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Certyfikat jakości ISO dla CM Luxmed
Nowe poradnie specjalistyczne
Badania prenatalne
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Drodzy Czytelnicy i Pacjenci!
Miniony rok upłynął w CM
Luxmed pod znakiem ciągłego
rozwoju, udoskonalania i rozszerzania oferty usług medycznych.
Jednym z największych tegorocznych przedsięwzięć było
otwarcie kolejnej placówki przy
ul. Koncertowej w Lublinie. Dzięki
temu, mogły powstać nowe działy
medyczne i poradnie specjalistyczne.
Do dyspozycji naszych Pacjentów jest Dział
Ambulatoryjnej Chirurgii Zabiegowej, nowoczesna
pracownia endoskopowa, a także jedyna w regionie
lubelskim, na rynku komercyjnym, poradnia stomijna
i poradnia immunologiczna, niezbędna dla osób
z zaburzeniami systemu odpornościowego. O usługach,
z jakich będziecie mogli Państwo korzystać w nowych
poradniach piszemy na str. 3 i 4.
Szczególnie ważnym wydarzeniem dla CM Luxmed
było otrzymanie certyfikatu jakości wg normy PN-EN ISO
9001:2009. To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane
wszystkim filiom Luxmedu. O korzyściach z tego tytułu,
zarówno dla firmy, jak i dla pacjentów piszemy w artykule
obok.
Jeśli chodzi o nowości, chciałbym zwrócić Państwa
uwagę na wywiad z chirurgiem naczyniowym. Doktor,
przybliżając istotę choroby zakrzepowo-zatorowej,
objaśnia metody badań wykrywających predyspozycje do
zachorowania na zakrzepicę żylną.
I jeszcze jeden temat, który powinien zainteresować
przyszłe mamy. W CM Luxmed wprowadzony został
program nieinwazyjnych badań prenatalnych wg
standardów FMF (Fetal Medicine Fundation). Badania
prowadzone są w ramach NFZ, jak i na zasadach
komercyjnych. Więcej na ten temat piszemy na str. 8.
Życzę miłej lektury oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2014 roku.
Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

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

Certyfikowany
Luxmed

Zaczęło się od laboratorium. Kilka lat temu,
spełniając wszystkie kryteria jakościowe,
zostało uhonorowane certyfikatem ISO jako
pierwsza w regionie placówka, świadcząca
usługi z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
dla ogółu społeczeństwa i wykonująca
badania o profilu naukowym.
W tym roku certyfikat jakości wg normy PN-EN
ISO 9001:2009 uzyskały wszystkie filie CM Luxmed.
O czym świadczy to słynne prestiżowe wyróżnienie?
Certyfikat, to inaczej zaświadczenie, dowód zapewniający, że dany proces czy usługa przebiegają
zgodnie z określonymi normami lub przepisami. Daje
formalne potwierdzenie, że firma czy organizacja są
kompetentne do wykonywania określonych zadań.
Norma PN-EN ISO 9001:2009 zawiera szereg wymagań
odnoszących się do systemu zarządzania jakością. Aby
otrzymać certyfikat, należy spełniać wszystkie wymagania zawarte w normie. Standardy określa Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Dzięki ISO
powstał uniwersalny i respektowany na całym świecie
znak jakości.
Zanim firma otrzyma certyfikat, musi przejść cykl
audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz spełnić
wysokie normy jakościowe. Dotyczą one m.in. szczegółowej analizy potrzeb i wymagań klientów, zasobów
ludzkich, czyli wykwalifikowania pracowników, ciągłego
podnoszenia jakości usług lub produktów.
Dla CM Luxmed spełnienie wszystkich wymagań normy ISO jest jednoznaczne z oferowaniem usług najwyższej
jakości. Dotyczy to zarówno pionu medycznego: poradni
specjalistycznych, badań diagnostycznych, działu obsługi pacjenta, jak również procesów towarzyszących
działalności medycznej. Dzięki oznaczeniu certyfikatem,
Luxmed zyskuje większe zaufanie pacjentów i kontrahentów, staje się wiarygodnym partnerem nawet na arenie
międzynarodowej, ma większe możliwości rozszerzania
usług medycznych.
Spełnienie wymogów normy ISO przekłada się również
na organizację placówek Luxmed w całym regionie.
Pracownicy przechodzą wiele szkoleń, podnoszą swoje
kwalifikacje, są bardziej kompetentni, pracują z jeszcze
większym zaangażowaniem. A na tym niewątpliwie
korzystają pacjenci.
www.luxmedlublin.pl
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Nowe poradnie Luxmed

Gdy zawodzi odporność

W CM Luxmed działa już poradnia immunologiczna. Otwarcie nowej poradni,
to odpowiedź na oczekiwania pacjentów, zarówno po przeszczepach narządów, jak
i tych z chorobami o podłożu autoimmunizacyjnym, np.: tkanki łącznej, nieswoistym
zapaleniem jelita, chorobami tarczycy, reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobami
neurologicznymi czy chorobami skóry.

Nawracające zakażenia i infekcje,
długotrwałe antybiotykoterapie nie
przynoszące oczekiwanego efektu,
niewłaściwa odpowiedź na szczepienia ochronne, to tylko niektóre sygnały
oznaczające, że nasz system odpornościowy nie działa prawidłowo. To również alarm, by jak najszybciej zgłosić się
do lekarza immunologa.
Cywilizacyjny niedobór odporności
Mówi się o nim najczęściej w krajach, gdzie cywilizacja rozwija się
w szybkim tempie. Wprawdzie czystość
i higiena pozwalają na wyeliminowanie wielu groźnych chorób, ale kiedy
układ odpornościowy człowieka kształtuje się w środowisku, w którym niewiele
jest bakterii i wirusów, przestaje sobie z
nimi radzić. Do tego dołącza się stres,
brak ruchu na świeżym powietrzu,

