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Drodzy Czytelnicy!

Niejednokrotnie już
przekonaliście się, że
okres zimowy nie jest
najłatwiejszym czasem dla
zdrowia i samopoczucia.
Organizm musi uporać się
z niekorzystną aurą, niższą
temperaturą, brakiem słońca, a w konsekwencji ze
spadkiem odporności.
Ci z Państwa, którzy
zaszczepili siebie i swoich bliskich przeciwko grypie,
mają przynajmniej jeden problem „z głowy”. Ciągle
jednak jesteśmy narażeni na inne wirusy, które stają
się bardziej aktywne o tej porze roku. Wymienić
można chociażby rotawirusy, atakujące szczególnie
najmłodszych pacjentów. O tym, jak są groźne oraz jak
zapobiegać i leczyć chorobę wywołaną przez ten typ
wirusa przeczytacie na str. 3.
Zimą, prawie każdy z nas narzeka na brak słońca.
Mała ilość tych życiodajnych promieni sprawia m.in., że
dopadają nas depresje, obniża się poziom witaminy D3 –
niezbędnej do wielu ważnych procesów metabolicznych.
Jak sprawdzić, czy niektóre dolegliwości nie są spowodowane niedoborem tej witaminy - piszemy w artykule obok.
Rodziców zachęcam do zapoznania się z artykułem
„Jest mi źle” na str. 5. Okazuje się, że nie tylko dorośli
borykają się z depresją. Ta choroba coraz częściej
dotyka młodzież i małe dzieci. Warto o tym wiedzieć,
by w porę zauważyć niepokojące symptomy i zapobiec
nieszczęściu.
Chciałbym również zwrócić uwagę na wywiad
z reumatologiem, specjalistą z dużym doświadczeniem
medycznym, który opowiada o zwyrodnieniach kostno –
stawowych, ich przyczynach i możliwości leczenia.
Wszystkich Państwa natomiast zachęcam do
skorzystania z porad zawartych w artykule „Zima
na sportowo”. Jest wiele sposobów na aktywne
wykorzystanie okresu zimowego, by wiosną cieszyć się
dobrą kondycją.
Zapraszając do lektury, życzę naszym Czytelnikom
i Pacjentom zdrowia, optymizmu oraz realizacji planów
w Nowym Roku.
			

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

Sprawdź poziom D3
Powstaje pod wpływem działania słonecznych
promieni ultrafioletowych. Dostarczana jest też
do organizmu człowieka wraz z pożywieniem.
Jest niezbędna do mineralizacji układu
kostnego. Jej niedobór niekorzystnie wpływa
na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki
wapniowo - fosforanowej, ale nadmiar również
może być szkodliwy.
Badania dowodzą, że w okresie od kwietnia do września
wystarczy codziennie 15-minutowa ekspozycja na słońce,
by zapewnić organizmowi wystarczającą dawkę witaminy
D. Niestety okres zimowy nie sprzyja naturalnemu
powstawaniu tej witaminy. Pod uwagę należy wziąć
również uwarunkowania indywidualne. Większej ilości
witaminy D potrzebują dzieci, z kolei u dorosłych zmniejsza
się zdolność organizmu do jej wytwarzania.
Witamina D umożliwia wchłanianie wapnia i fosforu,
wpływa na kształtowanie kości i zębów, działa korzystnie
na system nerwowy i mięśniowy, łagodzi stany zapalne
skóry, reguluje wydzielanie insuliny, wspomaga komórki
szpiku kostnego.
Skutkiem niedoboru witaminy D3 (awitaminoza) jest
krzywica u dzieci, rozmiękczenie kości i osteoporoza u dorosłych, złamania, zwyrodnienia układu kostnego, wypadanie zębów, stany zapalne spojówek, skóry, osłabienie
odporności czy nawet zwiększenie się ryzyka powstawania
komórek nowotworowych.
Z kolei za wysoki poziom witaminy D3 (hiperwitaminoza)
jest również szkodliwy dla organizmu. Witamina ta rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego jej nadmiar odkłada się
w tkance tłuszczowej człowieka. Wskutek hiperwitaminozy
w organizmie może tworzyć się zbyt dużo wapnia. Mogą
wystąpić biegunki, wzmożone oddawanie moczu, bóle
głowy, nudności, zaburzenia w funkcjonowaniu nerek,
serca, płuc.
Jeszcze nie tak dawno oznaczenie poziomu witaminy
D3 było skomplikowaną i trudno dostępną metodą, a na
wynik trzeba było czekać tygodniami. Obecnie nie mamy
już takiego problemu. Badanie nie jest zbyt drogie, a czas
oczekiwania na wynik to zaledwie jeden dzień. Dlatego
pacjenci z różnorodnymi zaburzeniami metabolizmu,
zanim podejmą leczenie, powinni sprawdzić aktualny
poziom witaminy D3 w organizmie.
Badanie wykonywane jest w laboratorium Luxmed.
Koszt badania – 70 zł
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Rotawirusy

bardziej aktywne zimą

Potocznie nazywane bywają grypą jelitową. Przenoszone są najczęściej drogą pokarmową. Szybko rozprzestrzeniają się w miejscach, gdzie przebywa więcej ludzi.
Są utrapieniem dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli.
Rotawirusy znane są już od kilkudziesięciu lat. Naukowcy zidentyfikowali
siedem grup rotawirusów, trzy z nich
– A, B i C są zaraźliwe dla człowieka.
Najbardziej rozpowszechniony jest wirus
z grupy A. Źródłem zakażenia jest chory,

który wydala wraz z kałem cząstki wirusa
na około 2 dni przed wystąpieniem objawów i nawet do 10 dni po ustąpieniu
choroby. Kolejne osoby mogą zarażać się
drogą pokarmową poprzez skażone ręce, sztućce, naczynia. Do zakażenia może
dojść po spożyciu skażonych pokarmów,
szczególnie tych, które można jeść na
surowo (warzywa, owoce, woda). Rotawirusy mogą przenosić się również
drogą oddechową, jednak nie do końca
wiadomo, czy w takiej sytuacji dochodzi
do zakażeń jelitowych.

Objawy choroby
Przebieg zakażenia rotawirusem zależy od wieku i ogólnego stanu zdrowia
pacjenta. Może być bardzo łagodny, ale
też ostry i gwałtowny. Inkubacja trwa
około 2 dni. W tym czasie
wirusy namnażają się w jelitach i powodują uszkodzenie błony śluzowej.
Najpierw pojawiają się
nudności, wymioty i wodnista biegunka. Dołączają
się bóle mięśni i głowy, a następnie gorączka. Najciężej
choroba przebiega u małych dzieci i jest dla nich najbardziej niebezpieczna. Biegunka i wymioty powodują
zaburzenia
elektrolitowe,
szybko odwadniają organizm
malucha, co może prowadzić
nawet do śmierci. Wirus jest
również niebezpieczny dla
osób starszych, z obniżoną
odpornością lub przewlekle
chorych.
Przebycie infekcji przewodu pokarmowego, wywołanej
danym typem rotawirusa, powoduje wytworzenie przeciwciał w błonie śluzowej
jelit. Dzięki temu tworzy się
odporność na wirus. Niestety,
tylko na ten typ, który spowodował
chorobę.
Na
pozostałe wciąż jesteśmy narażeni, co
oznacza, że biegunka rotawirusowa
może się powtórzyć.

