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Drodzy Czytelnicy!
Śnieg pada – cieszą
się dzieci… Dorośli też
lubią święta, prezenty,
karnawał, zimowe sporty, choć może podchodzą do tego nieco mniej
entuzjastycznie. Wynika
to pewnie z faktu, iż
są bardziej świadomi
utrudnień, a nawet niebezpieczeństw, jakie niesie
zima. Staramy się do
niej przede wszystkim należycie przygotować. Jednak
z wieloletnich obserwacji wynika, że nasza zapobiegliwość nie zawsze zmierza w tym najwłaściwszym
kierunku.
Pewnie każdy właściciel samochodu pamięta, aby
wymienić opony na zimowe, zaopatrzyć się w zimowy
płyn do spryskiwaczy czy kupić odmrażacz do szyb.
A ilu z nas pomyślało, aby właśnie teraz zadbać
o swoje zdrowie? Przecież od naszej kondycji zależy, jak
organizm przetrwa ten trudny dla niego czas. Dlatego
zachęcam do wykonania przynajmniej podstawowych
badań.
Najprostszym, a jednocześnie niezwykle ważnym
badaniem jest morfologia krwi. Pozwala ona określić
stan zdrowia badanego pacjenta, wykryć zapalenia,
infekcje, niedokrwistość i wiele innych procesów
chorobowych zachodzących w organizmie. Więcej na
ten temat dowiecie się Państwo z wywiadu z lekarzem
hematologiem zamieszczonym na str. 5. Skoro mówimy
o badaniach kontrolnych, osobom, które chorują
na cukrzycę polecam artykuł ze str. 10-11 „Badania
diabetyka”.
Od jesieni do wiosny ze zdwojoną siłą atakują nas
wirusy. Jeśli nabawimy się infekcji, bądźmy czujni czy
kaszel lub chrypka nie utrzymują się zbyt długo. W takiej
sytuacji nie wolno zwlekać, tylko jak najszybciej udać
się do lekarza i wykonać zdjęcie RTG. Teraz tradycyjne
zdjęcie może być wykonane metodą cyfrową. Więcej na
ten temat w artykule obok.
Zima bywa szczególnie uciążliwa dla osób starszych.
Ale to nie powód, by zamknąć się na ten czas w domu.
O zimie seniorów piszemy na str. 14.
Zapraszam do lektury, a wszystkim naszym
Czytelnikom i Pacjentom w nadchodzącym Nowym
Roku życzę zdrowia, optymizmu oraz realizacji planów
i zamierzeń.
Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

Radiografia cyfrowa
zamiast analogowej
RTG klatki piersiowej, zatok, kostne, zęba
– te terminy są powszechnie znane. Jednak
kiedy otrzymujesz od lekarza skierowanie
na wykonanie zdjęcia rentgenowskiego, nie
zawsze wiesz, że masz wybór: analogowe
bądź cyfrowe.

W CM Luxmed już teraz tradycyjne zdjęcie
rentgenowskie może być zastąpione zapisem cyfrowym. Dotyczy to zarówno zdjęć
kostnych, klatki piersiowej, zatok, jamy
brzusznej, jak i radiografii w stomatologii.
Metoda cyfrowa doskonale sprawdza się
w periodontologii, ortodoncji, endodoncji,
chirurgii stomatologicznej i implantologii.
Perfekcyjna jakość zdjęć - cyfrowe RTG pozwala na uzyskanie
obrazu o dużej ilości rozróżnialnych szczegółów przy niskiej
dawce promieniowania.
Dokładniejszy opis - obraz może być obrabiany komputerowo
bez znaczącej utraty jakości – powiększany, przybliżany,
kontrastowany, co umożliwia uchwycenie wielu szczegółów
niewidocznych na zdjęciu analogowym.
Możliwość zarządzania obrazem – lekarz może obejrzeć
zdjęcie wcześniej, jeszcze zanim przyjdziemy na wizytę, może
zapisać je na dysku komputera i np. przesłać do konsultacji.
Zredukowana do minimum dawka emisji - wykonując zdjęcia
na aparatach cyfrowych mamy gwarancję, że korzystamy z bezpiecznego sprzętu najnowszej generacji, który do minimum
zmniejsza dawkę promieniowania. Jednocześnie aparaty cyfrowe
eliminują powtarzanie nieudanych zdjęć.
Wyniki badań bez drukowania - dzięki wprowadzonemu
systemowi cyfrowemu, zdjęcia nie muszą być drukowane,
gdyż lekarz może je obejrzeć korzystając z komputera w dowolnym miejscu. Zdjęcia zostają archiwizowane na specjalnie
zabezpieczonym serwerze, dlatego będą dostępne nawet po
latach. Jest to szczególnie ważne w monitorowaniu leczenia bądź
postępu zmian chorobowych.
Niższy koszt – cyfrowe badanie RTG jest tańsze od
analogowego (na kliszy).
Łatwy odbiór on-line – opis i zdjęcie można odebrać przez
Internet o dowolnej porze, zapisać je na dysku komputera, bądź
na płycie CD.
Zachęcamy do korzystania z nowoczesnej i zdecydowanie
dokładniejszej cyfrowej metody obrazowania.

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

www.luxmedlublin.pl

www.laboratoriumluxmed.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , tel.: 81 532 37 11
ul. Kościuszki 18, tel.: 84 686 95 33
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Skóra pod lupą
„Zdrowie to podstawa – zacznij od skóry” głosi hasło
jednej z firm branży kosmetycznej. Trudno się z tym nie
zgodzić, bo właśnie kondycja skóry odzwierciedla często
stan naszego zdrowia. Dermatolodzy chętnie rozszerzyliby
to motto: „zacznij od KONTROLI skóry”.
Przywykliśmy, że o niebezpiecznych zmianach na skórze wspomina
się najczęściej w okresie wiosennoletnim, kiedy lekarze ostrzegają przed
nadmiernym opalaniem i szkodliwym

nikowymi oraz z tzw. zespołem znamion atypowych, powinny poddać
się takiej kontroli.
W ostatnich latach odnotowuje
się coraz więcej nowotworów skóry.
Pod względem częstości zachorowań
w Polsce raki skóry zajmują 4 miejsce
u kobiet i 5 u mężczyzn. Przeżywa zaledwie połowa chorych. Te dane są bardzo alarmujące i wskazują, że diagnozy
stawiane są zdecydowanie za późno.