wystąpią powikłania w postaci stanu zapalnego, konieczna będzie antybiotykoterapia. Z kolei antybiotyki również mają
negatywny wpływ na działanie systemu
immunologicznego i tak m.in. powstaje
nabyty niedobór odporności.
Nabyty brak odporności
Jest zwykle wynikiem trwających
bądź przebytych zakażeń wirusowych
lub bakteryjnych. Jeśli towarzyszy np.
grypie czy mononukleozie zakaźnej,
przeważnie ma charakter przejściowy.
W niektórych sytuacjach zaburzenia odporności mają charakter wtórny. Dotyczy
to przede wszystkim pacjentów z chorobami układowymi, w wyniku chociażby
chorób nowotworowych. Najtrudniejszą
formą tego typu defektów odporności
jest choroba wywołana przez wirus HIV.
Jest wiele przypadków, kiedy powodem spadku odporności staje się
leczenie innych chorób. Tak dzieje się
u pacjentów, którzy otrzymują leki
immunosupresyjne, redukujące ilość
komórek odpornościowych lub osłabiające ich funkcję. Leki te stosowane są
u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi lub po przeszczepach. Również efekt hamowania odporności pojawia się podczas stosowania chemioterapii i radioterapii.
Wrodzony brak odporności

przepracowanie, nadmierne stosowanie
używek.
Nie bez znaczenia dla układu immunologicznego jest zbyt częste przyjwanie leków, które w przypadku infekcji
poprawiają samopoczucie i chory może
prowadzić aktywne życie. Jednak takie
postępowanie uniemożliwia organizmowi zebranie sił do walki z chorobą. Jeśli

Ujawnia się zazwyczaj w pierwszych tygodniach czy miesiącach, po
urodzeniu. Może być spowodowany
zaburzeniami składników układu odpornościowego, np. przeciwciał lub innych
substancji istotnych z punktu widzenia
odporności na zakażenia. W tej sytuacji konieczne jest wdrożenie natychmiastowej profilaktyki przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybiczej oraz podjęcie
odpowiedniego leczenia.
Po pomoc do immunologa
Zadaniem lekarza immunologa jest
rozpoznanie przyczyny zaburzeń odporności i podjęcie takiego leczenia, by
system „naprawić”. Współpracuje w tym

zakresie z innymi specjalistami – transplantologiem, onkologiem, gastrologiem - w zależności od powodu defektu
systemu immunologicznego.
Lekarz immunolog prowadzi również
profilaktykę zakażeń poprzez szczepienia
ochronne osób zdrowych i tych, będących w grupie ryzyka. Zajmuje się immunoterapią i immunostymulacją, wprowadzając procedury lecznicze oparte
o mechanizmy immunologiczne.
Zgłaszając się na pierwszą wizytę do
lekarza immunologa warto przygotować
zestawienie zakażeń, okresy ich występowania, czas trwania, a także informacje
o dotychczasowym leczeniu, szczepieniach ochronnych, niepożądanych reakcjach na szczepienie.

Wskazania do konsultacji w poradni
immunologicznej:
kilka lub więcej zakażeń w ciągu
roku
zakażenia zatok o ciężkim przebiegu
trwająca dwa miesiące lub dłużej
antybiotykoterapia, nie dająca
poprawy
powtarzające się ropnie skórne lub
narządowe
przewlekła grzybica jamy ustnej
i skóry
ciężkie zakażenia, jak zapalenie
mózgu, kości, mięśni, skóry, również
posocznica
choroby jelit
układowe choroby tkanki łącznej
choroby krwi i narządów
krwiotwórczych
nieprawidłowe wyniki badań
biochemicznych
i immunologicznych
chorzy, u których konieczne jest
zabezpieczenie przed infekcjami
Konsultacje w poradni immunologicznej
prowadzi prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
- konsultant wojewódzki w dziedzinie
immunologii klinicznej.
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Poradnia stomijna – pierwsza w regionie
Nieprawidłowe odżywianie, życie w ciągłym pośpiechu, w stresie, predyspozycje
genetyczne, to wszystko sprawia, że coraz więcej osób boryka się z chorobami
jelit. Nowotwory, polipowatość jelit, nieswoiste czy wrzodziejące zapalenie
jelita, prowadzą często do operacji chirurgicznych. Te niestety, kończyć się mogą
czasowym lub stałym wyłonieniem stomii. W takiej sytuacji konieczna jest fachowa
opieka, jak i pomoc pacjentowi w dostosowaniu się do nowej sytuacji.
Pacjentów ze stomią przybywa
z roku na rok. Mogą oni normalnie
funkcjonować, choć początki bywają
trudne. Wsparcie psychiczne i fachowa
pomoc po powrocie ze szpitala są bardzo
cenne, ponieważ pozwalają na szybszy
powrót do zdrowia i codziennego życia.
Po operacji rozpoczyna się dla pacjen-

ta długi proces nauki. Najpierw trzeba
zadbać o ranę pooperacyjną, potem
nauczyć się zasad pielęgnacji stomii
i stosowania sprzętu. Kilkudniowy
zazwyczaj pobyt w szpitalu jest okresem
zbyt krótkim, by wystarczył na taką
edukację. Najtrudniej jest osobom
starszym, które nie mają już tak dobrej
sprawności
manualnej,
czasami niedowidzą, wolniej zapamiętują instrukcje.
Niełatwo też pielęgnować
stomię u małych dzieci.
Dotychczas w regionie
lubelskim pacjenci z tym
problemem kierowani byli
do przyszpitalnych poradni
onkologicznych lub chirurgicznych.
Znając te potrzeby i zwiększając dostępność do specjalisty,
CM
Luxmed
otworzył nową poradnię,
dla osób ze stomią. Pacjenci i ich rodziny mogą
otrzymać tu profesjonalne
wsparcie, zarówno na etapie nauki, jak i później,
gdyby np. wystąpiły powikłania.

W poradni stomijnej CM Luxmed
można się nauczyć pielęgnacji stomii oczyszczania skóry wokół, zakładania
płytki i woreczka. Pielęgniarka udzieli
porady, jaki dobrać rodzaj sprzętu, jakich
środków pielęgnacyjnych używać, aby
móc swobodnie funkcjonować.
Kiedy po etapie nauki przychodzi
codzienne życie, pacjent powinien
zawsze pamiętać o systematycznej
obserwacji przetoki, jak i skóry, która nie
powinna odbiegać swoim wyglądem od
skóry w innych okolicach brzucha. Im
wcześniej zauważymy, że ze stomią dzieje się coś niedobrego, tym szybciej
będziemy mogli skorzystać z porady
lekarza w poradni stomijnej i podjąć leczenie. Pamiętajmy, że każda niepokojąca
zmiana powinna zostać skonsultowana
z lekarzem specjalistą.