Leczenie
Chociaż zazwyczaj jest objawowe,
powinno zostać podjęte natychmiast.
U niemowląt i małych dzieci często konieczna jest hospitalizacja szpitalna i nawadnianie organizmu drogą dożylną.
U dorosłych, których dotychczasowy
stan zdrowia nie budził zastrzeżeń,

wymagane jest podawanie doustnych
preparatów nawadniających, które jednocześnie regulują gospodarkę elektrolitową. Ważne jest też podawanie
prebiotyków, w celu namnożenia się
prawidłowych
bakterii
jelitowych.
Trzeba też pamiętać o odpowiedniej
diecie - kleiki (ryż, drobna kasza) i zupy jarzynowe. Posiłki powinny być
niewielkie, ale spożywane częściej.

Czy można zapobiec infekcji?
Z pewnością można zminimalizować
ryzyko jej wystąpienia. Główną zasadą
jest zachowanie higieny osobistej –
częste i dokładne mycie rąk oraz pokarmów spożywanych na surowo.
W praktyce te zalecenia trudno
zastosować u małych dzieci, których
rączki czy palce tak często wędrują do
buzi. Najlepszym sposobem chroniącym
malucha przed zachorowaniem jest
szczepionka. Zalecana jest już od
6 tygodnia życia. Szczepionka jest
podawana doustnie, można ją stosować
jednocześnie z innymi szczepieniami
(błonica, tężec, krztusiec, pneumokoki).
Oczywiście do szczepienia powinien
zakwalifikować lekarz.
Szczepienie jest polecane u wcześniaków i dzieci przewlekle chorych,
z uwagi na większe ryzyko zachorowania. Jednak u takich dzieci lekarz musi
dokładnie przeanalizować sytuację zdrowotną i sposób leczenia, aby wykluczyć
przeciwwskazania. Trzeba pamiętać, że
szczepionkę należy podać najpóźniej
do 24 tygodnia życia. Nie stosuje się
szczepienia u dzieci starszych, młodzieży
i dorosłych.
Szczepionka chroni przed rotawirusem przez 3 lata, a więc dzieci, które
w tym wieku są najbardziej narażone na
zakażenie i ciężki przebieg choroby.

Szczepienia przeciwko rotawirusom
można wykonać w CM Luxmed.
Do szczepienia konieczna jest
wcześniejsza kwalifikacja lekarska.
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Żołądek w opałach
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy należy do najczęstszych organicznych patologii przewodu pokarmowego, dotyka 5-10 % osób dorosłych,
stąd stanowi ważny problem medyczny i społeczny. W przebiegu choroby
wrzodowej mogą występować powikłania, czasem nawet zagrażające życiu:
krwawienie lub krwotok z przewodu pokarmowego, perforacja, zwężenie
odźwiernika. Nieleczone prawidłowo owrzodzenie może doprowadzić do
stanu zapalnego, a następnie przerodzić się w proces nowotworowy.
Pierwszymi objawami, które mogą
przemawiać za chorobą wrzodową
jest pieczenie w przełyku, ból w nadbrzuszu, odbijanie, nudności. Bóle
pojawiają się zwykle między posiłkami, czasami w środku nocy. Pacjenci
zgłaszają często nasilenie objawów
jesienią lub wczesną wiosną.
Ból może występować również
w okolicy kręgosłupa piersiowego.
Przy owrzodzeniu dwunastnicy charakterystyczne jest ustępowanie bólu
po zjedzeniu niewielkiego posiłku.
Powtarzające się, opisane objawy

są wskazaniem do zgłoszenia się do
lekarza i ewentualnie do wykonania
badań diagnostycznych w kierunku
choroby wrzodowej.
Od dawna już prześwietlenie żołądka zostało zastąpione gastroskopią. Bywa, że pacjenci obawiają się
tego badania, ale zupełnie niepotrzebnie. Gastroskopia jest badaniem krótkotrwałym, bezpiecznym
i wykonywana jest również w warunkach ambulatoryjnych. Podczas
badania pacjent nie jest narażony na
działanie żadnych szkodliwych czynników, dlatego można je powtarzać
wielokrotnie, w krótkich odstępach
czasowych. Współczesne metody dezynfekcji i czyszczenia sprzętu oraz
stosowanie odpowiednich procedur
zapobiegają możliwości zarażenia się
tą drogą. Badanie gastroskopem nie

jest bolesne, a nieprzyjemne uczucie
minimalizuje miejscowe znieczulenie
gardła.
Gastroskopia pozwala na dokładną ocenę błony śluzowej górnego
odcinka przewodu pokarmowego,
tj. przełyku, żołądka i dwunastnicy.
Dzięki gastroskopii możemy rozpoznać wszelkie patologie: zapalenie
błony śluzowej, owrzodzenia. To też
niezawodna metoda wczesnego wykrywania zmian nowotworowych.
Poza tym daje możliwość pobrania
materiału do analizy histopatologicznej,
posiewów
oraz oceny obecności
bakterii Helicobacter
pylori – głównego
winowajcy choroby
wrzodowej.
Bakteria ta należy
do grupy tzw. gram
ujemnych. Ma zdolności do rozkładania
mocznika w amoniak,
dzięki czemu możliwe jest jej przetrwanie w tak kwaśnym
środowisku,
jakim
jest żołądek. Bakteria
produkuje enzymy,
które mają toksyczne działanie, co
doprowadza do przewlekłego stanu
zapalnego i stopniowego niszczenia warstwy gruczołowej błony śluzowej. W takiej sytuacji właściwym
leczeniem zwalczającym infekcję jest
kuracja antybiotykowa. Trwa ona
najczęściej od 7 do 14 dni. Od niedawna również coraz większą uwagę
poświęca się probiotykom. Nie tylko
podnoszą one efektywność leczenia
antybiotykiem, ale zapobiegają wyjaławianiu przewodu pokarmowego.
Odkąd odkryto prawdziwy powód
choroby wrzodowej, leczenie tego
schorzenia stało się o wiele łatwiejsze.

Ogień w przełyku
Pacjenci opisują tę dolegliwość
jako pieczenie, palenie w przełyku,

uczucie kwasu cofającego się z żołądka. Popularnie nazywana bywa zgagą. Co dziesiąta osoba cierpi na nią
codziennie, a dwa razy więcej osób
boryka się z nią co kilka tygodni. Kiedy pojawia się rzadko, np. po obfitym
posiłku, nie ma powodu do niepokoju. Jeśli występuje częściej niż raz
w tygodniu może być symptomem innej poważnej choroby, wymagającej
leczenia. Dodatkowe objawy – utrata
masy ciała, krwawienie z przewodu
pokarmowego, smoliste stolce, zaburzenie połykania – wymagają natychmiastowej wizyty u specjalisty.