Najczęstsze nowotwory skóry

działaniem promieni słonecznych. Co
ma zima do zmian barwnikowych?
– pewnie niejeden zada sobie to pytanie. Niestety, temat jest szczególnie
aktualny właśnie teraz. Niebezpieczne
zmiany nie tworzą się przecież z dnia
na dzień.
Dlatego w tym okresie warto skorzystać z porady dermatologa, który
oceni stan naszej skóry. Zwłaszcza
osoby z licznymi znamionami barw-

znamion, powinny badać skórę raz
na trzy lata, a osoby starsze co roku.
Znamiona należy kontrolować co trzy
miesiące. Niezależnie od tego, warto
samemu obserwować czy rosną, zmieniają kształt i barwę. Jeśli coś takiego
zauważymy, koniecznie pokażmy te
miejsca dermatologowi.
Do diagnozy zmian skórnych,
w tym wczesnego wykrywania czerniaka złośliwego, wykorzystuje się
badanie dermatoskopem. Jest ono
nieinwazyjne i bezbolesne. Polega na
oglądaniu zmian chorobowych skóry
za pomocą specjalnego urządzenia
optycznego, powiększającego wielokrotnie oglądany obraz. Urządzenie
pozwala uzyskać obraz trójwymiarowy
oraz obejrzeć głębsze struktury zmiany. Dzięki temu można określić asymetrię znamion barwnikowych, ich barwę
oraz wielkość.
Badanie pozwala odróżnić znamiona barwnikowe łączące, mieszane,
dysplastyczne, czerniaka złośliwego,
znamię błękitne, czerniaka młodzieńczego. Rozpoznaje brodawkę łojotokową, naczyniaka, nabłoniaka barwnikowego oraz zmiany krwotoczne.
Specjalista, po dokładnym zbadaniu skóry, zdecyduje o dalszym postępowaniu (wycięciu zmiany, biopsji,
krioterapii lub dalszej obserwacji).

Rak podstawnokomórkowy
Pojawia się głównie w miejscach
najbardziej narażonych na promieniowanie UV (twarz, plecy, szyja, ramiona).
Rozpoznany wcześnie, jest uleczalny
praktycznie w 100 procentach. Leczony jest najczęściej chirurgicznie, choć
w mniej zaawansowanym stadium
można zastosować krioterapię.
Rak płaskonabłonkowy
Niestety, jest bardziej agresywny.
Może powodować przerzuty do węzłów chłonnych, płuc czy narządów
jamy brzusznej. Leczony jest przede
wszystkim chirurgicznie.
Osoby szczególnie narażone na nowotwory skóry
Czerniak złośliwy
Notowany w ostatto takie, które:
nich latach dynamiczny
- mają dużą ilość znamion skórnych,
przyrost
zachorowań
- mają skórę wrażliwą na promieniowanie UV,
na czerniaka wiąże się
- przebyły oparzenia słoneczne, zwłaszcza
z ekspozycją na promiew dzieciństwie,
niowanie UV, zarówno
- przebywają często na słońcu, nie chroniąc skóry
słoneczne, jak i w solaprzed promieniowaniem,
rium. Nowotwór jest wykorzystają
z solarium.
jątkowo niebezpieczny
i zbiera największe żniAby czuć się bezpiecznie,
wo.
sprawdź swoją skórę pod dermatoskopem. W poradni dermatologiczProfilaktyka
nej CM Luxmed badanie wykonują
Osoby zdrowe, poniżej czter- doświadczeni specjaliści.

dziestego roku życia, które nie mają

nowości
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CM Luxmed w Biłgoraju
Krioterapia, KTG, kolposkopia – te specjalistyczne zabiegi i badania już teraz można wykonać
w poradni ginekologicznej CM Luxmed w Biłgoraju. To duże ułatwienie dla kobiet i spory krok
w kierunku profilaktyki.
Placówka, która powstała zaledwie
przed trzema laty, zyskuje coraz więcej zadowolonych pacjentów. Każdego roku rozszerza swoją ofertę usług
medycznych, umożliwiając łatwiejszy
dostęp do lekarzy specjalistów oraz do
profesjonalnych badań diagnostycznych i laboratoryjnych.
Dużym zainteresowaniem cieszą
się wszystkie poradnie specjalistyczne.
Dla pacjentów istotna też jest możliwość wykonania na miejscu badań
laboratoryjnych i diagnostycznych.
W placówce funkcjonują świetnie wyposażone pracownie ultrasonograficzna i rentgenodiagnostyki.

W ostatnim czasie poradnia ginekologiczna została
wyposażona w sprzęt do badań specjalistycznych, m.in.
kolposkopii i KTG płodu. Ofertę rozszerzono też o zabiegi
krioterapii.

narządach płciowych i w drogach rodnych. Badanie przydatne jest szczególnie wtedy, gdy obraz cytologii nie jest
w pełni zadowalający. Przy pomocy
urządzenia zwanego kolposkopem,
które przypomina dużą lornetkę na
statywie, lekarz ogląda pochwę i szyjkę macicy. Mikroskop zamontowany
w urządzeniu powiększa obraz
400-krotnie. W ten sposób można rozpoznać nietypowo zbudowany nabłonek czy guzki, z których w przyszłości
mógłby rozwinąć się rak. Można temu
zapobiec, jeśli zmiany zostaną odpowiednio wcześnie zdiagnozowane.
Badanie KTG pozwala z kolei na
bieżące kontrolowanie pracy serca dziecka u kobiet w ciąży. Badanie
wykonuje się zwykle pod koniec ciąży. Dzięki niemu lekarz może ocenić
w jakiej kondycji jest dziecko. Przykładowo, zbyt niska częstotliwość bicia
serca może świadczyć o niedotlenie-

Dzięki badaniom kolposkopowym można wykryć i ocenić zmiany
patologiczne występujące u kobiet na

niu, zbyt wysoka - o zakażeniu wewnątrzmacicznym. Badanie nie wiąże
się z żadnym ryzykiem, jest całkowicie

bezbolesne oraz bezpieczne dla mamy
i dziecka. Podczas badania aparat drukuje dwie krzywe, odzwierciedlające
pracę serca dziecka oraz skurcze macicy. Na wykresie są również zaznaczone
ruchy maleństwa.
Krioterapia, to bardzo przydatna
metoda wykorzystywana w ginekologii m.in. przy leczeniu nadżerki szyjki
macicy. Zaletą technik kriochirurgicznych jest ich mała inwazyjność, ograniczenie bólu i krótki czas rekonwalescencji. Większość chorych może być
leczona ambulatoryjnie. Przy płytkim
zamrażaniu, blizna jest praktycznie
niewidoczna, przy głębszym - pozostaje elastyczna i nie zaburza funkcji rozrodczych. Krioterapię można stosować
u kobiet, które jeszcze nie rodziły.
W tym miejscu warto przypomnieć o badaniach cytologicznych, które wykonywane są również bezpłatnie w CM Luxmed
w ramach umowy z NFZ. Cytologia dokładnie ocenia stan szyjki macicy oraz
wykrywa wszystkie zachodzące w niej
zmiany, np. stany zapalne, nadżerki
oraz raka we wczesnym stadium, co
daje szansę wyleczenia.
Najnowsza metoda stosowana
w CM Luxmed opiera się na systemie
Bethesda, który dokładnie, w sposób
opisowy klasyfikuje poszczególne elementy badania. Nie ma tu stopni, ani
grup. Dla pacjenta i lekarza zamieszczone jest podsumowanie badania
i sugestie, co do dalszego postępowania. System Bethesda TBS 2001 poświęca sporo uwagi wyodrębnieniu
zmian morfologicznych występujących
w przypadku konkretnych czynników
infekcyjnych, określa zmiany odczynowe, diagnozuje zmiany przednowotworowe, raka płaskonabłonkowego
szyjki macicy. Badanie cytologiczne
najlepiej wykonać raz w roku.