Poradnia stomijna CM Luxmed
otwarta została w placówce przy
ul. Koncertowej 4D w Lublinie. 		
Konsultacji udziela
dr n.med. Ryszard Wierzbicki, specjalista
chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Badania prenatalne w Luxmed
Naukowcy twierdzą, że wiek
ciężarnej powyżej 35 roku życia,
będący dotychczas podstawowym
wskazaniem do wykonania badań
prenatalnych, nie jest najważniejszym czynnikiem ryzyka choroby
genetycznej u dziecka. Dlatego, ich
zdaniem, nowoczesne, nieinwazyjne badania powinny mieć charakter badań przesiewowych.

Szacuje się, że około 3% dzieci rodzi
się z wadami wrodzonymi. Większość
spowodowanych jest zmianami w DNA.
Naukowcy wymieniają ponad 3500
chorób genetycznych.
Do najbardziej rozpowszechnionych
należy zespół Downa. W sumie wymienia
się około 300 cech charakteryzujących
tę chorobę. Poza różnicami fizycznymi,
charakterystyczne są również określone
schorzenia. U około 40% noworodków
stwierdza się wrodzoną wadę serca.
Dzieci z zespołem Downa mają skłonność
do zapadania na ostre białaczki. Pojawiają się wady słuchu, wzroku, może wystąpić

obniżona odporność organizmu.
Inną, niezwykle ciężką chorobą genetyczną jest zespół Edwardsa. Choroba
powstaje w wyniku mutacji w strukturze
materiału genetycznego. Objawy obejmują wiele wad, które nie pozwalają
dziecku na przeżycie. Większość dzieci
przeżywa kilka miesięcy, wyjątkowo do
2 lat.
W grupie chorób związanych z mutacjami chromosomowymi należałoby
wymienić jeszcze zespół Patau, zespół
Turnera, zespół Angelmana.
Chorobą wieloukładową, przekazywaną dziedzicznie jest mukowiscydoza.
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Podstawowe zaburzenia dotyczą czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego i zewnętrznego: trzustki, gruczołów ślinowych, potowych i śluzowych
w przewodzie pokarmowym i układzie
oddechowym. Najczęściej spotyka się
postać płucną z objawami ze strony
układu oddechowego i przewodu pokarmowego.
Do niedawna na wczesne wykrycie
chorób genetycznych, jeszcze przed
narodzeniem dziecka, pozwalały inwazyjne badania prenatalne. Nie można
zarzucić tym badaniom precyzji, ale
są one obarczone pewnym ryzykiem
dla ciąży. Dlatego pojawiła się nowa
alternatywa. Okazuje się, że dzięki analizie biochemicznej krwi matki oraz
USG (test PAPP-A) wylicza się ryzyko
wystąpienia trzech najczęstszych chorób
chromosomowych płodu, ograniczając
w ten sposób ilość zabiegów inwazyjnych.
Do tych wyliczeń używa się programów komputerowych. Test prenatalny
jest wykonywany jako badanie przesiewowe w kierunku określenia prawdopodobieństwa wystąpienia zespołów genetycznych płodu, takich jak:
zespół Downa, zespół Edwardsa i zespół
Patau.
W przypadku testu PRISCA jest to ocena statystyczna, przeprowadzana przez
diagnostę laboratoryjnego, w oparciu
o wyniki badań biochemicznych (test
podwójny lub test potrójny), badania
USG oraz ankiety wypełnionej przez
lekarza ginekologa, prowadzącego ciążę.
Test podwójny wg standardu Prisca
- stężenia białka PAPP-A oraz stężenie
wolnej podjednostki beta-hCG - wykonuje się od 8 do 13 tygodnia ciąży.
Test potrójny, określający stężenie hCG
(gonadotropina kosmówkowa), wolny
estriol (uE3) oraz AFP (alfa feto-proteina
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łożyskowa) przeprowadza się w 14-22
tygodniu ciąży. Badanie można wykonać
w każdej placówce CM Luxmed. Pacjentka powinna zgłosić się do lekarza
z badaniem USG, następnie zostanie
skierowana na pobranie krwi do testu
biochemicznego. Otrzymuje wynik
z określonym ryzykiem wystąpienia
chorób genetycznych dziecka, który
powinien zinterpretować lekarz prowadzący ciążę.
W CM Luxmed wprowadzony został nowy
program nieinwazyjnych badań prenatalnych
wg standardów FMF (Fetal Medicine
Fundation). Diagnostyka prenatalna
FMF stała się światowym standardem
w badaniach przesiewowych. Zyskała
aprobatę Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Badania wg standardu
FMF służą do oceny ryzyka wystąpienia
u płodu najczęstszych trisomii chromosomów: zespołu Downa, zespołu
Edwardsa i zespołu Patau. Badania
USG powinny zostać przeprowadzone
w pierwszym trymestrze ciąży przy
długości ciemieniowo – siedzeniowej
płodu od 45mm do 84mm (co zazwyczaj
odpowiada od 11 do 13 tygodni i 6 dni
ciąży), a następnie w drugim trymestrze
między 18 a 23 tygodniem.
Procedura badania przesiewowego
w I trymestrze ciąży wg standardu FMF
opiera się na wykonaniu badań USG,
wypełnieniu ankiet z informacjami
o pacjentce, wykonaniu badań biochemicznych krwi: test podwójny (PAPP-A
oraz beta-hCG), a następnie komputerowej analizie danych w oparciu
o program kalkulacyjny FMF, dostępny
dla lekarzy z aktualnym certyfikatem
i audytem Fetal Medical Foundation
w Londynie. Szacuje się, że współczynnik
wykrywalności testu PAPP-A wynosi ok.
90%, co oznacza prawdopodobieństwo
wystąpienia choroby w 9 na 10 możliwych

przypadków.
Luxmed prowadzi program nieinwazyjnych
badań prenatalnych wg standardu FMF
w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie. W
celu wykonania badań z NFZ, pacjentka
musi posiadać skierowanie od lekarza
ginekologa. Honorowane są również
skierowania wystawione w prywatnym
gabinecie ginekologicznym. Wszystkie
badania wchodzące w skład procedury
wykonywane są bezpłatnie. Z wynikiem,
czyli przeprowadzoną analizą ryzyka
wystąpienia wad genetycznych, pacjentka powinna udać się do lekarza
prowadzącego ciążę.
Jeśli występuje podwyższone ryzyko, a pacjentka jest zainteresowana
dalszymi badaniami inwazyjnymi, zostaje skierowana do specjalistycznego
ośrodka, celem wykonania amniopunkcji
i diagnostyki genetycznej.
Pacjentki korzystające z programu
badań prenatalnych FMF odpłatnie, nie
muszą mieć skierowania.