Choroba refluksowa
przełyku
Uczucie pieczenia w przełyku jest
najczęstszym objawem tej bardzo dziś
rozpowszechnionej choroby. Związane jest to z cofaniem nadmiaru kwaśnej treści żołądkowej. Towarzyszyć
mogą temu inne dolegliwości, jak:
odbijanie, nudności, wzdęcia, czkawka, ślinotok. Konsekwencją nieodpowiedniego leczenia choroby mogą
być powikłania w postaci zapalenia,
owrzodzenia, a nawet przewężenia
przełyku. W niektórych sytuacjach
może rozwinąć się rak gruczołowy
przełyku, a także astma refluksowa.
Zanim więc zaczniemy sami stosować szeroko dostępne leki neutralizujące czy hamujące wydzielanie soków żołądkowych, skonsultujmy się
z gastrologiem. Może okazać się, że
konieczne jest leczenie specjalistyczne.

Badania gastroskopowe wykonywane są w Centrum Diagnostyki
CM Luxmed przy ul. Królewskiej 11.
Przed badaniem należy skonsultować się z gastrologiem. Na badanie
należy wcześniej się zapisać i odpowiednio przygotować według
zaleceń lekarskich.
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Jest mi źle

Mało mówią o swoich sprawach, są nerwowe,
drażliwe, miewają trudności w nauce, czasami
skarżą się na bóle głowy, nie mają apetytu.
Ponieważ objawy nie zaburzają funkcjonowania
dziecka, bywają bagatelizowane, a depresja
dziecięca pozostaje często nierozpoznana.

nowania. Dziecko z depresją endogenną
może być otoczone miłością, żyć w bezpiecznym domu, nie ma kłopotów
w szkole, a mimo tego czuje się źle.
Inną przyczyną depresji u dzieci są
uwarunkowania socjalne i społeczne
w otaczającej rzeczywistości. I nie chodzi
bynajmniej o to, że dziecko zamartwia się
sytuacją materialną rodziny, bezrobociem
czy niepewnością jutra. Bardziej wskazać
można na atmosferę w domu i panujące
relacje rodzinne. Kiedy rodzice są zdenerwowani, pełni negatywnych emocji,
to sprawia, że dziecko traci poczucie
oparcia, bezpieczeństwa i pewności.
Dla wielu dzieci stresująca jest również szkoła. Nie mówimy oczywiście
o klasówkach czy bardzo wymagającym
nauczycielu, bo takie lęki istnieją tak
długo, jak szkolnictwo. Bardziej należałoby zwrócić uwagę na wszechobecną rywalizację, czyli - jak to obecnie się określa - „wyścig szczurów”. Dziecko ma od
najmłodszych lat rywalizować i wygrywać z konkurencją. Jeśli jest mniej zdolne,
nie daje rady sprostać postawionym
poprzeczkom, budzi się w nim lęk,
frustracja, niechęć. Obwinia się za sprawiony rodzicom zawód, a to prowadzi do
zaburzeń depresyjnych.

Potwierdzenie i leczenie
Specjaliści ostrzegają, że zaburzenia
depresyjne dotykają dzieci w coraz młodszym wieku. Statystyki są alarmujące.
Podają, iż głęboka depresja występuje
u 1% przedszkolaków, około 2 % dzieci
w wieku szkolnym i blisko 8 % młodzieży.
Prawie 40 % dzieci w szkole podstawowej
nie ma poczucia sensu życia, a blisko
30 % ma myśli samobójcze.

Objawy depresji
Literatura psychologiczna, opisująca
depresję dziecięcą, przedstawia różne
jej aspekty. Często objawia się w negatywnym postrzeganiu siebie. Innym
symptomem mogą być choroby i różne dolegliwości somatyczne. Depresja może przejawiać się izolacją od
rówieśników, obniżonym nastrojem,
apatią, uczuciem rozdrażnienia, spowolnieniem ruchowym.
Dziecko nie potrafi wyrazić własnych
uczuć lub opisać przeżywanych przez
siebie problemów. Nie powie, że jest
przygnębione, zaniepokojone, bo takie
pojęcia są mu obce. Skarży się natomiast
na złe samopoczucie, jest apatyczne,
unika kontaktów z otoczeniem. Ma
dolegliwości wegetatywne – kołatanie
serca, wzmożoną potliwość ciała,
bóle brzucha, biegunki na przemian
z zaparciami. Przejawia niechęć do jedzenia, do aktywności ruchowej, ma
zaburzenia snu.
U dzieci w wieku przedszkolnym

cierpiących na depresję może pojawić
się opóźnienie lub cofnięcie w rozwoju,
przykładowo - dziecko nie potrafi wykonać czynności, które już wcześniej
opanowało. Charakterystyczny jest też
wygląd dziecka: smutny wyraz twarzy,
niepokój.
Pamiętajmy jednak, że podobne
objawy mogą towarzyszyć poważnym
chorobom somatycznym, dlatego najpierw należy je wykluczyć. Jeśli lekarz pediatra nie stwierdzi żadnych
internistycznych przyczyn złego samopoczucia, trzeba udać się z dzieckiem
do psychiatry.
Depresja nieleczona trwa długo –
miesiące, a nawet lata. Rzadko ustępuje
sama. U nastolatków może prowadzić
do zachowań ryzykownych (sięgania
po alkohol, narkotyki), a nawet do prób
samobójczych.

Gdzie szukać przyczyny
Powody są dość skomplikowane. Wystąpienie depresji u dziecka zależy od
jego indywidualnych cech biologicznych
i psychologicznych, od środowiska –
wzajemnych relacji rodzinnych, z rówieśnikami, w szkole, itd.
Opisując depresje u dzieci, specjaliści
wymieniają tzw. depresje endogenne,
czyli takie, które nie wynikają z konkretnych życiowych zdarzeń. Mali pacjenci cierpią na tę chorobę wskutek
biochemicznych zaburzeń funkcjo-

Potwierdzeniem diagnozy, iż dziecko
cierpi na depresję są testy psychologiczne, opracowane odrębnie dla poszczególnych grup wiekowych. Umożliwiają
one ocenę problemu i ustalenie odpowiedniego leczenia. Model leczenia
depresji u dzieci i młodzieży powinien
być modelem całościowym, uwzględniającym szeroko rozwój dziecka
i cykl życia rodziny. Obok psychoterapii
indywidualnej i terapii rodzinnej, może
być w nim również miejsce na leki.
Depresja młodzieżowa jest odrębnym zespołem, na który składają się: zaburzenia
w nastroju, zachowaniu, lęk oraz nasilona
autodestrukcja.
Zadaniem rodziców i dorosłych jest
pomóc młodemu człowiekowi odnaleźć
szczęście i poczuć zadowolenie z siebie.
Pokazać, że warto żyć i dążyć do celu.
Jeśli to konieczne – przy współudziale
specjalisty.
Konsultacja: lek. med. psychiatra
Danuta Wójtowicz-Tarczydło

Rodziców, którzy dostrzegają
niepokojące objawy w
zachowaniu swoich dzieci,
zapraszamy na konsultacje do
poradni psychologicznej
i psychiatrycznej CM Luxmed.

medycyna dla ciebie
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Cukrzyca w ciąży
Jest najczęstszym zaburzeniem metabolicznym, który wikła przebieg
ciąży. Może powodować komplikacje podczas porodu i prowadzić do wad
rozwojowych u dziecka. Pojawia się u kobiet wcześniej zdrowych i zwykle
nie spodziewających się zagrożenia.