Zapraszamy do placówki CM Luxmed
w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 11
oraz ul. Pojaskiej 3,
tel. 84 686 95 33
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Morfologia prawdę ci powie
Prawie każdy przynajmniej raz w życiu miał wykonane badanie krwi. Jest ono chyba jednym z najbardziej znanych i najczęściej zlecanych badań laboratoryjnych.
Jednak nie zawsze wiemy, w jakim celu wykonywane jest to badanie i jakie istotne
informacje może wyczytać z niego lekarz.
O morfologii krwi rozmawiamy z hematologiem dr n. med. Iwoną Hus.
Pani Doktor, zacznijmy może
od wyjaśnienia czym tak naprawdę jest krew i co oznacza termin
morfologia krwi?
- Krew jest rodzajem płynnej tkanki łącznej, krążącej w naczyniach
krwionośnych. Zawiera płynne osocze oraz składniki upostaciowione:
krwinki białe, krwinki czerwone
i płytki krwi. Każde z nich spełnia
własne, ściśle określone funkcje.
Krwinki czerwone, dzięki zawartej
w nich hemoglobinie, przenoszą
tlen z płuc do tkanek i narządów.
Krwinki białe – leukocyty służą
obronie przed bakteriami, wirusami czy grzybami, a trombocyty czyli
płytki krwi biorą udział w procesie krzepnięcia krwi, zapobiegając
krwotokom w wyniku uszkodzenia
naczyń.
Skład elementów upostaciowionych krwi jest dokładnie określony.
Badanie morfologiczne podaje liczbę i jakość tych składników. Każde
odstępstwo od normy daje lekarzowi informację i pozwala powiązać
z określonymi stanami chorobowymi.
Dlaczego te normy są ważne
dla lekarza?
- Ocena morfologii krwi pozwala
wstępnie rozpoznać wiele chorób
układu krwiotwórczego, takich jak:
niedokrwistość z niedoboru żelaza
czy witaminy B12, niedokrwistość
plastyczną, małopłytkowość, aż po
choroby nowotworowe, przy czym
należy pamiętać, aby nie przerażać
się białaczką przy każdej nieprawidłowości w obrazie morfologii krwi.
Badanie krwi może być również pomocne przy rozpoznaniu zakażeń
czy innych stanów zapalnych toczących się w organizmie.

Spójrzmy przykładowo na krwinki czerwone (RBC). Ich norma u kobiet to 3,5-5,2 miliona w mm3,
u mężczyzn 4,2-5,4 miliona w mm3
krwi. Wzrost liczby erytrocytów
może być spowodowany na przykład odwodnieniem organizmu,
długotrwałym niedotlenieniem czy
nowotworowym rozrostem krwinek czerwonych.
Częściej mamy do czynienia
z obniżeniem liczby krwinek czerwonych. Mówimy wówczas o niedokrwistości. Przyczyny mogą być
wielorakie – od najprostszych,
wywołanych np. niedoborem witaminy B12, kwasu foliowego czy
żelaza, po bardziej skomplikowane, wtórne, jak chociażby choroby nerek, nowotwory, przewlekłe
choroby zapalne. Pomocna przy
określeniu kierunku dalszej diagnostyki jest ocena parametrów krwinek czerwonych, takich jak: średnia
objętość krwinki czerwonej (MCV)
i rozkład objętości krwinek czerwonych (RDW).
W przypadku krwinek białych,
wzrost ich liczby może wiązać się
ze stanami zapalnymi narządów,
zakażeniami, nowotworami. Obniżone wartości mogą wskazywać
na niektóre choroby wirusowe,
choroby wątroby, na wyniszczenie
organizmu czy uszkodzenie szpiku.
To bardzo ogólny opis, ponieważ
krwinki białe dzielą się na granulocyty (kwasochłonne, zasadochłonne i obojętnochłonne), limfocyty
i monocyty. Każdy ze składników ma
swój określony procentowy udział.
Dopiero na podstawie całościowego zestawienia można uzyskać informacje niezbędne do diagnozy.
Radziłabym jednak nie próbować
samodzielnego analizowania parametrów. Należy to pozostawić
lekarzom, ponieważ nie każde od-

chylenie od normy jest chorobą
i nie każdy prawidłowy wynik świadczy o pełni zdrowia. Poza tym, wyniki morfologii należy porównywać
zawsze z normami, które podaje
pracownia analityczna wykonująca
badanie. Zakres wartości referencyjnych zależy od używanego sprzętu,
metody oznaczania i stosowanych
odczynników, a te mogą różnić się
między laboratoriami.
Kiedy powinniśmy wykonywać
badanie krwi?
- Morfologię najlepiej wykonać
raz w roku. Natomiast jeśli czujemy
się osłabieni, łatwiej się męczymy,
przytrafiają się częstsze infekcje –
badanie należy przeprowadzić natychmiast.
Jak przygotować się do badania?
- Na badanie krwi powinniśmy
przyjść na czczo, ponieważ spożycie
obfitego posiłku może zmienić obraz morfologii. Długotrwałe przyjmowanie różnych leków, np. hormonów sterydowych, może mieć
również wpływ na wynik badania,
dlatego trzeba powiedzieć o tym
pielęgniarce lub lekarzowi.
Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy do punktów
pobrań badań laboratoryjnych
CM Luxmed w całym
województwie. W naszym
laboratorium wykonasz
wszelkie badania, począwszy od
podstawowych po
wysokospecjalistyczne. Wykaz
punktów pobrań znajdziesz na
www.laboratoriumluxmed.pl lub
uzyskasz informacje pod
nr tel. 81 532 37 11
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Moje dziecko
Za nami okres niemowlęcy. Nasze dziecko z bezradnego i biernego noworodka,
który wyłącznie krzykiem potrafił wyrażać swoje emocje, stało się aktywnym,
sprawnym ruchowo maluchem. Przed nim dalszy, intensywny rozwój…
Zabawa uczy i rozwija
Wyobraźnia dziecka rozwija się coraz
bardziej i to można dostrzec szczególnie
podczas zabawy. Dwulatek buduje
z klocków, nazywając swoje czynności
słowami, tworzy pierwsze rysunki, jest
zainteresowany oglądaniem kolorowych
książeczek. Chętniej bawi się jeszcze
z dorosłymi niż z rówieśnikami.
Pozwalając dziecku od czasu do czasu
bawić się samemu, nie oznacza, że
je zaniedbujemy, wręcz przeciwnie wspomagamy jego rozwój, pozwalamy
na uczenie się koncentracji, pewności
siebie, samodzielności.

Ja sam…
Dziecko, które ukończyło pierwszy
rok życia, rwie się do samodzielności.
Doskonali
chodzenie,
odkrywa
wspinaczkę np. po schodach, próbuje
wdrapać się na krzesło. Jest bardzo
ciekawe świata, a przez to narażone na
wiele niebezpieczeństw. Dla rodziców
i opiekunów to okres szczególnej
uwagi. Czasami wystarczy na chwilę
spuścić malca z oka, by doszło do
nieszczęścia.
Pamiętajmy
jednak,
że nazbyt wyolbrzymione reakcje
przy nawet małym potknięciu, mogą
wzbudzić w dziecku strach przed
nowymi wyzwaniami i dalszymi próbami
rozwijania samodzielności.
Około 16-18 miesiąca życia maluch

próbuje samodzielnie jeść, początkowo
paluszkami, z czasem sztućcami. Podobnie w tym okresie dziecko podejmuje samodzielne próby rozbierania
się. Choć na początku przebiega to
mozolnie, już niedługo nabierze lepszej
wprawy.

