu. Dieta jest wystarczają-
cym zaleceniem dla pacjentów z hiperu-
rykemią bezobjawową (czyli tych, u któ-
rych stwierdzono podwyższone stężenie 
kwasu moczowego we krwi, ale nie mieli 
dotąd ostrego zapalenia stawu).  Warto 
skonsultować się z dietetykiem. 

W leczeniu ostrego napadu dny sto-
suje się niesterydowe leki przeciwzapal-

ne, które pomagają opanować ból i stan 
zapalny stawu. Przy pierwszym napadzie 
przepisuje je lekarz pierwszego kontak-
tu. Niekiedy istnieją wskazania, by podać 
leki sterydowe, ale należy pamiętać o ich 
licznych działaniach ubocznych (podno-
szą ciśnienie tętnicze krwi oraz poziom 
glukozy we krwi, sprzyjają osteoporozie). 
Taką decyzję zwykle podejmuje reuma-
tolog. 

Leczenie dny moczanowej koncentru-
je się obniżaniu stężenia kwasu moczo-
wego, zapobieganiu kolejnym napadom 
dny oraz eliminacja złogów moczanu so-
du z tkanek.

Dziękujemy za rozmowę.
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Higiena intymna w pigułce 
codZIEnnA hIGIEnA cIAłA dAJE nAm PocZUcIE cZystoścI, śwIEżoścI, A PRZy tym komFoRtU. obsERwU-
JEmy to ZwłAsZcZA PRZy wyżsZych tEmPERAtURAch nA dwoRZE, kIEdy nAsZE cIAło nARAżonE JEst 
nA ZwIęksZoną PotLIwość. sZcZEGóLną UwAGę, bEZ wZGLędU nA PoRę RokU, PowInnIśmy PośwIęcIć 
włAścIwEJ hIGIEnIE stREF Intymnych. dbAnIE o cZystość okoLIc Intymnych to RównIEż PRoFILAkty-
kA PRZEd InFEkcJAmI bAktERyJnymI.

Higiena intymna wydaje się w dzisiej-
szych czasach oczywistością. Jednak nie 
zawsze wiemy, co ma na nią negatywny, 
a co pozytywny wpływ. 

O zdrowie intymne uczmy się trosz-
czyć od najmłodszych lat. Niewłaściwe 
zasady higieny, a potem bagatelizowanie 
objawów infekcji może mieć poważne 
konsekwencje. 

Zakażenia bakteryjne
Powstają w wyniku zaburzenia rów-

nowagi między ilością poszczególnych 
rodzajów bakterii staanowiących fizjo-
logiczne środowisko pochwy i w konse-
kwencji do nadmiernego namnożenia się 
patologicznych drobnoustrojów. Czyn-
nikami predysponującymi do rozwo-
ju bakteryjnego zakażenia pochwy są 
m.in.: młody wiek kobiety, krwawienie 
miesiączkowe, czy nieprawidłowe stoso-
wanie tamponów dopochwowych (zbyt 
rzadkie zmienianie).

Niezwykle ważne jest prwidłowe 
rozpoznanie i leczenie zakażenia bakte-
ryjnego, bowiem stan przewlekły mo-
że powodować poważne powikłania  
w przyszłości. W sytuacjach obniżonej od-
porności warto zastosować dopochwowe 
preparaty zawierające probiotyki.

 Zakażenia grzybicze
Stanowią około 30 % zakażeń na-

rządów moczowo-płciowych u kobiet. 
Wywołują je najczęściej drożdżaki z ga-
tunku Candida. Namnażaniu się drob-
noustrojów sprzyja m.in. przyjmowanie 
antybiotyków, osłabienie, stres, przemę-
czenie, czyli stan upośledzenia układu 
immunologicznego. Infekcjom sprzyjają 
nieprawidłowe zachowania dotyczące 
higieny np. podczas kąpieli w basenach, 
poprzez siadanie na desce w publicznych 
toaletach, a także stany związane z nad-
miernym dbaniem o higienę np. irygacje 
pochwy.

Choroba objawia się silnym swędze-
niem, pieczeniem, zaczerwienieniem bło-
ny śluzowej z obecnością białego nalotu 
oraz charakterystycznymi, „serowatymi” 
upławami. Mogą towarzyszyć również 
objawy tj. bolesne parcie na pęcherz, 
zakłócenia w oddawaniu moczu czy dys-
funkcja seksuologiczna. W przypadku 
wystąpienia choćby jednego z opisanych 
objawów najlepiej zgłosić się do lekarza 
ginekologa. Nastolatki, które nie są jesz-
cze pełnoletnie, powinny wybrać się do 
lekarza z rodzicem lub opiekunem.