Cukrzyca występuje u około 5% kobiet
ciężarnych i mimo ciągłego rozwoju
diagnostyki i metod leczenia, wciąż stanowi poważny problem. Może być przyczyną
poronienia, przedwczesnego porodu,
wielowodzia. U noworodka powoduje
wady serca, nerek, ośrodkowego układu
nerwowego. Jest jedną z ważniejszych
przyczyn umieralności okołoporodowej.

Na cukrzycę ciążową narażone są
szczególnie kobiety, które rodziły wielokrotnie, kobiety po 35 roku życia, jak i te,
u których w poprzednich ciążach wystąpiła cukrzyca. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej częściej występują u kobiet otyłych i u tych, które w przeszłości
rodziły dzieci z wagą ponad 4 kg.
Test obciążenia glukozą
Cukrzycę ciążową można łatwo wykryć
i w porę zapobiec jej następstwom.
Już na pierwszej wizycie u lekarza, gdy
potwierdzi się, że pacjentka jest w ciąży,
otrzymuje specjalną książeczkę ciąży
z wyszczególnionymi badaniami. Na
początku musi oznaczyć stężenie glukozy
w surowicy krwi na czczo. Ponadto, co
miesiąc wykonuje się badanie moczu,
które również wykrywa ewentualną
obecność cukru.

Między 24 a 28 tygodniem ciąży
należy przeprowadzić test doustnego
obciążenia glukozą (krzywa cukrowa).
Poziom cukru oznaczany jest najpierw na
czczo, a następnie po doustnym spożyciu
glukozy. Gdyby wynik testu okazał się
nieprawidłowy, przyszła mama otrzyma
skierowanie do poradni diabetologicznej.
Pod okiem specjalisty
Przy odpowiedzialnej współpracy
z lekarzem nie powinno wydarzyć się nic
złego. Pod opieką diabetologa trzeba
będzie zastosować odpowiednią dietę
i nauczyć się sprawdzać poziom cukru przy
pomocy glukometru. Nawet jeśli oprócz
diety potrzebna będzie insulina, przyszła
mama z pewnością zniesie to dzielnie dla
dobra dziecka.
Oddzielnym tematem jest ciąża u kobiet, które już chorują na cukrzycę.
W trosce o zdrowie mamy i dziecka,
ciążę trzeba szczegółowo zaplanować,
konieczna jest wcześniejsza konsultacja
z lekarzem diabetologiem i dokładne
omówienie postępowania.
Wszystkie badania, niezbędne w okresie
ciąży wykonasz w CM Luxmed. Spośród
wielu naszych lekarzy o specjalności
ginekolog-położnik, możesz wybrać
lekarza prowadzącego ciążę.

Będziesz Mamą...
...cieszymy się razem z Tobą.
salon kosmetyczno-fryzjerski

Salon El Lamis jako jedyny w Lublinie oferuje Specjalny Program Pielęgnacji
Ciała - RVB Holistic Beauty Yam dla Kobiet w ciąży.
Specjalistyczna pielęgnacja skóry całego ciała, wraz z kuracją domową
kosmetykami RVB skutecznie zapobiega rozstępom i zwiotczeniom skóry.
Zabieg w salonie obejmuje: peeling całego ciała, nałożenie skoncentrowanej
maski na całe ciało, masaż dla Mamy i Dziecka, wmasowanie preparatu
z aktywnymi składnikami.
*Kosmetyki posiadają certyfikat dotyczący możliwości stosowania u Kobiet w ciąży.

Boski mężczyzna to El...
Lamis, kobieta o gładkim ciele...
My wiemy, że tego pragniesz...
My wiemy, jak Ci to dać!

Lublin,
ul. T. Zana 41 (I piętro)
Tel. 883 615 111

www.ellamis.pl

Odzyskaj formę po porodzie
Jedyna taka oferta w Lublinie, specjalnie dla młodych Mam!
Intensywny, indywidualny program ujędrniający i modelujący brzuch,
uda i pośladki.

Karnety na zabiegi modelująco-ujędrniające sylwetkę
450 zł = 24 zabiegi - już 18,75 zł za zabieg!
270 zł = 12 zabiegów - już 22,50 zł za zabieg!
1 wejście = 3 zabiegi = 80 zł
Pełny zakres kosmetyki pielęgnacyjnej i upiększającej
Masaże
Usługi fryzjerskie

W każdym miesiącu nowe PROMOCJE!
Sprawdź na www.ellamis.pl

MEDYCYNA DLA CIEBIE
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Co nam „leży na wątrobie”
Wątroba – największy narząd w organizmie człowieka – jest jednym z ważniejszych
elementów układu pokarmowego. Stanowi centrum niezliczonych przemian biochemicznych, z których na czoło wysuwają się: metabolizm węglowodanów, białek,
tłuszczów, zdolność do magazynowania mikroelementów i witamin.
Wątroba bierze udział w procesach neutralizacji substancji toksycznych. To tutaj
następuje naturalne oczyszczanie szkodliwych produktów przemiany
materii.
Co się dzieje, gdy wątroba zaczyna
chorować?
Wątroba jest nie tylko największym,
ale i najważniejszym narządem miąższowym organizmu. Jej funkcje wpływają na prawidłową pracę wielu innych
układów jak: układu immunologicznego, nerwowego, krążenia czy hormonalnego. Szeroki wachlarz procesów,
w które zaangażowana jest wątroba
sprawia, że zaburzenia jej funkcji mogą
manifestować się różnie i nie zawsze
charakterystycznie. Objawy uszkodzenia
wątroby przez wiele lat mogą nie dawać
żadnych dolegliwości czy zmian w badaniach
laboratoryjnych. Wątroba
niestety nie boli, bo nie jest unerwiona.
Unerwiona jest wyłącznie jej torebka,
a ból pojawia się dopiero, gdy zwiększa
się objętość wątroby i wzrasta napięcie
torebki.
Osłabienie, zmęczenie, ogólne złe
samopoczucie, utrata łaknienia mogą
towarzyszyć wielu innym chorobom,
zatem nie są zbyt istotne dla postawienia diagnozy. Podobnie ból
w prawym podżebrzu, nudności, wymioty czy zaparcia. Inną grupą objawów
są dolegliwości grypopodobne, jak
bóle mięśni, stawów, podwyższona
temperatura. Zaburzenia licznych funkcji
wątroby prowadzą do poważnych
następstw, jak jej niewydolność czy
marskość.
WZW A, B, C … czyli wirusowe zapalenie wątroby
Wirusów będących przyczyną WZW
jest jeszcze więcej. Jak łatwo zauważyć,
nazwane są kolejnymi literami alfabetu.
Noszą zaś wspólną nazwę – wirusów
pierwotnie hepatotropowych, co oznacza, że ich pierwszym celem ataku są
komórki wątrobowe. Wirusy różnią się
od siebie wielkością, materiałem genetycznym, drogą przenoszenia, okresem wylęgania. Choroby przez nie
wywołane mają też różny przebieg
kliniczny. Jedne kończą się pełnym
wyzdrowieniem (WZW typu A), inne
jak WZW typu B i C - są przyczyną
poważnych następstw - marskości