Pora na nocniczek
W drugim roku życia zwiększa się
pojemność pęcherza i wydłużają się
przerwy między oddawaniem moczu.
Podczas drzemki w dzień pieluszka
najczęściej jest sucha. Do ukończenia
drugiego roku życia zdarza się moczenie
w ciągu dnia. Wprawdzie dziecko już
czuje, kiedy pęcherz jest pełny, ale zajęte
zabawą potrafi o tym zapominać.

Wreszcie można porozmawiać
Przeciętne dziecko w trzecim roku
życia zna do 300 słów i buduje pełne
zdania. Najpierw proste, składające
się z dwóch - trzech wyrazów, a potem
złożone. Maluchy często nadają jednemu słowu wiele znaczeń, nie zawsze
potrafią wymówić zasłyszane słowa,
skracają je, przerabiają po swojemu.
Często nie wymawiają jeszcze wszystkich głosek, seplenią, ale możemy się już
z nimi spokojnie porozumieć.

Emocje
Półtoraroczne dziecko ma już mocno
rozwinięte reakcje uczuciowe. Przeżywa
radość, miłość, ale również smutek,
gniew i krzywdę. Charakterystyczna
w tym okresie jest gwałtowna zmienność reakcji. Płacz może przechodzić
w natychmiastowy śmiech, radość
w złość, itd. Wiąże się to z chęcią
nagłego zaspokojenia swoich potrzeb.
Pojedyncze, krótkotrwałe napady gniewu są naturalne i nie muszą wzbudzać
naszego niepokoju. W dziecku rodzi się

bowiem jego poczucie niezależności,
pewności i siły. Maluch chce niemal
w każdej sprawie mieć własne zdanie.
Bada granice swoich możliwości i...
naszej cierpliwości. Gdy nie chcemy mu
ustąpić, głośno się awanturuje. Rodzice
powinni mieć na uwadze, że uleganie
dziecku w takich sytuacjach bardzo
szybko uczy go, że w ten sposób może
uzyskać swój cel.
Niektórzy rodzice tracą czasami
cierpliwość i wymierzają klapsa.
To bardzo poważny błąd. Niczego
w ten sposób nie uczymy, a pokazujemy
jedynie, że silniejszy może uderzyć
słabszego. Maluch czuje ból, upokorzenie i strach, a chyba żaden
rozsądny rodzic nie chciałby wywoływać
w dziecku takich negatywnych emocji.
Pamiętajmy, że każdą sytuację można
rozwiązać pokojowo.
Kiedy napady gniewu powtarzają się
regularnie, należy zwrócić uwagę czy
maluch nie jest przemęczony lub czy
przypadkiem nie jest to efekt jakiejś
dolegliwości. U niektórych dzieci podczas napadu złości występuje zatrzymanie oddechu, dziecko sinieje wokół
ust i niemalże traci przytomność. Powodem jest silne pobudzenie emocjonalne i jeśli się powtarza, koniecznie
trzeba skonsultować się z lekarzem.

W trosce o zdrowy kręgosłup
Zmiana pozycji z siedzącej na stojącą
u naszego malucha powoduje obciążenie kręgosłupa i kończyn dolnych.
W okresie poniemowlęcym „iksowaty”
kształt nóżek nie jest czymś nadzwyczajnym i najczęściej dziecko z tego
wyrasta. Warto jednak, by sprawdził
to ortopeda, zwłaszcza, że specjaliści
określają dopuszczalne i nieprawidłowe
rozmiary koślawości.
Innym dość często obserwowanym
u maluchów zjawiskiem jest „iksowatość”
kolan. Może temu towarzyszyć nie-
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prawidłowe ustawienie stóp, określane
stopami płasko – koślawymi. Wprawdzie
lekarze uspokajają, iż do czwartego roku
życia może utrzymywać się płaskostopie
fizjologiczne, dla pewności trzeba, by
nóżki obejrzał ortopeda.

Najpewniejszym,
obrazowym badaniem jest USG
ortopedyczne. W CM Luxmed
badanie jest wykonywane przez
doświadczonych specjalistów,
na najwyższej klasy aparaturze.
USG charakteryzuje się wysoką
precyzją, a przede wszystkim
jest bezpieczne, dlatego może
być przeprowadzane 			
u niemowląt i dzieci.

Maluszek u dentysty
12 miesięcy, to najwyższa pora, by
wybrać się z dzieckiem do stomatologa
na wizytę adaptacyjną. Pozwoli ona
maluchowi oswoić się z gabinetem
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lekarskim i badaniem jamy ustnej.
Lekarz podczas takiej wizyty oceni
stan uzębienia i jeśli nie będzie przeciwwskazań, wprowadzi profilaktykę
przeciwpróchniczą.
Wizyty adaptacyjne dla najmłodszych prowadzone są w gabinetach
stomatologicznych CM Luxmed.

Kiedy do logopedy
Wady wymowy u 2-, 3-latków można
skorygować bardzo szybko. Nieleczone
wady wymowy powodują poważne
konsekwencje rozwojowe. Wszelkie
nieprawidłowości najwcześniej mogą
wychwycić rodzice, pod warunkiem, że
będą bacznie obserwować malucha.
Warto w tym miejscu przybliżyć sygnały,
które powinny skłonić do wizyty
u logopedy. U 3-latka niepokojącym
objawem jest nieprawidłowe wymawianie samogłosek, nawykowe mówienie przez nos, brak reakcji na dźwięki. Bez
względu na wiek dziecka, powinniśmy
zwrócić uwagę, czy podczas mowy nie
wsuwa ono języka między zęby lub nie

Szczepionka ratuje życie!