WSKAZANIA DO BADAŃ PRENATALNYCH:

wiek matki powyżej 35 roku życia
urodzenie dziecka z nieprawidłowościami chromosomowymi w poprzedniej ciąży
jedno z rodziców jest nosicielem
aberracji chromosomowej
jedno z rodziców jest nosicielem
choroby monogenowej
występowanie choroby autosomalnej
dominującej w rodzinie
nieprawidłowe wyniki testów przesiewowych (PAPP-A) we wcześniejszych
ciążach
wynik badania USG, wskazujący na
nieprawidłowości chromosomowe
lub genowe (np. nieprawidłowy fałd
karkowy, wodogłowie, wady nerek)
wysokie ryzyko wystąpienia choroby
sprzężonej z chromosomem X lub
błędów metabolicznych
stan psychiczny pacjentki (niepokój
matki)

NASZE WYWIADY
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Barykady w żyłach
Niektórzy nazywają ją chorobą klasy ekonomicznej, ponieważ często pojawia się u osób, które wiele godzin
spędzają w jednej pozycji, np. przy biurku, komputerze. Inni mówią o niej „bezobjawowy zabójca”, bo w większości
przypadków nie daje żadnych sygnałów, a najcięższe odmiany tej choroby mogą kończyć się amputacją kończyny
lub zgonem.
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa,
która obejmuje zakrzepicę żył głębokich
i jej powikłanie - zatorowość płucną,
w Polsce dotyka blisko 50 tys. pacjentów
rocznie. Może rozwinąć się bardzo szybko
i w krótkim czasie doprowadzić do katastrofalnych skutków.
	O chorobie, która zagraża życiu
rozmawiamy z chirurgiem naczyniowym,
dr n. med. Markiem Chrapko.
Panie Doktorze, dlaczego zakrzepica
żył jest tak groźna?
- Przede wszystkim dlatego, że
wszystko dzieje się dość szybko i często
bezobjawowo, szczególnie w początkowej
fazie choroby. Fragmenty zakrzepu,
oderwane z żył głębokich, przedostają
się do tętnicy płucnej lub jej mniejszych
odgałęzień, zamykając światło tętnicy.

Gdy pojawia się duszność, zatrzymanie
krążenia, ostry ból w klatce piersiowej,
odkrztuszanie krwią - diagnoza i pomoc
musi być natychmiastowa. Od tego zależy
życie pacjenta.
Co sprawia, że w żyłach tworzą się
zakrzepy krwi?
- Choroba uwarunkowana jest przez
łączne występowanie odpowiednich
czynników ryzyka: wewnętrznych (genetycznych) i zewnętrznych (nabytych). Kiedy w żyłach tworzą się niebezpieczne dla życia zakrzepy, zwykle
ma na to wpływ kilka przyczyn ze
sobą połączonych: unieruchomienie
(szczególnie po urazach kończyn

dolnych), leki hormonalne, głównie
antykoncepcyjne, palenie papierosów, ale
także inne choroby, jak nadkrzepliwość
krwi wrodzona lub nabyta, nowotwory.
Ponad połowa wszystkich przypadków
zakrzepowo-zatorowych jest spowodowana przez czynniki genetyczne.
Szczególnie, jeśli choroba występuje
przed ukończeniem 45 roku życia
i przebiega bez zauważalnego udziału
czynników zewnętrznych.
Jest kilka postaci zakrzepicy.
W zależności od miejsca, w którym powstaje zakrzep, mówimy o zakrzepicy dystalnej i proksymalnej. Zakrzepica dystalna zwykle dotyczy okolic
łydki, występuje zazwyczaj bolesność
i obrzęk goleni. Nasilenie dolegliwości może być niewielkie, a czasem choroba może przebiegać bezobjawowo. Ryzyko zatorowości
płucnej
przy tej odmianie nie
jest duże, chyba, że
schorzenie się rozwija
i dochodzi do zakrzepicy proksymalnej. Ta
druga postać jest bardziej niebezpieczna,
ponieważ niesie duże
zagrożenie zatorowością płucną.
Zakrzepica proksymalna dotyczy żyły
podkolanowej, żył
udowych, biodrowych i żyły głównej
dolnej. Dochodzi wówczas do obrzęku i bolesności łydki
oraz uda.
Ostrą postacią masywnej zakrzepicy
żył odprowadzających krew z kończyny
jest tzw. obrzęk bolesny. W tym przypadku
dochodzi zwykle do masywnego obrzęku
całej kończyny, połączonego z jej niedokrwieniem i dużymi dolegliwościami
bólowymi. Stan taki wymaga koniecznie
intensywnego leczenia w warunkach
szpitalnych.
Czym jest zespół zakrzepowy?
- To jedno z najczęstszych powikłań
żylnej choroby zakrzepowo – zatorowej.
Pojawić się może w okresie do dwóch lat
od zachorowania i stopniowo rozwija się