wątroby czy pierwotnego raka wątroby.
W Polsce występuje najczęściej WZW
typu A, B i C.
WZW typu A, to znana wszystkim
„żółtaczka pokarmowa”, nazywana
często „chorobą brudnych rąk”. Głównie
narażone są na nią dzieci oraz osoby
udające się w rejony endemiczne (np.
Afryka, Azja, Basen Morza Śródziemnego, Środkowy Wschód, Ameryka Środkowa i Południowa). Wirus znajduje się
króciutko we krwi i przede wszystkim
w stolcu chorego. Jest wydalany
z kałem już na dwa, trzy tygodnie
przed pierwszymi objawami, co oznacza, że chory roznosi infekcję, zanim
jeszcze poczuje się chory i zostanie
zdiagnozowany. Do zakażenia dochodzi, gdy wirusy przedostaną się do
organizmu wraz z pożywieniem zanieczyszczonym kałem. Ten typ WZW
nie powoduje chorób przewlekłych ani
poważnych powikłań.
Wirusowe zapalenie wątroby typu B
i C przez lata może przebiegać skrycie.
Nierozpoznane w porę, prowadzi do
marskości wątroby czy raka pierwotnego
tego narządu. Podstawowym badaniem,
są testy serologiczne, które wykrywają
markery zakażenia. W przypadku WZW
typu B jest to antygen HBs, a przypadku

WZW typu C – przeciwciała: anty HCV.
Wirus zapalenia wątroby typu B jest
przenoszony poprzez kontakt z krwią
i płynami ustrojowymi osoby zakażonej.
Do zarażenia może dojść poprzez
stosunek płciowy, a także w czasie
zabiegów medycznych przy użyciu
nieodpowiednio wysterylizowanych narzędzi czy też podczas używania
skażonych igieł lub strzykawek u osób
biorących narkotyki. Wirus może być też
przeniesiony z matki na dziecko w okresie okołoporodowym. W wielu przypadkach sposób zakażenia pozostaje
nieznany. Podobną drogą szerzy się
wirus typu C.
Przed wirusem typu A i B możemy się
ustrzec, wykonując szczepienia. Niestety,
nie ma na rynku szczepionki przeciw
WZW typu C. Jedynym rozwiązaniem
jest w tej sytuacji przestrzeganie zasad
higieny i bezpieczeństwa, a jeśli dojdzie
do zakażenia - wczesne wykrycie choroby i podjęcie odpowiedniego leczenia.
Szczepienia przeciw wirusowemu
zapaleniu wątroby można wykonać
w CM Luxmed. Do wyboru jest szczepionka przeciw WZW B lub WZW A.
Można też zaszczepić się szczepionką
skojarzoną, jednocześnie przeciw
WZW A i B.
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nasze wywiady

.
Artroza utrudnia zycie
Co druga osoba w wieku 50 lat ma zmienione zwyrodnieniowo
stawy, w grupie 60-latków problem ten dotyczy nawet 70
procent. Dolegliwości są bolesne i utrudniają codzienne
funkcjonowanie. Choroba jest najczęstszą przyczyną
niepełnosprawności u osób po 65 roku życia.
O jej rozwoju, profilaktyce i leczeniu rozmawiamy
z reumatologiem dr Mariuszem Piotrowskim.

Panie Doktorze, skoro zwyrodnienia
kostno-stawowe dotykają osoby po 50
roku życia, można domniemywać, że
stawy niszczą się wraz z wiekiem…
- Nie tylko wiek ma wpływ na tę chorobę. Proces chorobowy może rozpoczynać się już u 30-, a nawet 20-latków. Aby
to wyjaśnić, należałoby przynajmniej
w uproszczeniu opisać mechanizm działania stawów. Powierzchnie stawowe kości pokrywa tkanka, nazywana chrząstką
stawową, zbudowana m.in. z włókna
kolagenowego. Umożliwia ona gładkie,

ści zaczynają o siebie ocierać. Skutkiem
tego jest mechaniczne niszczenie tkanki
kostnej i chrzęstnej oraz ból pojawiający
się podczas ruchu. Chory, unikając bólu,
ogranicza poruszanie uszkodzonym stawem, co prowadzi do dalszego nasilania
się szkodliwych procesów chorobowych:
staw produkuje jeszcze mniej mazi stawowej, chrząstka jest gorzej odżywiana
i ulega dalszemu uszkodzeniu, zanikają mięśnie okołostawowe, stopniowo
zmniejsza się zakres ruchu stawu aż do
całkowitego usztywnienia.
W odpowiedzi na uszkodzenie

Jakie są przyczyny choroby zwyrodnieniowej stawów?
- Potencjalnych przyczyn jest wiele.
Czynnikiem inicjującym proces chorobowy może być uraz, ale też zaburzenia metaboliczne czy wady w budowie
anatomicznej układu ruchu – nierówna
długość kończyn, skrzywienie kręgosłupa, dysplazja stawu biodrowego, płaskostopie.
Zmiany zwyrodnieniowe stawów
przyspiesza nadwaga, ponieważ zbędne
kilogramy nadmiernie obciążają kręgosłup, stawy biodrowe i kolanowe. Nie
bez znaczenia jest również styl życia,
charakter wykonywanej pracy, niedobory żywieniowe, nadmierne obciążanie
stawów podczas aktywności fizycznej.
Czy to oznacza, że nadmiar ruchu
może prowadzić do zmian zwyrodnieniowych stawów?
- Nie tyle nadmiar ruchu, co
nadmierne przeciążenie stawów
np. w sporcie wyczynowym lub
niektórych obciążeniach zawodowych. Również osoby uprawiające
amatorsko jakąś określoną dyscyplinę sportową, które przez lata
obciążają stawy, doznają ich urazów, są w grupie ryzyka. Głównie
dotyczy to stawów kręgosłupa,
kolanowych, biodrowych i drobnych stawów rąk i stóp. Ćwiczenia
umiarkowane, systematyczne są
bardzo wskazane, ponieważ chronią przed chorobą, wzmacniają
mięśnie i pozwalają dłużej zachować sprawność fizyczną.
Jak rozpoznać chorobę zwyrodnieniową stawów? Czy ból
powinien skłonić nas do natychmiastowej wizyty u lekarza?

niemal bez oporu, przesuwanie się powierzchni stawowych po sobie. Jama
stawowa jest wypełniona płynem stawowym, który jest środkiem poślizgowym,
a jednocześnie dostarcza substancji odżywczych dla chrząstki. Opisany mechanizm może być zaburzany przez różne
szkodliwe czynniki. Jeśli chrząstka jest
niedostatecznie odżywiana, jej komórki
obumierają, a warstwa chrząstki staje
się cieńsza. Powierzchnie stawowe ko-

chrząstki stawowej i przeciążenie kości
podchrzęstnej aktywne stają się mechanizmy naprawcze, które są próbą
wzmacniania i odbudowywania miejsc
uszkodzonych. Niestety jest to zazwyczaj próba nieskuteczna, która prowadzi do powstawania typowych dla tej
choroby wyrośli kostnych i nasila dalsze
zmiany w tkance podchrzęstnej.