M

eningokoki to temat ostatnio bardzo
popularny, dlatego warto mu się
przyjrzeć. Skomplikowana nazwa
i równie skomplikowany problem. Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis, znane także jako dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W Polsce
najczęściej występują meningokoki przynależne do serogrup B i C, które są przyczyną 90% zachorowalności w całej Europie!
Jednak zdarzają się również zachorowania
na szczep A, W, Y. Meningokoki są wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ przenoszą się
drogą kropelkową – wystarczy więc zwykłe
kichnięcie, czy uścisk dłoni, a nawet korzystanie z tych samych naczyń, aby bakterie
przeniosły się na statystycznego Polaka. Na
zakażenie szczególnie narażone są dzieci w

przedziale wiekowym od 2 miesięcy do 5 lat,
a następnie dzieci i młodzież pomiędzy 11
a 24 rokiem życia. Jak wskazują statystyki, około 40% zakażeń meningokokami
następuje właśnie w okresie dzieciństwa.
Co ważne, szczyt zachorowań ma miejsce
właśnie u nastolatków, a więc pomiędzy 11
a 24 rokiem życia. Sprzyja temu przebywanie
w dużych skupiskach ludzi (szkoła, praca,
życie towarzyskie).
Czym objawia się choroba meningokokowa? Przebiega ona najczęściej jako zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsa
(posocznica). To jednak nie jedyne stanowiące zagrożenie schorzenie. Meningokoki mogą być przyczyną zapalenia gardła,
płuc, ucha środkowego, osierdzia, wsierdzia i stawów. Choroba meningokokowa
ma zawsze gwałtowny przebieg, wymaga
natychmiastowego leczenia. Statystyki są
przykre. Jedno na dziesięcioro dzieci umiera
w wyniku zakażenia meningokokami a z kolei co czwarty nastolatek może się okazać
nosicielem meningokoków z grupy C. Jak
wobec tego chronić dzieci przed tak poważnym zagrożeniem?
Najlepszą metodą zapobiegawczą są szczepienia. Szczepienia przeciwko meningo-

ociera nim o wargę. W takiej sytuacji
wskazana jest szybka pomoc logopedy.
Wskazaniem do wizyty u specjalisty
jest też opóźnienie w rozwoju mowy,
wtedy gdy np. 2-latek zaczyna
wypowiadać pierwsze proste słowa,
dziecko 3-letnie nie buduje prostych
zdań.
Często rodzice nawet nie zdają sobie
sprawy, jak wiele jest przyczyn zaburzeń
mowy. Na wadliwy rozwój mowy mają
wpływ przedwczesne braki w uzębieniu,
wady zgryzu, nieprawidłowa budowa
narządów mowy, jak chociażby zbyt
krótkie
wędzidełko
podjęzykowe.
Przyczyny mogą być też bardziej złożone. Są to wady słuchu, rozszczep
podniebienia, opóźniony rozwój dziecka. Wówczas terapia powinna polegać na współpracy odpowiednich
specjalistów.

Jeśli cokolwiek niepokoi
cię w rozwoju twojego dziecka,
skorzystaj ze specjalistycznej
porady w CM Luxmed.

kokom należą do zalecanych w Programie
Szczepień Ochronnych! Na rynku są różne
typy szczepionek, w tym także tak zwane
4-walentne, skoniugowane, przeciwko meningokokom z grup A, C, W135, Y.
Zaszczepić się można w każdym momencie życia, ale jak wiadomo – im wcześniej,
tym większa szansa na uniknięcie choroby.
Szczepienie zleca lekarz, tak więc trzeba
się z nim skonsultować. Niezbędne jest stałe przypominanie, jak groźne dla życia są
meningokoki, zadanie to spoczywa w szczególności na barkach służby zdrowia. A efekty mogą być naprawdę wspaniałe! Wielka
Brytania dzięki akcji szczepień przeciwko
meningokokom uporała się z problemem w
skali całego kraju. Od 1994 roku liczba zachorowań zmalała o 90%, co można uznać
za wielki sukces.

W CM Luxmed dostępne są trzy
rodzaje szczepionek przeciw
meningokokom. Szczepionka
Menveo najszerzej zabezpiecza
przed zachorowaniem na meningokoki (dotyczy szczepów A, C,
W 135, Y).
U nas wykonasz również niezbędną kwalifikację lekarską przed
zaszczepieniem.
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Proste zęby dla dorosłych
Nieprawidłowy zgryz uwarunkowany genetycznie lub nabyty
uprzykrza życie niejednej osobie. Nie wolno z tym się godzić. Chociaż
u dzieci łatwiej leczyć niektóre wady zgryzu, trzeba wiedzieć,
że dzisiaj jest to możliwe również u osób dorosłych.
Jest kilka powodów, dla których warto wyprostować sobie zęby. Na myśl
przychodzi oczywiście aspekt estetyczny, ale to tylko jedna z wielu przesłanek.
Wyleczenie wady zgryzu pozwala usunąć niektóre wady wymowy. Proste zęby
łatwiej czyścić, a tym samym skuteczniej
zabezpieczyć je przed próchnicą. Prawidłowy zgryz ułatwia trawienie i chroni
przed schorzeniami układu pokarmowego.
Dorośli pacjenci często mają już za
sobą całą historię leczenia stomatologicznego: wypełnienia, korony, braki
pojedynczych zębów. Nie zawsze są jednak świadomi, że np. lukę po brakującym zębie w niektórych przypadkach

Polecamy wykonanie cyfrowych zdjęć RTG. Metoda ta
pozwala na uzyskanie obrazu
o dużej ilości rozróżnialnych
szczegółów przy niskiej dawce
promieniowania.

można zlikwidować, dzięki leczeniu
ortodontycznemu. W przypadku, gdy
brakuje kilku zębów, a pozostałe uległy przez to pochyleniu, wydłużeniu,
przed leczeniem protetycznym warto
byłoby również je wyprostować. Wówczas most czy protezę ruchomą dużo łatwiej dopasować i uzyskać zadowalający
efekt zdrowotny i kosmetyczny.
Przy planowaniu leczenia ortodontycznego dorosłych obecnie bierze
się pod uwagę proces starzenia się
twarzy. Z wiekiem zmieniają się rysy pacjenta – wiotczeją mięśnie, opada warga
górna, bardziej widoczne są dolne zęby.

Kolejna wizyta wiąże się z wykonaniem
wycisku do modelu
diagnostycznego, na
którym analizuje się
zgryz pacjenta. Jest to
niezbędne do zaplanowania leczenia.
U osób dorosłych,
niezależnie od wieku, doskonale sprawdzają się aparaty
ortodontyczne stałe.
Założenie aparatu polega na przyklejeniu
do zębów tzw. zamków metalowych lub kosmetycznych.
Do nich mocuje się odpowiedni drut. To
on będzie przemieszczał zęby z ustaloną przez lekarza siłą tak, aby poddały się
odpowiedniej korekcie. Na wizytę kontrolną trzeba zgłaszać się co 4-5 tygodni.
Lekarz sprawdza wówczas ustawienie
zębów i aktywuje aparat.
Od niedawna weszła na polski rynek innowacyjna metoda leczenia
wad zgryzu - Clear-Aligner, która stała się alternatywą dla aparatów ortodontycznych. Metoda ta daje większy
komfort i znacząco skraca czas leczenia.

Terapia odbywa się pod całkowitą kontrolą lekarza ortodonty.
Clear-Aligner, to przezroczyste, biokompatybilne i termoplastyczne szyny,
które są zakładane na zęby. Praktycznie
niewidoczne, dają swobodę rozmowy

Dlatego lekarz tak prowadzi leczenie,
aby przeciwdziałać wizualnym efektom
starzenia.
Przed założeniem aparatu konieczne
są wizyty przygotowawcze. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia zębów –
kamień, osad, a przede wszystkim trzeba wypełnić ubytki. Przed podjęciem
leczenia ortodontycznego niezbędna
jest dokumentacja radiologiczna (pantomogram).

i uśmiechu. Użytkownicy mogą szybko
i łatwo wyjmować je z ust oraz ponownie
zakładać w dowolnym czasie, co pozwala również na prawidłowe utrzymanie
higieny jamy ustnej. Szyny Clear-Aligner
mają szerokie spektrum zastosowań.
Mogą być wykorzystywane do zamykania luk międzyzębowych, szeregowania
zębów w korygowaniu zgryzu głębokiego czy krzyżowego.
Piękny uśmiech ułatwia kontakty interpersonalne. Warto zdecydować się
na leczenie ortodontyczne, a rezultat
będzie korzystny dla zdrowia, wyglądu
i samopoczucia.
						