przez lata. Choroba spowodowana jest
trwałym uszkodzeniem zastawek żylnych
po przebytej zakrzepicy, co powoduje
refluks ( cofanie się krwi) oraz nawracający
zastój krwi w żyłach. Zmiany chorobowe
dotyczą żył, tkanki podskórnej i skóry.
W przebiegu tej choroby mogą powstać
żylaki, zmiany na skórze, a szczególnie
uciążliwe są, występujące w tych okolicach, trudno gojące się owrzodzenia,
które mogą powodować krwawienia
o różnym nasileniu, rozwija się przewlekła
niewydolność żylna.
Mówi się, że zakrzepica to
bezobjawowy zabójca. Jednak pacjenci
z tą chorobą skarżą się na obrzęki, bóle
łydek, itp. Są więc objawy, czy ich nie ma?
- Chory nie ma świadomości, iż w jego
żyłach tworzą się zakrzepy, dlatego proces
może się rozwijać bezkarnie i prowadzić do
najcięższego stadium. Ponieważ choroba
żylno-zakrzepowa dotyczy przeważnie
kończyn dolnych, u części pacjentów
pojawia się ból łydki podczas chodzenia,
może wystąpić obrzęk, zaczerwienienie
lub uczucie „przegrzania” nogi, ból przy
ucisku, a nawet stan podgorączkowy lub
gorączka. Takie objawy powinny skłonić
do szybkiej wizyty u lekarza, ponieważ
mogą świadczą o tym, że choroba zaczyna
się już rozwijać.
Wczesna diagnostyka i tym razem
okazuje się nieoceniona. Jakie badania
można wykonać, by w porę rozpoznać
chorobę?
- Rozpoznanie zakrzepicy jest możliwe dzięki badaniu USG naczyń, wykorzystującym tzw. zjawisko Dopplera. To niezastąpione badanie w diagnostyce zaburzeń układu krążenia
i oceny jego drożności. Umożliwia
obejrzenie przepływu krwi w tętnicach
i żyłach. Pozwala na ocenę wnętrza,
ścian i otoczenia naczyń krwionośnych.
Podczas badania, lekarz ma możliwość
obserwacji ewentualnych miejsc zwężeń
czy przeszkód, jakimi są np. skrzepy krwi.
Badaniu USG naczyń krwionośnych
powinny systematycznie poddawać się
osoby, które przebyły już zakrzepicę
żylną oraz pacjenci po schorzeniach
neurologicznych, po urazach kończyn,
zawałach, u których stwierdzono zmiany
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miażdżycowe, nadciśnienie, ale też nałogowi palacze i kobiety
przyjmujące środki antykoncepcyjne.
Pamiętajmy jednak, że badanie Dopplerem rozpoznaje już
istniejące nieprawidłowości, nie ocenia natomiast predyspozycji
do wystąpienia choroby. Taka możliwość pojawiła się w ostatnim
czasie dzięki badaniom laboratoryjnym.
	Genetycznie uwarunkowaną skłonnością do powstania
żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest trombofilia wrodzona.
Obecnie istnieje możliwość badania wrodzonych czynników
(określenia skłonności genetycznej) mogących doprowadzić do
choroby zakrzepowo-zatorowej, takich jak mutacja genu czynnika V (cz. V Leiden), genu protrombiny oraz niedoboru
antytrombiny, białka C i S.
Badanie wykonywane z krwi, wskazane jest u pacjentów,
u których doszło do zakrzepicy przed 45 rokiem życia bez

Dr n.med. Marek Chrapko –
specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej
Dyplom lekarza medycyny otrzymał w 1992 r. na
Akademii Medycznej w Lublinie. Po ukończeniu rocznego stażu w Okręgowym Szpitalu Kolejowym, rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
na Oddziale Chirurgii Naczyń.
W roku 1997 odbył staż kliniczny w Centre
Chirurgicale Des Peupliers Unite De Chirurgie Vasculare
w Paryżu. Trzy lata później uzyskał specjalizację
z zakresu chirurgii ogólnej, a zaraz w następnym roku
przeszedł kurs chirurgii endowaskularnej w Hospital
Hemri Mondor w Paryżu. W tym samym roku rozpoczął
współpracę z CM Luxmed.
Rok 2003 przyniósł kolejne osiągnięcia - tytuł
doktora nauk medycznych i specjalizację z dziedziny
chirurgii naczyniowej.
Od 2012 roku doktor Chrapko pracuje w Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii SPSK-1 i nadal
współpracuje z Luxmedem.

obecności zewnętrznych czynników ryzyka, przy braku wrażliwości na leczenie heparyną, natomiast z dodatnim wywiadem rodzinnym oraz przy nawrotowych poronieniach
o niewyjaśnionej etiologii. Badanie takie należałoby wykonać
również u kobiet przed rozpoczęciem przyjmowania doustnych
środków antykoncepcyjnych lub przed rozpoczęciem hormonalnej
terapii zastępczej.
Dzięki takiemu badaniu można ustalić predyspozycje do
wystąpienia choroby i podjąć odpowiednie działania, by nie
dopuścić do jej rozwoju.
Dziękujemy za rozmowę.
Badania Dopplerem można wykonać w pracowniach naczyniowych Luxmed, badania mutacji czynnika Leiden prowadzone
są w tylko w laboratorium Luxmed przy ul. Radziwiłłowskiej 5.

Doktor n.med. Marek Chrapko jest autorem
i współautorem publikacji w czasopismach krajowych
i zagranicznych. Uczestniczył w licznych konferencjach
naukowo-szkoleniowych w Polsce i zagranicą. Jego
szczególne zainteresowania z dziedziny medycyny
dotyczą leczenia chorób naczyń obwodowych tętnic
(miażdżyca tętnic kończyn, tętnic szyjnych, leczenie
tętniaków) i żył (zakrzepice żylne, niewydolność żylna)
oraz leczenia niewydolności naczyń limfatycznych.
Zajmuje się leczeniem zachowawczym, wykonuje
zabiegi chirurgiczne oraz małoinwazyjne leczenie
wewnątrznaczyniowe, operacje klasyczne żylaków
i małoinwazyjne operacje laserowe. Prowadzi diagnostykę chorób naczyń – USG - Doppler naczyń
kończyn dolnych i górnych, tętnic szyjnych oraz naczyń
jamy brzusznej. Wykonuje dostępy do hemodializ –
czasowych – wszczepianie cewników do hemodializ
oraz stałych - wytworzenie przetok do hemodializ.
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Co może przydarzyć się w ciąży
Te dziewięć miesięcy, to czas radości, ale i obawy, by ciąża przebiegała pomyślnie,
a dziecko urodziło się zdrowe. Dlatego ciąża od najwcześniejszych tygodni
powinna być prowadzona pod kontrolą lekarza specjalisty. To ważne dla ciebie
i twojego dziecka. Każdą odpowiedzialną, przyszłą mamę przez najbliższy okres
czekają systematyczne badania i kontrole u lekarza. Ale nawet przy prawidłowo
prowadzonej ciąży, zdarzyć się mogą nieoczekiwane sytuacje. Co może przytrafić się
w ciąży? Kiedy należy natychmiast udać się do lekarza, a kiedy niepożądane objawy nie
są niczym groźnym, powinna wiedzieć każda kobieta, która oczekuje dziecka.
Wczesnej ciąży często towarzyszą
nudności, a nawet wymioty. Charakterystyczne jest częstsze oddawanie moczu,
może pojawić się nadwrażliwość na zapachy, zmiana smaku. Czasami pogarsza się samopoczucie – zawroty głowy,
duszności, osłabienie. U wielu kobiet
w tym okresie występują zmienne stany