- Choroba rozwija się powoli
i zazwyczaj przez lata nie powoduje dolegliwości. Wczesnym i zazwyczaj
lekceważonym przez chorych objawem
jest wrażenie krótkotrwałej sztywności
stawów po spoczynku. Ból pojawia się
tylko po nadmiernym wysiłku fizycznym
i ustępuje nawet bez leczenia. Potem
znowu możemy normalnie się poruszać,
ale nie powinno to uśpić naszej czujności. Jeśli będziemy zwlekać, na skuteczne leczenie może być za późno.
Rozpoznanie choroby nie jest trud-

nasze wywiady
ne – często sam wywiad zebrany od pacjenta sugeruje przyczynę dolegliwości.
Zdjęcie RTG stawów uwidacznia zwężoną szparę stawową, wyrośla kostne, torbiele i umożliwia ocenę zaawansowania
choroby. Pomocne jest także badanie
USG, którym można wykryć zmiany niewidoczne w badaniu RTG, w tym zmiany pourazowe czy inne uszkodzenia
struktur torebkowo – więzadłowych
okolicy stawu. USG odgrywa ważną rolę
w diagnozowaniu przyczyn dolegliwości barku, stawów kolanowych. Zmiany
w kręgosłupie rozpoznajemy przy po-
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mocy zdjęcia radiologicznego, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.
Czy chorobę zwyrodnieniową stawów da się skutecznie leczyć?
- Właściwie żadna z metod nie spowoduje przyrostu chrząstki stawowej
ani naprawy już dokonanych uszkodzeń. Można natomiast opóźnić proces
destrukcji i poprawić komfort życia pacjenta poprzez odpowiednią rehabilitację, środki przeciwbólowe, wzbogacenie

diety w substancje potrzebne do „odżywiania” chrząstki. W przypadkach znacznych uszkodzeń i zagrożenia inwalidztwem możliwe jest stosowanie leczenia
operacyjnego, w tym protezoplastyki
stawów.
Terapia zawsze dobierana jest indywidualnie, z uwzględnieniem wieku
chorego, współistniejących schorzeń
czy czynników ryzyka. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest niestety chorobą,
której łatwiej jest zapobiegać niż leczyć.
Dziękujemy za rozmowę.

Rehabilitacja
Właściwe leczenie schorzeń kostno
– stawowych powinno łączyć ze sobą
farmakologię oraz rehabilitację, która
obejmuje ćwiczenia, masaże i fizykoterapię. Tylko wtedy można uzyskać maksymalne efekty terapeutyczne.
Zabiegi fizykoterapii mają nieoceniony
wpływ na zmniejszenie bólu i powstrzymanie rozwoju zmian chorobowych, a przy
tym są bezpieczne i przeważnie nie mają
skutków ubocznych. Leczenie jest bowiem
dobrane indywidualnie do wieku chorego,
współistniejących chorób, z uwzględnieniem czynników ryzyka.
Elektroterapia
Zabiegi mają działanie przeciwbólowe,
zwiększają ukrwienie naczyń, poprawiają
skurczliwość mięśni. Tego rodzaju terapia
nie jest wskazana u osób z chorobami serca, zwłaszcza u tych, którzy mają wszczepiony stymulator.
Jonoforeza – metoda ma zastosowanie przy zapaleniu stawów, zespołach
bólowych różnego pochodzenia, przykurczach, obwodowych zaburzeniach naczynioruchowych, utrudnionym zroście kości.
Przeciwwskazaniami do jonoforezy są:
zmiany skórne, choroby nowotworowe,
ostra niewydolność wieńcowa.
Elektrostymulacja - wskazaniem do
zabiegu są zaniki mięśniowe po unieruchomieniu stawów. Można zapobiegać
zanikom, wykonując elektrostymulację
w opatrunku gipsowym.
Prądy interferencyjne - działają przeciwbólowo, wykorzystywane są w leczeniu
choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, dyskopatii, zespołach rwy kulszowej i ramiennej, zaniku mięśni w wyniku bezczynności,

nerwobólach, migrenach, przy porażeniu
obwodowego nerwu twarzowego.
Magnetoterapia
Polega na stosowaniu zmiennego pola
magnetycznego, które przenika równomiernie przez wszystkie części ciała ludzkiego. Zabieg może być wykonywany
przez ubranie, gips, bandaże itp., które
nie stanowią przeszkody dla pola magnetycznego. Wskazana m.in. przy chorobach
zwyrodnieniowych stawów, osteoporozie,
zaniku mięśni po urazie, zapaleniu stawu
barkowego.
Nie należy stosować tej metody u osób
z chorobą nowotworową, mających skłonność do krwawień lub cierpiących na żylaki, a także u kobiet w ciąży.
Laseroterapia
W celach leczniczych wykorzystywane jest promieniowanie laserowe o małej
mocy, a efekty związane są z działaniem
bodźcowym tego promieniowania. Zabiegi stosuje się m.in. w zespołach bólowych,
chorobach zwyrodnieniowych, nerwobólach. Nie stosuje się biostymulacji laserowej w chorobach nowotworowych.
ULTRADŹWIĘKI
Zabiegi są stosowane w celu rozluźnienia napiętych mięśni i ścięgien, w terapii
przeciwbólowej, w chorobach zwyrodnieniowych i stanach przeciążeniowych kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych,
obręczy kończyny górnej i dolnej, w ostrodze piętowej, w stanach pourazowych.
KINESIOTAPING
To metoda leczenia polegająca na
zastosowaniu elastycznej taśmy (plastra)

nałożonej na skórę odpowiednią techniką.
Grubość, ciężar i rozciągliwość taśmy odpowiadają właściwości skóry. Przepuszcza
ona wodę i powietrze. Może być noszona
stale od kilku dni do kilku tygodni. Nie powoduje uczuleń skórnych.
Działanie taśmy polega na zmniejszeniu bólu, usuwa zastoje i obrzęki limfatyczne, wspomaga pracę mięśni (zmniejsza,
zwiększa i normalizuje napięcie), koryguje pozycję stawu, zwiększa zakres ruchu,
zmniejsza stany zapalne.
Terapia ruchem
Ma olbrzymie znaczenie w rehabilitacji
po złamaniach i urazach mechanicznych,
w chorobach zwyrodnieniowych, po zabiegach operacyjnych, jak np. wszczepienie endoprotezy.