			
Autoryzowała
dr n. med. Agnieszka Świątkowska

Zapraszamy na konsultacje do
gabinetów stomatologicznych
CM Luxmed. Lekarz ortodonta
dobierze indywidualnie
najbardziej skuteczną metodę
leczenia wady zgryzu.
Na miejscu wykonasz również
pantomogram cyfrowy.
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Badania diabetyka
Każdy diabetyk wie, że długotrwałe utrzymywanie się wysokiego stężenia glukozy we
krwi prowadzi do powikłań cukrzycowych. Aby temu zapobiegać, uczy się samokontroli
– pomiarów stężenia cukru we krwi i właściwego dawkowania leków. Musi jednak
pamiętać, że problem prawidłowej kontroli cukrzycy wykracza daleko poza pomiary
poziomu glukozy. Niezbędne jest monitorowanie również innych parametrów. Niektóre
z badań można wykonać samodzielnie, na pozostałe trzeba koniecznie wybrać się do
lekarza!

Co możesz sprawdzić
sam?
Ciężar ciała – zaleca się kontrolować
systematycznie, najlepiej raz w tygodniu,
a wynik wpisać do dzienniczka. Pamiętajmy, że otyłość sprzyja rozwojowi cukrzycy i utrudnia prawidłowe leczenie.
Obwód pasa – mierzymy raz w tygodniu na wysokości pępka. Wartości powyżej 80 cm u kobiet i 94 cm u mężczyzn
mogą wiązać się z tzw. otyłością brzuszną, a to powoduje insulinooporność.
Ciśnienie tętnicze krwi – nadciśnienie szczególnie zagraża osobom cierpiącym na cukrzycę. Jest czynnikiem, który
powoduje rozwój zmian chorobowych
w naczyniach tętniczych. Prowadzi do
choroby wieńcowej, udaru mózgu, zawału serca. Nadciśnienie u cukrzyków
przyspiesza rozwój chorób nerek, prowadząc do ich niewydolności. Zwiększa
również ryzyko jaskry.
Chorzy, u których nadciśnienie zostało rozpoznane, powinni mierzyć ciśnie-

nie 2 razy dziennie – po przebudzeniu
i przed snem. Wartości trzeba koniecznie zapisywać, by można było pokazać
je lekarzowi. Nawet jeśli dotychczas
nadciśnienie nie zostało stwierdzone
– kontrolę dobrze jest przeprowadzać,
a już z pewnością poddawać się takiemu
badaniu przy okazji każdej wizyty u specjalisty.

Pomiar stężenia cukru –
przeprowadza się przy pomocy glukometru. Jak obsłużyć
glukometr i jak odczytywać
wyniki, nauczy tego personel
medyczny w poradni diabetologicznej. W przypadku terapii
insulinowej dowiesz się, jak
dawkować lek w zależności od
poziomu cukru.
Pisz, co jesz – taki dzienniczek diety połączony z pomiarami cukru daje obraz,
jaka dieta jest dla ciebie najlepsza, chociaż w tej sytuacji i tak niezbędna będzie
pomoc specjalisty. Właściwa
dieta nie polega bowiem wyłącznie na wyeliminowaniu
cukru. Obejmuje ona szereg zaleceń dotyczących czasu i jakości posiłków. Powinna być dobrana
indywidualnie dla każdego pacjenta
i uwzględniać jego wiek, płeć, wagę, rodzaj leczenia.

Badania laboratoryjne
Lipidogram - umożliwia ocenę
stężenia lipidów we krwi: cholesterolu
całkowitego, cholesterolu LDL, HDL i triglicerydów. U osób z cukrzycą typu 2
nadmiar lipidów znacznie podnosi ryzyko powikłań naczyniowych, zwłaszcza
miażdżycy.
LDL - lipoproteiny o niskiej gęstości.
Są uważane za niekorzystne, bo odkładają nadmiar cholesterolu w ścianach
naczyń krwionośnych, przez co przyczyniają się do powstania miażdżycy
i choroby niedokrwiennej serca. Badanie
ocenia ryzyko miażdżycy i jej następstw,
jak udar mózgu i zawał mięśnia sercowego.
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HDL - lipoproteiny o wysokiej gęstości są uznawane za korzystne, ponieważ zbierają nadmiar cholesterolu
i zwiększają jego degradację i eliminację
z organizmu. HDL działa przeciwmiażdżycowo.
Triglicerydy służą jako nośniki i magazyn energii. Ich wartość ocenia gospodarkę tłuszczową i ryzyko miażdżycy. Zwiększone stężenie triglicerydów
we krwi jest czynnikiem ryzyka rozwoju
chorób sercowo-naczyniowych.
Aby wyniki były wiarygodne, krew
do badania należy pobrać na czczo, czyli co najmniej 12 godzin od ostatniego
posiłku. Przy prawidłowych wartościach
badanie należy powtarzać co roku. Jeśli
wyniki są nieprawidłowe, podczas leczenia najczęściej sprawdza się je co trzy
miesiące.
Hemoglobina glikowana - HbA1c
– powstaje po przyłączeniu glukozy do
hemoglobiny. Poziom HbA1c świadczy
o poziomie glukozy przez 120 dni poprzedzających badanie.
Chorzy na cukrzycę mają rzadziej
powikłania, jeśli utrzymana jest niska
HbA1c. Z kolei zbyt niska wartość HbA1c
sugeruje częste hipoglikemie.
Badanie to powinno być wykonywane bezwzględnie raz w roku, nawet
u osób ze stabilnym przebiegiem choroby.
Kreatynina - jest substancją powstającą podczas przemian metabolicznych
zachodzących w mięśniach. Przy prawidłowej funkcji nerek kreatynina prawie
w całości jest filtrowana przez kłębuszki
nerkowe. Stężenie kreatyniny w surowicy krwi daje możliwość oceny funkcji
nerek.
GFR – to inaczej wartość przesączania kłębuszkowego nerek. Określa stopień niewydolności nerek. Wskaźnik GFR
należy oznaczać co roku. Jeżeli wartość
spada poniżej normy, niezbędna może
być interwencja nefrologa.
Badanie ogólne moczu – określa
skład jakościowy i ilościowy moczu, jego
ciężar właściwy, barwę, przejrzystość,
odczyn.
Obecność glukozy w moczu jest
najczęściej objawem znacznego podwyższenia się stężenia glukozy we krwi.
Związki ketonowe mogą pojawić się
w moczu, gdy wzrośnie ich stężenie we

krwi: w wyniku długotrwałego głodzenia, w gorączce, ale również przy niewłaściwie kontrolowanej cukrzycy (stwierdza się wówczas dodatkowo obecność
znacznej ilości glukozy w moczu). Pomiar stężenia albuminy ma na celu ocenę procesów metabolicznych i czynnościowych nerek.