emocjonalne.
Wraz z rozwojem płodu, kręgosłup
kobiety jest coraz bardziej obciążony,
dlatego mogą być częściej odczuwalne
bóle krzyża, zwykle przy zmianie pozycji. Pomóc może specjalistyczny masaż
lub ćwiczenia zalecone przez lekarza.
Coraz częściej odzywa się też nieprzy-

jemne pieczenie w przełyku. Nic dziwnego, znacznie powiększona macica uciska
żołądek i dwunastnicę, co skutkuje cofaniem się treści żołądkowej do przełyku
i powoduje zgagę. W dziewiątym miesiącu, wskutek obniżenia macicy ustąpią
objawy gastryczne, łatwiej będzie też
oddychać, ale z kolei zwiększy się ucisk
na pęcherz.
Nie są to objawy niepokojące. Jeśli
jednak są nasilone, warto skorzystać
z porady lekarza.
Żylaki w ciąży
Inną dolegliwością tego okresu
mogą być powstające żylaki. Przyczyną
jest ucisk na główne naczynia krwionośne w miednicy. Aby temu zapobiec,
dobrze byłoby unikać długotrwałego
stania lub siedzenia w jednej pozycji.
W ostatnich miesiącach ciąży sporo kobiet cierpi na hemoroidy. Są one
wynikiem zaparć, można się przed nimi
chronić, dbając o regularne wypróżnienia i odpowiednią dietę.
Krwawienie w ciąży
W wielu przypadkach alarmuje o niebezpieczeństwie dla matki i dziecka.
Jeśli występuje w pierwszych miesiącach, może mieć związek ze zmianami
hormonalnymi, np. niskim poziomem
progesteronu. Jak wiadomo, hormon
ten odpowiada za utrzymanie ciąży,
a jego niedobór grozi poronieniem.
W niektórych sytuacjach krwawienie jest
skutkiem ciąży pozamacicznej, umiejscowionej np. w jajniku czy jajowodzie.
To bardzo niebezpieczna sytuacja, która
może doprowadzić do pęknięcia jajowodu i krwotoku wewnętrznego.
Krwawienie występuje też czasami
u kobiet, które prowadzą dość intensywny tryb życia. I chociaż przytrafia się
statystycznie co piątej kobiecie w ciąży,
jego przyczyny są różne. Dlatego zawsze
powinny zostać dokładnie zdiagnozowane.
Zatrucie ciążowe, czyli gestoza
To zespół objawów chorobowych,
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takich jak: nadciśnienie, obrzęki, białkomocz. Występują łącznie lub pojedynczo, częściej u kobiet będących w ciąży
po raz pierwszy. Charakterystycznym
objawem choroby jest nadciśnienie tętnicze krwi. Nadciśnienie może powodować niedotlenienie i zaburzenia rozwoju dziecka. Może dojść do zatrzymania
wzrostu wewnątrzmacicznego płodu,
do przedwczesnego oddzielenia się łożyska, a nawet obumarcia płodu. Matce
grożą bardzo poważne powikłania –
udar mózgu, zawał serca, niewydolność
krążenia.
U wielu kobiet, zwłaszcza w ostatnim trymestrze, pojawiają się obrzęki
stóp lub okolic kostek. Jeśli nie znikają
w nocy, obejmują dodatkowo twarz
czy ręce, koniecznie skontaktuj się z lekarzem. Może to być również symptom
gestozy.
Infekcje w ciąży
Odporność kobiety ciężarnej jest obniżona, dlatego istnieje większe ryzyko
rozwoju infekcji – zakażeń bakteryjnych,
wirusowych, a nawet pasożytniczych.
Szczególnie podatne na zakażenia są
drogi rodne i układ moczowy.
Zakażenia narządów płciowych
W wyniku zmian hormonalnych,
środowisko pochwy zmienia się na zasadowe, a to sprzyja rozwojowi grzybicy
i bakterii. Dlatego, jeśli pojawi się świąd
okolic intymnych, pieczenie, upławy,
trzeba zasięgnąć porady lekarza. Nieleczone zakażenie narządów płciowych
może doprowadzić do zainfekowania
dróg moczowych, stanów zapalnych
macicy, a w konsekwencji do poronienia
lub zakażenia płodu.
Zaburzenia flory bakteryjnej, również
związane z gospodarką hormonalną,
sprzyjają rozwojowi grzybicy pochwy.
Choroba może wpływać na przebieg
ciąży, dlatego bezwzględnie powinna
być leczona.
Cytologia umożliwi wykrycie stanów
zapalnych pochwy, a badanie bakteriologiczne określi rodzaj infekcji.
Przeziębienie
Każda infekcja w ciąży niesie ze sobą
zagrożenie dla rozwijającego się dziecka. Ale skoro już się przytrafi, przyszła
mama powinna raczej nie wychodzić
z domu przez kilka dni. Jednak w przypadku wysokiej gorączki, ostrego kaszlu,
bólu ucha, wymiotów, biegunki, trzeba
udać się po pomoc do specjalisty. Czasami okazuje się, że niezbędny jest antybiotyk. Lekarz dobierze taki, by miał jak
najmniejszy wpływ na dziecko.
Warto uczulić przy okazji wszystkie
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przyszłe mamy, aby nie stosowały leków na własną rękę. Jeśli nie ma ścisłych
wskazań lekarskich, najlepiej w ogóle
ich nie używać. Pamiętajmy, że nawet
powszechnie stosowane syropy od kaszlu mogą zawierać substancje pobudzające czy choćby kwas acetylosalicylowy,
wywołujący zaburzenia krzepnięcia krwi
u płodu.
Paciorkowce
Obecność szczepów paciorkowców
grupy B stwierdza się nawet u 30 % zdrowych kobiet, u których nie manifestują
się żadne charakterystyczne objawy
zapalenia. Umiejscowienie się bakterii w drogach rodnych kobiety, zwykle
bezobjawowe, w czasie ciąży może być
przyczyną zakażenia wewnątrzmacicznego. Niejednokrotnie dochodzi do
przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, gorączki śródporodowej, zakażenia dróg moczowych, przedwczesnego
porodu, poporodowego zapalenia jamy
macicy, a nawet zakażenia uogólnionego.
Paciorkowce są przyczyną ciężkich
inwazyjnych chorób noworodków (kończących się niestety w wielu przypadkach śmiercią), takich jak: posocznica,
zapalenie płuc, rzadziej zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie szpiku kostnego, ropne zapalenie stawów.
Wszystkie kobiety w ciąży powinny
być poddane przesiewowym badaniom
w kierunku obecności GBS (paciorkowców grupy B) między 35 a 37 tygodniem
ciąży, a w razie obecności bakterii przeprowadzane jest badanie wrażliwości na
antybiotyki.
Toksoplazmoza
Chorobę wywołuje niewielki, widoczny jedynie pod mikroskopem, pasożyt Toxoplasma gondii. Wciąż pokutuje
przeświadczenie, że najczęściej człowiek
zaraża się tym pasożytem od kotów.
W rzeczywistości, w 90 procentach zwierzęta te wytworzyły trwałą odporność
po pierwszym zakażeniu toksoplazmą,
w związku z tym nie ma oocyst T. gondii
w ich kale. Rzadko dochodzi do zakażenia człowieka tym pasożytem od kota,
częściej natomiast poprzez zanieczyszczoną żywność, wodę, spożywanie surowego mięsa.
Toksoplazma jest groźna jedynie
u kobiet w ciąży. Może powodować poronienie, obumarcie płodu, wodogłowie
dziecka, upośledzenie i wiele innych
następstw groźnych dla zdrowia i życia
dziecka.
Dlatego przed ciążą powinien być
wykonany test na obecność przeciwciał
Toxoplasma gondii. Jeśli wynik badania