Wprowadzona we właściwym czasie rehabilitacja niejednokrotnie decyduje
o powrocie do zdrowia. Wszystkie zabiegi
fizykoterapeutyczne wykonywane są
w CM Luxmed przy ul. Królewskiej 11.
Prowadzi je zespół doświadczonych
specjalistów, przy zastosowaniu precyzyjnych urządzeń.
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DODATEK NA LATO

Kwalifikacje do zabiegów przeprowadzane są również w gabinetach okulistycznych CM Luxmed.

www.osrodekchirurgiioka.com
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Kiedy bez borowania?
Leczenie bez użycia wiertła! Co pewien czas docierają do nas takie rewelacyjne
nowiny. Wybieramy się więc do gabinetu stomatologicznego, który zachęca
do bezwiertłowego leczenia i co się często okazuje? Że niestety tego ubytku
nie da się opracować metodą bezwiertłową.
Zobaczmy zatem, jakie są nowe metody walki z próchnicą i kiedy mogą faktycznie zastąpić tradycyjne wiertło.
Na początek o próchnicy
Próchnicę zębów zalicza się do chorób o najszerszym zasięgu. Dotyka ona
60–90 % dzieci i większość dorosłych.
Nieleczona, sięga wewnętrznych części
zęba, doprowadza do stanów zapalnych,
a w końcu go niszczy.
Trudno konkretnie powiedzieć, ile
potrzeba czasu do rozwoju próchnicy
i powstania ubytku. Może to trwać kilka
miesięcy lub następuje bardzo szybko.
Dlatego stomatolodzy mówią o próchnicy ostrej bądź przewlekłej.
Próchnica ostra dotyka najczęściej
osoby młode, u których szkliwo jest
jeszcze słabo zmineralizowane, zębina
natomiast ma szerokie kanaliki, które
stwarzają dogodny dostęp dla bakterii,
a co za tym idzie, próchnica rozwija się
błyskawicznie. W przypadku próchnicy
przewlekłej jest odmiennie. Występuje
ona raczej u dorosłych, przebiega wolno,
na skutek odkładania się zębiny wtórnej,
która spowalnia przebieg tego procesu.
W początkowej fazie próchnicy pojawia się kredowo-białe odwapnienie powierzchni zęba, tworzące plamę próchnicową. Nie stwierdza się wówczas ubytku
tkanek twardych zęba. Przy próchnicy
powierzchownej zaatakowane jest
wyłącznie szkliwo zęba.
Próchnica średnia obejmuje swoim
zasięgiem zarówno szkliwo, jak i zębinę,
zaś w przypadku próchnicy głębokiej,
ognisko próchnicowe atakuje szkliwo
i znaczną część zębiny, a odległość do
nerwu staje się niewielka.
W sytuacji, kiedy próchnica zaatakowała zębinę, konieczne jest usunięcie
zmian próchnicowych z zęba, a następnie odtworzenie brakującej części wypełnieniem.

Aby dokładnie sprawdzić stan naszego
uzębienia, warto skorzystać z nowoczesnej metody diagnozowania próchnicy
z wykorzystaniem technologii laserowej.
Ultradźwięki
Urządzenie wykorzystywane jest
przede wszystkim do usuwania kamienia

nazębnego. Jednak przy zastosowaniu
odpowiednich końcówek – wierteł ultradźwiękowych, można nim opracować
ubytek. Metoda nie jest zupełnie bezbolesna, nie da się też wykorzystać jej do
leczenia wszystkich ubytków.

Leczenie laserem
Metodą tą można leczyć nawet głęboką próchnicę. Leczenie jest szybkie
i bezbolesne, polega na odparowywaniu tkanki przy użyciu impulsów światła.
Niestety metoda ma swoje wady. Przede
wszystkim nie każdy ubytek nadaje się

do leczenia tym sposobem, ponieważ
do niektórych miejsc nie ma dostępu
laserem. Poza tym jest to metoda, która
wymaga niezmiernej precyzji. Wystarczy
niewielkie poruszenie głowy pacjenta,
by wiązka światła trafiła np. w zdrową
tkankę zęba lub w tkanki miękkie, uszkadzając je i doprowadzając do bolesnej,
trudno gojącej się rany.

System chemiczno –
mechaniczny
Sposób znany jest na rynku już kilkanaście lat. Na chorą zębinę nakładany
jest odpowiedni żel, który ją zmiękcza
i pozwala na zeskrobanie mechaniczne.
Metoda wymaga długiego czasu leczenia. Aby usunąć zmiany próchnicowe należy powtarzać ten proces kilkakrotnie.
W większości przypadków jest to metoda bezbolesna, ale czasami przy usuwaniu chorej zębiny ekskawatorem pacjent
może odczuwać ból. W wielu przypadkach, aby dotrzeć do chorej tkanki trzeba usunąć nawisy szkliwa przy użyciu
wiertła.

Abrazja w stomatologii
Polega na usuwaniu próchnicy przy

użyciu strumienia powietrza wzbogaconego tlenkiem glinu o różnej granulacji.
Mieszanina proszkowo – powietrzna,
wydobywając się z dyszy końcówki, powoduje oderwanie próchnicowo zmienionych elementów szkliwa i zębiny.

Leczenie ozonem
Wykorzystujemy tę metodę
w gabinetach stomatologicznych CM Luxmed, uznając, że
jest ona najbardziej efektywną
metodą bezwiertłową. Ozon jest

gazem o działaniu bakteriobójczym,
który doprowadza się do chorego zęba
za pomocą specjalnego urządzenia.
W ciągu zaledwie 20 sekund zabija ponad 99% bakterii.
Metodą tą można leczyć próchnicę początkową taką, która nie dotarła jeszcze
do zębiny i nie zniszczyła struktury szkliwa, czyli plamę próchnicową. Jej zaletą
jest bezbolesność i krótki czas zabiegu,
dlatego też najczęściej polecana jest
dzieciom.
Po zastosowaniu ozonu ząb zabezpieczany jest specjalnym preparatem
fluorowym, a dzieci powyżej 8 roku życia i dorośli stosują dodatkowo w domu
specjalną pastę i płyn ze zwiększonym
stężeniem fluoru, który ma za zadanie
zremineralizować ubytek próchniczy.
Ozonowanie jest zabiegiem powtarzalnym co 6 - 8 tyg. do pełnej remineralizacji.
Jak widać sposobów leczenia próchnicy jest kilka, jednak żaden z nich nie jest
na tyle rewolucyjny, by zastąpić wiertło.
Najlepszą, póki co, metodą jest częsta
kontrola stomatologiczna i leczenie
w jak najwcześniejszym stadium próchnicy. A jeśli, mimo to, pojawi się większy ubytek, zawsze można skorzystać
ze znieczulenia miejscowego lub podtlenku azotu. Wtedy mamy pewność, że
nawet przy użyciu tradycyjnego wiertła
leczenie będzie bezbolesne.
Konsultacja medyczna:
lek. stom. Anna Giska