Badania lekarskie
EKG spoczynkowe i wysiłkowe
EKG spoczynkowe pozwala wykryć
zaburzenia przewodzenia impulsów
elektrycznych w sercu, nadmierną czynność elektryczną serca czy też zakłócenia mogące wskazywać na przeciążenie
lub niedokrwienie serca.
Próba wysiłkowa umożliwia ocenę
zmian zachodzących w sercu podczas
wysiłku fizycznego, jaki pacjent pokonuje na bieżni. W czasie wysiłku, w zapisie
EKG mogą pojawić się zmiany, które pozwalają zdiagnozować istniejącą niewydolność serca lub układu krążenia.
Każdy diabetyk powinien przeprowadzić takie badanie przynajmniej raz
w roku, by ocenić czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca. W przypadku
wystąpienia objawów klinicznych, konieczne będzie włączenie opieki kardiologa.
Kontrola u okulisty
Polega na badaniu dna oka. Celem
badania jest zapobieganie rozwojowi

retinopatii cukrzycowej, prowadzącej
do jaskry. Badanie wykonuje się zawsze
w momencie rozpoznania cukrzycy,
a następnie raz w roku. U pacjentów ze
współistniejącym białkomoczem i nadciśnieniem tętniczym, badanie trzeba
przeprowadzać częściej – co trzy miesiące. W zależności od potrzeb, okulista
może rozszerzyć zakres badań specjalistycznych.
Badanie mikroprzepływów krwi
metodą dopplerowską
Doppler jest wykorzystywany do nieinwazyjnej diagnostyki ultradźwiękowej
naczyń obwodowych oraz badania tętnic i żył. Badanie wykrywa upośledzenie
mikrokrążenia nawet przy początkowym stadium cukrzycy. Pozwala to na
zapobieganie rozwojowi neuropatii cukrzycowej.
Jedną z poważniejszych konsekwencji neuropatii cukrzycowej jest tzw. zespół stopy cukrzycowej. Dlatego też przy
każdej wizycie, stopy powinien obejrzeć
lekarz, badając również tętno na stopie.
Raz w roku powinno zostać wykonane
badanie czucia w stopach.
Zapraszamy do poradni diabetologicznej CM Luxmed. Konsultacje
specjalistyczne są bezpłatne, w ramach umowy z NFZ. W naszej placówce można również wykonać wszystkie
niezbędne badania.
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Kwalifikacje do zabiegów przeprowadzane są również w gabinetach okulistycznych CM Luxmed.

www.osrodekchirurgiioka.com
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Na ospę wietrzną choruje niemal każde dziecko. Zwłaszcza,
w przedszkolach i szkołach zbiera ona swoje żniwo. Nic dziwnego,
ponieważ wirus szerzy się drogą kropelkową. Zarazić można się też
od osoby chorej przez kontakt z wysypką.

Varicella Zoster
– jeden wirus dwie choroby

Po przechorowaniu organizm zyskuje odporność na całe życie. Jednak
wirus pozostaje. Wnika do zwojów nerwów czuciowych, gdzie może przez
wiele lat pozostać w uśpieniu. Kiedy dochodzi do osłabienia odporności,
budzi się i atakuje, wywołując chorobę nazywaną półpaścem.
Okres wylęgania ospy wietrznej
trwa nawet 14 dni. Zwiastunem choroby mogą być, ale nie muszą: bóle
mięśni, głowy, podwyższona temperatura. Najczęściej od razu pojawia się
wysypka – najpierw na tułowiu, potem
obejmuje twarz, uda, ramiona, a nawet owłosioną skórę głowy. Jest bardzo charakterystyczna – w pierwszym
okresie ma postać czerwonych grudek
i plamek, które zaczynają się szybko
zmieniać w pęcherzyki wypełnione
przezroczystym płynem.

U zdrowych dzieci, nie obciążonych innymi poważnymi chorobami,
ospa wietrzna przebiega raczej łagodnie. Czasami może dojść do zapalenia
ucha środkowego, zapalenia płuc, czy
nawet mózgu, ale powikłania zdarzają się rzadko. Trudniejszy przebieg
choroba ma u osób dorosłych i w tym
przypadku częściej dochodzi do powikłań. Szczególnie niebezpieczna
jest u kobiet ciężarnych, kiedy rozwija
się niedługo przed porodem. Ponieważ przeciwciała matki nie przenikają
przez łożysko, a układ immunologiczny dziecka jest jeszcze nierozwinięty,
wiatrówka jest dużym zagrożeniem
dla malucha.
Leczenie choroby polega głównie
na podawaniu leków przeciwgorączkowych i smarowaniu swędzących
zmian na skórze. Jedynie w sytuacjach
obniżonej odporności stosuje się leki
przeciwwirusowe.

Ospie wietrznej można
zapobiegać poprzez szczepienia. Szczególnie polecane są dzieciom z obniżoną
odpornością. Szczepić można

Wysypce towarzyszy silny świąd,
który u dzieci staje się głównym problemem. Jeśli pęcherzyki pękają samoistnie, tworzą się strupki, które po
kilku dniach odpadają, nie pozostawiając blizn. W przypadku rozdrapania
dochodzi do wtórnego zakażenia bakteryjnego, a w konsekwencji do brzydkich blizn na skórze.

już od 9 miesiąca życia. Szczepionkę
można również podawać osobom dorosłym, jednak w przypadku kobiet,
przez trzy miesiące od zaszczepienia,
należy stosować bardzo skuteczną antykoncepcję.
Wprawdzie każdy, kto chorował na
ospę wietrzną nabył odporność na tę
chorobę do końca życia, jednak wirus
nadal pozostaje w jego organizmie.
W sytuacji, kiedy dojdzie do ogólnej
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obniżonej odporności lub przy okazji
jakiejś cięższej infekcji, może o sobie
przypomnieć. Uaktywnienie się wirusa
wywołuje wówczas inną chorobę, nazywaną półpaścem.
Proces chorobowy dotyczy najczęściej tułowia lub twarzy. Charakteryzuje się powstawaniem pęcherzyków tylko po jednej stronie ciała, stąd nazwa
choroby. Na tym obszarze skóry powoduje silny, rwący i piekący ból.
Po około 6-7 dniach pęcherzyki przysychają, następnie tworzą się
strupki, które odpadają pozostawiając
brunatne plamy. Choroba trwa około
dwóch tygodni. Po odpadnięciu strupków ból najczęściej ustępuje. Jednak
w niektórych przypadkach tzw. nerwoból powirusowy może się utrzymywać
bardzo długo, czasem wręcz latami.
Niestety półpasiec może prowadzić
do poważnych powikłań. Szczególnie
niebezpieczny jest półpasiec oczny,
występujący w okolicy oka oraz uszny
– w obrębie ucha. Może prowadzić do
zapalenia rogówki, błony naczyniowej
oka, porażenia nerwów odpowiedzialnych za ruchy gałki ocznej, częściowej
utraty słuchu czy wręcz do porażenia
nerwu twarzowego.
W przypadku pojawienia się choroby bardzo ważne jest natychmiastowe
podjęcie leczenia. Warto jeszcze wspomnieć o takiej ciekawostce: od chorego na półpaśca można przejąć wirusa
i zachorować na… ospę wietrzną. Dotyczy to oczywiście tych osób, które na
wiatrówkę jeszcze nie chorowały. Ot,
taki jeden wirus, a dwie różne choroby…

W CM Luxmed wykonasz
szczepienie przeciw ospie
wietrznej oraz uzyskasz
niezbędną kwalifikację
lekarską. Dzieci od 9 miesiąca
do 12 roku życia szczepione są
jedną dawką. Dzieci od 13 roku
życia i dorośli muszą zostać
zaszczepieni dwoma dawkami,
z zachowaniem minimum
6 tygodni przerwy między
pierwszą a drugą szczepionką.
Szczepienie zaleca się kobietom, które planują ciążę, a nie
chorowały na ospę.