Badanie cytologiczne
Pierwsza wizyta u ginekologa i bada-

nie cytologiczne powinno zostać wyko-
nane według światowych standardów 
czyli nie później niż po ukończeniu 21 

roku życia, a wcześniej u nastolatek, 
które rozpoczęły współżycie. Trzeba też 
mieć świadomość, że cytologia jest naj-
ważniejszym badaniem przesiewowym 
w kierunku raka szyjki macicy. Cytologia 
dokładnie oceni stan szyjki macicy oraz 
wykryje wszystkie zachodzące w niej 
zmiany, np. obecność stanów zapalnych 
czy stanów przednowotworowych.

Na cytologię najlepiej zgłosić się  
w między 10 a 20 dniem cyku. Nie bez-
pośrednio po miesiączce. Na 24 godziny 
przed badaniem nie powinno stosować 
się żadnych środków dopochwowych, 
irygacji, współżyć. Do badania pobiera-
ny jest wymaz z szyjki macicy.

Pamiętaj, że już od teraz powinnaś wy-
konywać regularnie badanie cytologicz-
ne, bezpłatne programy profilaktyczne 
zakładają wykonywanie cytologii raz na 
3 lata lecz optymalnie należy ją wykonać 
raz w roku. Badanie jest niedrogie, mo-
żesz je wykonać w poradni ginekologicz-
nej CM Luxmed. 

Test HPV
HPV to wirus brodawczaka ludzkiego, 

który występuje w licznych typach. Prze-
noszony jest najczęściej drogą płciową.  
Z badań wynika, że około 75% aktyw-
nych seksualnie kobiet, w pewnym eta- 
pie życia zaraża się tym wirusem. Naj-
bardziej podatne na zakażenie są osoby 
młode, do 25 roku życia. Później, wraz  
z wiekiem, częstość zakażeń maleje.  
W większości przypadków wirus nie po-
woduje żadnych objawów i zanika sa-
moistnie po kilku miesiącach. Są jednak 
i takie typy wirusa, które powodują prze-
wlekłe stany zapalne i z czasem prowa-
dzą do rozwoju raka szyjki macicy.

Możesz wykonać test HPV, który umo- 
żliwia wczesne wykrycie wirusa oraz 
określenie jego typów i potencjału onko-
gennego, a także podjęcie kroków zapo-
biegających rozwojowi choroby.

Masz też możliwość zaszczepienia się 
przeciwko HPV. Szczepionka jest wskaza-
na w zapobieganiu rakowi szyjki macicy 
i zmianom przedrakowym szyjki macicy. 
Zalecana jest dziewczętom i kobietom 
powyżej 9 roku życia. Test i szczepienie 
przeciwko HPV można wykonać w CM 
Luxmed. 

Jak prawidłowo zadbać o higienę 
intymną?
• Wybierz odpowiedni, płyn do higieny 

intymnej. Powinien być bezbarwny  
i bezzapachowy. Ważne też, by miał od- 
czyn kwaśny - pH 5,5. 

• Papier toaletowy powinien być bez za-
pachu - barwniki i substancje zapacho-
we mogą powodować podrażnienia. 

• Noś bawełnianą bieliznę, a podczas snu 
staraj się ją zdejmować, by skóra mogła 
swobodnie oddychać. 

• Zadbaj o odpowiednio zbilansowaną 
dietę szczególnie latem, ponieważ spo-
żywanie zbyt wielu produktów boga-
tych w cukry proste może przyczyniać 
się do częstszych infekcji intymnych.

• Zachowaj zasady higieny i zdrowy roz-
sądek podczas korzystania z basenów, 
publicznych toalet i pryszniców oraz 
otwartych zbiorników wodnych.

• Jeśli coś cię niepokoi, poproś o poradę 
lekarza specjalistę, aby w przyszłości 
uniknąć kłopotów. 
W CM Luxmed skorzystasz z porady 

lekarza ginekologa oraz wykonasz za-
lecone badania diagnostyczne i labo-
ratoryjne. 

konsultacja merytoryczna:
dr n. med. Monika Abramiuk – udziela porad 
ginekologiczno-położniczych, 
usg ginekologiczne, usg ocena owulacji od 15 r.ż. 
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Konsultant krajowy w dziedzinie sto- 
matologii dziecięcej prof. dr n. med. Doro-
ta Olczak-Kowalczyk wskazuje na główne 
czynniki odpowiedzialne za występowa-
nie próchnicy wczesnej u dzieci trzylet-
nich. Zwraca uwagę na brak dostatecznej 
wiedzy rodziców w zakresie profilaktyki 
próchnicy i wynikające z tego zaniedba-
nia w zakresie higieny jamy ustnej oraz 
podstawowe błędy dietetyczne. Problem 
próchnicy zębów u dzieci jest często ba-