jest dodatni, oznacza to, że kobieta miała kontakt z pasożytem, ale jej organizm
wytworzył przeciwciała, dziecku nic
więc nie grozi. Kobiety, które miały wynik ujemny, powinny szczególnie strzec
się w tym okresie zakażenia. Warto
jeszcze powtórzyć test w ciąży, by mieć
pewność, że nie doszło do zarażenia pasożytem.
Szybka diagnoza i prawidłowe leczenie pozwolą zminimalizować ryzyko
zakażenia płodu.
Cukrzyca w ciąży
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.
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. Przy odpowiedzialnej współpracy z lekarzem nie powinno wydarzyć się
nic złego.
Zapraszamy do poradni ginekologiczno-położniczych CM Luxmed. U nas
wykonasz również wszystkie niezbędne
badania. W pracowni USG 4D sprawdzisz, jak rozwija się twoje dziecko.
Zachęcamy do skorzystania z rehabilitacji – polecanej i bezpiecznej dla kobiet
w ciąży.

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

www.osrodekchirurgiioka.com
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Uśmiechaj się…
Któż z nas nie chciałby się pochwalić olśniewającym uśmiechem? Coraz więcej
osób poddaje się zabiegom wybielającym zęby. Nowoczesne systemy pozwalają uzyskać idealne efekty bieli już po kilkudziesięciu minutach. A jak poprawić
uśmiech, gdy korona zęba jest trwale przebarwiona albo kształt nadaje się do
korekty? Do niedawna było to możliwe tylko dzięki koronom protetycznym.
Teraz pozwalają nam na to licówki.
Zanim zdecydujemy się na zabieg, warto wiedzieć, co oferują nam
w tym zakresie gabinety stomatologiczne, kiedy można stosować licówki i czym różnią się one od popularnych koron zębowych.
Licówka, to cienka nakładka na
zęba, korygująca jego kolor, kształt,
wielkość. Zastosowanie licówek jest
bardzo szerokie, poczynając od korekty kosmetycznej zębów, aż po
wskazania kliniczne. Dzięki licówkom możliwe jest korygowanie proporcji zębów (zęby zbyt krótkie lub
zbyt długie), likwidowanie nadmiernego przesunięcia ze stłoczeniem
zębów, przebarwień niemożliwych
do wybielenia, zamykanie przestrzeni międzyzębowych czy uzupełnianie wykruszonych zębów.
W gabinetach stomatologicznych
Luxmed stosowane są różne metody
nakładania licówek. Można wybrać
najprostsze licówki z kompozytów
światłoutwardzalnych lub gotowe
licówki Componer, dobrane indywidualnie dla pacjenta. W ofercie są
również licówki porcelanowe, wykonywane w pracowni protetycznej.
Różnią się ceną, trwałością i czasem
wykonania. Każda z metod ma swoje
zalety.
Licówki z materiału światłoutwardzalnego, nakładane są na
zęba podobnie jak wypełnienia. Są
tańsze od licówek wykonanych innymi metodami. Przy tej technice nie
ma konieczności szlifowania zęba,
dlatego proces jest odwracalny. Licówki kompozytowe utrzymują się
nawet kilka lat, pod warunkiem, że
nie ulegną mechanicznym urazom.
Trwałość koloru jest uzależniona od
naszych nawyków żywieniowych
i od dbałości o higienę jamy ustnej.
W przypadku niewielkich przebarwień lub uszkodzeń możliwa jest ich
korekta przez wypolerowanie lub
uzupełnienie.

Obecnie doskonałe efekty w zastosowaniu licówek umożliwia system COMPONER. Łączy on zalety
bezpośredniej odbudowy kompozytowej z estetyką gotowych licówek.
To pierwszy tego typu udoskonalony system, który pozwala na łatwą
odbudowę zębów za pomocą indywidualnie dobranych dla pacjenta
licówek kompozytowych.
Licówki COMPONER są ukształtowane fabrycznie z kompozytu nanohybrydowego i dostępne w różnych
rozmiarach i kolorach. Można je stosować zarówno na zęby pojedyncze,
jak i na cały przedni odcinek. Odbudowę estetyczną zębów można wykonać podczas jednej wizyty.
Zaletą licówek COMPONER jest
bardzo niewielka grubość, co pozwala ochronić tkanki twarde zęba
podczas opracowania jego powierzchni. Jednocześnie mają one
niezwykle wysoką szczelność brzeżną. Odporność materiału, z którego
są wykonane jest porównywalna do
naturalnego szkliwa. Są przy tym