MEDYCYNA DLA CIEBIE
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Zima seniorów
Chłodne dni, śliskie chodniki, szybko zapadający zmrok
sprawiają, że zimą wiele starszych osób prawie wyłącza się
z aktywnego życia. Wyjście na dwór kojarzy się
z nieszczęśliwym upadkiem bądź nabawieniem infekcji,
a z kolei ciągłe przebywanie w mieszkaniu przyprawia
niejednokrotnie o depresję. Zima, to niełatwy czas dla
seniorów, ale tak być nie musi. Prawidłową kondycję
fizyczną i psychiczną można zachować w każdym wieku,
wystarczy tylko o to zadbać.
Ruch jest konieczny

Spacery nawet przy ujemnych temperaturach mają zbawienny wpływ na
nasz organizm. Regularny ruch na świeżym powietrzu dotlenia serce i mózg.
Pomaga zachować dobrą kondycję, poprawia nastrój i uodparnia na infekcje.
Trzeba jednak pamiętać o tym, by nie
był zbyt intensywny, a dostosowany do
naszego stanu zdrowia. Nadmierny wysiłek może zwyczajnie zaszkodzić.

Pod opieką kardiologa

Lekarz specjalista najlepiej doradzi, jaki wysiłek fizyczny będzie dla nas
najkorzystniejszy. Podczas wizyty kardiolog z pewnością zechce wykonać
EKG i sprawdzić ciśnienie tętnicze krwi.
Chociaż wydaje się to błahostką, nad-

ciśnienie jest jedną z najczęstszych przyczyn chorób układu
krwionośnego. Może występować

też w wyniku chorób współistniejących
– miażdżycy, chorób nerek, nadczynności tarczycy.
Prawdopodobnie otrzymasz też
skierowanie na wykonanie lipidogramu. Badanie określi poziom cholesterolu i pozwoli skontrolować czy nie
grozi ci miażdżyca. To przewlekły, postępujący proces chorobowy, który nasila się z wiekiem. Jest jednym z głównych
powodów zawału serca, udaru mózgu
czy otępienia starczego. Proces ten przyspiesza palenie, nieodpowiedni sposób
odżywiania, brak aktywności fizycznej,
otyłość. Chorobę nasilają inne dolegliwości, m.in. nadciśnienie i cukrzyca.

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

Niebezpieczne upadki

Na złamania narażone są szczególnie osoby starsze, u których może rozwijać się osteoporoza kości. Choroba ta
charakteryzuje się zmniejszeniem masy
kostnej („lekkie” kości) i zmianami w architekturze tkanki kostnej (nienaturalnie
cienkie, często poprzerywane beleczki
kostne), czego skutkiem jest zwiększona podatność na złamania. Dotyczy to
najczęściej kręgów, kości przedramienia
w okolicy nadgarstka i kości udowej
(biodro). Do złamań dochodzi już przy
małych urazach, które dla zdrowej kości
nie stanowią żadnego zagrożenia.
Objawy stłuczenia, skręcenia lub
zwichnięcia stawu, złamania czy pęknięcia kości początkowo są podobne. Jest
to zazwyczaj silny ból, obrzęk, trudności w poruszaniu kończyną. Właściwą
diagnozę może postawić tylko lekarz,
po zbadaniu pacjenta i wykonaniu zdjęcia RTG. Teraz zdjęcie rentgenowskie
można wykonać metodą cyfrową. Jest
ona znacznie dokładniejsza od tradycyjnej, a przy tym bardziej bezpieczna i tańsza.
Szczególnie
nieprzewidywalne
w skutkach są urazy głowy. Gdy po uderzeniu pojawią się bóle lub zawroty głowy, nudności, senność, dekoncentracja
– konieczna jest natychmiastowa wizyta
u lekarza. Te objawy nasuwają bowiem
podejrzenie wstrząsu mózgu, stłuczenia
mózgu, a nawet krwawienia śródczaszkowego. Bywa jednak i tak, że ciężkim
urazom głowy nie towarzyszą żadne
niepokojące symptomy. Ujawniają się
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one dopiero po kilku dniach, a nawet
tygodniach. Dlatego lekarze ostrzegają,
aby zawsze w takiej sytuacji wykonać
badanie kontrolne. Najprostszym, bezpiecznym i nieinwazyjnym badaniem
jest EEG głowy.

Terapia ruchem

Ma ona olbrzymie znaczenie w rehabilitacji po złamaniach i urazach mechanicznych. Praca z rehabilitantem po
zdjęciu gipsu ze złamanej kończyny, to
najważniejszy element w dochodzeniu
do pełnej sprawności. Terapia ruchem
ma też bardzo duże znaczenie po zabiegach operacyjnych, jak np. wszczepienie
endoprotezy.
Zalecana jest też osobom starszym w celu poprawienia sprawności
fizycznej.

Zimowe smutki

Zima przynosi często uczucie smutku, rozdrażnienia i niechęci. Człowiekowi
brakuje energii, jest senny, ma kłopoty
z koncentracją. Prawdopodobnie jest
to tzw. depresja sezonowa. Jej przyczyny nie są do końca znane. Dopiero
od niedawna depresja sezonowa uznana została za chorobę i zakwalifikowana
do leczenia.
Sposoby są różne, poczynając od
fototerapii, poprzez leczenie farmakologiczne, aż do terapii psychologicznej
włącznie. Warto korzystać z pomocy
i wiedzy specjalistów, bo samemu trudno sobie z tym problemem poradzić.
Sprawdzoną metodą jest też psychoterapia, która nie tylko leczy z depresji, ale uczy innego spojrzenia na
życie. Aby otrzymać taką pomoc, należy
zwrócić się do psychologa.

Odporność na infekcje

W zimowym sezonie szczególnie
niebezpieczny jest wirus grypy. Dlatego
dobrze jest wesprzeć się szczepionką.
Specjaliści zalecają szczepienia przeciwko grypie osobom starszym, o obniżonej odporności oraz tym, którzy
cierpią na choroby przewlekłe.

W CM Luxmed skorzystasz
z konsultacji specjalistów
oraz wykonasz badania
diagnostyczne
i laboratoryjne.
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