Przychodzi 2-latek do stomatologa
PRóchnIcA Zębów mLEcZnych stAnowI EFEkt nIEwłAścIwych ZAchowAń ZdRowotnych w ZAkREsIE 
hIGIEny JAmy UstnEJ.  JEst UwAżAnA ZA nAJcZęstsZą choRobę PRZEwLEkłą wIEkU dZIEcIęcEGo.  PRóch-
nIcę wcZEsną obsERwUJEmy nAJcZęścIEJ U dZIEcI 2-3 LEtnIch.  w nIEdostAtEcZnIE ZmInERALIZowAnych 
ZębAch mLEcZnych PRocEs PRóchnIcowy RoZwIJA sIę bARdZo dynAmIcZnIE PRowAdZąc do nIEodwRA-
cALnych stAnów ZAPALnych mIAZGI ZębowEJ, A w konsEkwEncJI do EkstRAkcJI Zębów. dLAtEGo kAżdE 
oGnIsko PRóchnIcy PowInno być LEcZonE JAk nAJsZybcIEJ. JEśLI ZAnIEdbAmy LEcZEnIE, w PRZysZłoścI 
konsEkwEncJE (ZdRowotnE oRAZ FInAnsowE) będą PonosIć nAsZE dZIEcI. 

gatelizowany. Specjaliści 
podkreślają jednak, że 
nie tylko warto je  leczyć, 
ale powinno to być wręcz 
obowiązkiem rodziców. 

Zapoczątkowanie pro- 
cesu próchnicowego  na-
stępuje na skutek współ-
działania czterech czyn-
ników. Należą do nich: 
drobnoustroje próchnico-
twórcze obecne w płytce 
nazębnej, fermentujące 
węglowodany, podatność 
zęba na uszkodzenia oraz 
czas potrzebny do wza-
jemnego oddziaływania 
wymienionych czynników. 
Częste i długotrwałe nara-
żenie zębów na działanie 
kwasów produkowanych 
przez bakterie prowadzi 
do hipomineralizacji szkli-
wa. Jest to pierwszy etap 
próchnicy, bez ubytku 
twardych tkanek zęba, ob- 
jawiający się w postaci bia- 
łej plamy. 

W przypadku zaawan-
sowanej próchnicy nie-
zbędne jest leczenie inwa-
zyjne. Wówczas stosujemy 
różne formy zachęty w po- 
staci nagród lub koloro-
wych wypełnień. Gabine-
ty wyposażone są również 

w telewizję, dzięki czemu dzieci podczas 
zabiegu mogą zająć się oglądaniem ulu-
bionych programów. 

Systematyczne wizyty kontrolne 
umożliwiają zdiagnozowanie zmiany 
próchnicowej na wczesnym etapie, 
dzięki czemu można ją skutecznie wyle-
czyć i uniknąć niepotrzebnych powikłań  
i bolesnych zabiegów (np. dewitalizacja 
zęba). To szczególnie ważne u małych 
dzieci, aby nie miały złych wspomnień  

z wizyty oraz nie kojarzyły fotela stoma-
tologicznego z bólem i dyskomfortem.  
W przeciwnym razie coraz trudniej będzie 
nakłonić dziecko do wizyty u lekarza.

Na piewszą wizytę tzw. adaptacyjną 
należy się zgłosić z dzieckiem po wy-
rznięciu pierwszego ząbka, nie póżniej 
niż po ukończeniu 1 roku życia. Celem wi-
zyty jest oswojenie dziecka z gabinetem 
stomatologicznym oraz przekazanie ro-
dzicom/opiekunom istotnych informacji 
odnośnie profilaktyki próchnicy zębów 
mlecznych. Znaczenie ma odpowiednie 
zmotywowanie rodzica do systematycz-
nej i prawidłowej higienizacji oraz wska-
zanie na najczęściej popełniane błędy 
dietetyczne. Wizyty powinny odbywać 
się regularnie, najlepiej co 3-4 miesiące, 
wtedy nie przeoczymy istotnych niepra-
widłowości.

Próchnica zębów mlecznych jest je-
dną z przyczyn nabytych wad zgryzu. 
Przedwczesna utrata zębów mlecznych 
prowadzi do powstawania stłoczeń oraz 
zaburzeń wyrzynania zębów stałych. Po-
nadto zaburzony proces żucia pokarmów 
wpływa na nieprawidłowy wzrost szczęki 
i żuchwy. Wady zgryzu, poza aspektem 
estetycznym, utrudniają oczyszczenie 
zębów, co sprzyja odkładaniu kamienia 
nazębnego. 

Pamiętajmy, że jeśli zadbamy o zęby 
swojego dziecka od wczesnych lat, zaosz-
czędzimy mu kłopotów w przyszłości.

Konsultacja merytoryczna:
Lekarz stomatolog Kinga Bernat

Zapraszamy do gabinetów stoma-
tologicznych i higieny stomatologicz-
nej CM Luxmed.
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