Zapraszamy na konsultacje i przeglądy
stomatologiczne przy użyciu
diagnodentu do gabinetów CM Luxmed.
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Zima na sportowo
Krótkie zimowe dni, mniej światła słonecznego
i ruchu na świeżym powietrzu, to wszystko powoduje, że spada odporność organizmu.
Dopadają nas choroby, a kiedy przyjdzie
wiosna, czujemy się osłabieni i zmęczeni. Aby nie
mieć takich problemów, warto nie zamykać się
teraz w domu i nie uciekać od zimowego
chłodu. Spróbujmy wykorzystać ten okres, by
za kilka miesięcy cieszyć się nie tylko wiosną,
ale i doskonałą formą.
Zima daje wiele możliwości, nie
wszyscy jednak są zafascynowani szusowaniem na stokach czy jazdą na łyżwach. Nic nie szkodzi, jest przecież tyle
innych form aktywnego spędzania czasu. Wystarczy pokonać lenistwo.
Spacer przynajmniej raz dziennie
Jest świetnym sposobem na odreagowanie po ciężkim dniu pracy. Dobrze, jeśli idziemy marszowym krokiem.
Po pierwsze rozgrzejemy się, a po drugie bardziej dotlenimy i wzmocnimy
mięśnie. Dzięki temu, iż krew zaczyna
szybciej krążyć, organizm oczyszcza
się z toksyn. Wilgotne powietrze i niska
temperatura wzmocnią odporność na
bakterie i wirusy. Po spacerze będziemy
lepiej spać, a przy okazji spalimy trochę
kalorii.
Rodzinne zabawy
Bitwa na śnieżki, lepienie bałwana,
jazda na sankach to zabawy, które sprawiają wiele radości nie tylko dzieciom,
ale i dorosłym. Jeśli warunki pogodowe
na to pozwalają, spędzajmy wspólnie
czas na świeżym powietrzu. „Trening”,
jaki mogą nam zafundować nasze dzieciaki, przyniesie takie efekty, jak aerobik.
Skorzysta na tym układ immunologiczny, a przy okazji pogłębią się rodzinne
więzi.
Nordic walking
Ta moda przyszła do nas ze Skandynawii i zdobywa coraz więcej sympatyków. Nie bez znaczenia jest pewnie fakt,
że ten rodzaj sportu mogą uprawiać

wszyscy, bez względu na wiek i kondycję. Szybki marsz z kijkami w obu rękach
pozwala uruchomić większą liczbę mięśni, a poprzez to pomaga bardziej się
dotlenić i spalić więcej kalorii.
Biegiem przez śniegi
Wiele osób, które uprawia bieganie
latem, rezygnuje z tego sportu wraz
z nastaniem chłodniejszych dni. Szkoda,
bo kontynuowanie treningu jest bardzo
korzystne dla naszego
organizmu. Poprawiamy kondycję fizyczną
znacznie bardziej niż
podczas uprawiania tego samego sportu latem. Mróz poprawia
wydolność oddechową
i wzmacnia odporność,
co pozwala uniknąć infekcji grypopodobnych
i chorób górnych dróg
oddechowych. Niekorzystne do biegania są
jedynie dni z mrozem
i wiatrem, potęgującym
uczucie chłodu. Wówczas, nawet jeśli lekko
się spocimy, a przewieje nas wiatr, zamiast się
zahartować, spędzimy
klika dni w łóżku, lecząc
przeziębienie. Nie polecamy również biegania
w temperaturze poniżej
15 stopni C. Wówczas
zdecydowanie lepiej wybrać spacer.

Aktywność fizyczna zimą przeciwdziała depresji.
Obniża poziom insuliny i zawartość wolnych
rodników. Pozwala utrzymać dobry stan zdrowia.

Trening zimą
Przy bardzo niskich temperaturach
powinniśmy unikać zbyt intensywnego
wysiłku. Na pewno zrezygnujmy z biegu
na czas, wybierając wolniejsze tempo.
Nie chodzi przecież o to, by zimą osiągnąć szczytową formę, ale utrzymać
kondycję. Nie rozpoczynajmy również
treningu rano. O tej porze wystarczy
gimnastyka przy otwartym oknie. Pobudzi układ krążenia, doda energii i poprawi nastrój.

Codzienny wysiłek likwiduje
stres i poprawia
samopoczucie.
Najwyższa sprawność krążeniowa
i mięśniowa organizmu występuje w godzinach popołudniowych. To najlepszy
czas na intensywniejszy wysiłek.
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Biegając zimą, trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach:
• Nie rozpoczynamy biegu od rozgrzewki. Przy niskiej temperaturze najlepiej
od razu ruszyć truchtem, a organizm
sam się rozgrzeje po kilku minutach.
• Nie ubieramy się zbyt ciepło, a najlepiej na cebulkę. Jeśli mamy taką możliwość, załóżmy bieliznę z tkaniny syntetycznej (specjalna odzież sportowa),
która pozwoli utrzymać suchą skórę,
odprowadzając pot na zewnątrz. Bielizna bawełniana nasiąka potem, staje
się mokra i nie chroni przed chłodem.
• Pamiętajmy, że stawy, więzadła i ścięgna są najmniej ukrwione i w niskich
temperaturach szczególnie narażone na kontuzje. Dlatego zakładajmy
długie, ciepłe skarpety, a na kolana
i nadgarstki – ochraniacze.
• Po biegu trzeba uzupełnić płyny
w organizmie. Unikajmy zbyt zimnych

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

albo gorących napojów, aby organizm
nie tracił dodatkowej energii na ich
przyswojenie. Najlepiej napić się płynu
o temperaturze pokojowej.
Osoby, które wcześniej systematycznie nie uprawiały sportu, nie powinny
rozpoczynać intensywnego treningu
zimą. Nie są przyzwyczajone do wysiłku, a podjęcie go przy niskich temperaturach może zakończyć się co najwyżej
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zapaleniem krtani lub anginą. Proponujemy zacząć od spacerów albo marszu
z kijkami.
Intensywny wysiłek na mrozie
jest też szczególnie niebezpieczny
dla osób cierpiących na astmę lub
z chorobami serca, zwłaszcza jeśli
o tym nie wiedzą. Dlatego podejmując takie wyzwanie, dobrze by-

łoby przebadać się raz w roku
i skorzystać z konsultacji lekarza
medycyny sportowej. Specjalista
oceni nasz stan zdrowia i najlepiej doradzi, jaką wybrać formę
aktywnego wypoczynku.

Najważniejsze, aby zachować zdrowie, dobre samopoczucie i radość nawet
wtedy, gdy za oknem siarczysty mróz.

Zapraszamy na konsultacje
do poradni medycyny
sportowej CM Luxmed.
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