bardziej ekonomiczne, niż przy użyciu innych metod.
Poza zastosowaniem estetycznym, licówki COMPONER wykorzystywane są w leczeniu ubytków
przyszyjkowych. Pozwalają na uzyskanie długotrwałej i estetycznej
odbudowy szyjki zęba.
Najbardziej trwałe są licówki porcelanowe. Są zdecydowanie cieńsze
niż korona, dzięki czemu ząb zostaje
zredukowany jedynie o 0,3-0,5 mm.
Do założenia tego typu licówek konieczne jest, po opracowaniu zęba,
wykonanie wycisków protetycznych.
Zabieg przeprowadzony jest najczęściej podczas dwóch wizyt.
Konsultacja medyczna: 		
lekarz stomatolog Iwona Antoniak
Zapraszamy na konsultacje
do gabinetów stomatologicznych
CMLuxmed.
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Czy strach ma wielkie oczy?
Każdy z nas niejednokrotnie bał się czegoś w swoim życiu. Strach jest pierwotną cechą
człowieka i jego naturalną reakcją obronną na pojawiające się zagrożenie. Cechuje go
silne napięcie emocjonalne, które ustępuje, gdy znika przyczyna lęku. Zdarza się jednak,
że strach staje się nieodłącznym towarzyszem człowieka i utrudnia mu codzienne
funkcjonowanie.
Lekarze wymieniają kilka głównych
grup zaburzeń lękowych, m.in.: zaburzenia
lękowe w postaci fobii, lęk paniczny (napadowy), lęk uogólniony, zaburzenia lękowodepresyjne, nerwica natręctw, zaburzenia
adaptacyjne i reakcje na ciężki stres, zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) czy
zaburzenia somatyzacyjne.

Fobie
Fobia, to niekontrolowany, irracjonalny
strach przed czymś, co nie stanowi realnego zagrożenia. U jednych może to być lęk
przed zwierzętami, zamkniętą przestrzenią, burzą, jazdą samochodem, u innych lęk
przed chorobą, śmiercią. Nie sposób wyliczyć przyczyn, które mogą wywołać strach.
W literaturze opisano wiele rodzajów fobii.
Powszechnie najbardziej znane są fobie
specyficzne (izolowane) dotyczące lęku

głowy, pocenie się, suchość w ustach, nudności, drżenie mięśni. Niektórzy opisują ten
stan, jakby za chwilę mieli zemdleć albo
umrzeć. Osoba, która cierpi na tego typu
lęki czuje jednocześnie bezradność wobec
własnych reakcji. Lęku nie zmniejsza świadomość, że inne osoby, do których mamy
zaufanie nie uważają danej sytuacji za niebezpieczną czy zagrażającą.

Fobia społeczna
To szczególny rodzaj fobii, który może
doprowadzić do znacznego ograniczenia
naszego funkcjonowania i unikania wielu sytuacji społecznych Pojawia się silny
lęk przed kompromitacją, oceną innych,
ośmieszeniem się. Fobia społeczna rozwija się zwykle w wieku szkolnym, dlatego
jest bardzo niebezpieczna już dla nastolatków. Wystąpienia publiczne, w obecności
nauczyciela i całej klasy, odpowiedzi przy
tablicy, wyjście na środek sali stają się problemem nie do pokonania. Stan ten ma
tendencję do przetrwania i pogłębiania się,
ujawniając się w życiu dorosłym, zaburzając
codzienne funkcjonowanie i pracę zawodową. Próby redukcji lęku przez zażywanie
alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych często kończą się uzależnieniem.

Skąd biorą się fobie?

przed obiektem lub sytuacją. Fobie tego
typu rozwijają się zwykle w dzieciństwie.
Nasilenie lęku może być znaczne aż do stanu przerażenia i paniki. Towarzyszą temu
objawy somatyczne - bicie serca, zawroty

Lęk zwykle pojawia się w dzieciństwie.
Dziecko boi się ciemności, lekarza, zwierząt. W większości przypadków dzieci „wyrastają” z tych lęków. U niektórych jednak
paraliżujący strach przenosi się w dorosłe
życie, u części zaś - dopiero wtedy się ujawnia.
Wymienia się różne przyczyny tych
zaburzeń. Niektóre fobie związane są z nieprzyjemnymi wydarzeniami z dzieciństwa,
inne z sytuacjami, które przeżyliśmy wcześniej sami albo dotyczyły osób bliskich lub
znajomych. Czasami lęk przed pierwotnym
bodźcem zostaje przerzucony na inną sytuację bądź przedmiot.
Chory, chcąc za wszelką cenę zapobiec
powtórzeniu się nieprzyjemnych doznań,
szuka coraz bardziej radykalnych sposobów na uniknięcie lęku. Niepostrzeżenie
okazuje się, że próbując uciekać przed
strachem, przestaje prowadzić normalne
życie.

Warunkiem poprawy stanu zdrowia są
psychoterapie. W niektórych przypadkach
wymagane jest leczenie farmakologiczne.
Najnowsze generacje leków nie uzależniają, a prawidłowo dobrane - są bezpieczne.

Zaburzenia lękowe
Pojawiają się bez konkretnej przyczyny i wywołują nieuzasadnione obawy.
Chory martwi się o bliskich, o przyszłość,
odczuwa strach przed chorobą, przed nieszczęściem. Lęk może wystąpić na krótki
czas, albo ciągnąć się nawet tygodniami.
Czasami jest tak nasilony, że uniemożliwia
wykonywania codziennych czynności. Ten
stan jest określany nerwicą. Towarzyszą mu
dolegliwości somatyczne, jak: bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, biegunka, nudności, duszności, kołatanie serca, mrowienie
kończyn. Z czasem dołączają się kłopoty ze
snem, brak apetytu, zaburzenia koncentracji i pamięci. Te dolegliwości wywołują jeszcze większe napięcie i niepokój, pojawia się
rozdrażnienie, co prowadzi do konfliktów
z rodziną i otoczeniem. Chory nie potrafi odprężyć się, zrelaksować. Wprawdzie
zdaje sobie sprawę, że zamartwianie się
jest przesadzone, ale nie umie nad tym
zapanować i samemu poradzić sobie z tą
sytuacją.

Lęk napadowy
Jest inną odmianą nerwicy. Występuje
nagle, również bez konkretnej przyczyny.
Pojawiać się mogą wówczas takie symptomy, jak: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy. Osoby,
które borykają się z lękiem napadowym,
często bojąc się kolejnego ataku, unikają
wychodzenia z domu, zaczynają wycofywać się z życia społecznego.
Najważniejszym krokiem w leczeniu
zaburzeń lękowych jest prawidłowa diagnoza postawiona u lekarza psychiatry
lub psychologa. W leczeniu wskazana jest
psychoterapia, uzupełniona odpowiednio
dobranymi lekami, łagodzącymi objawy.
Zapraszamy na konsultacje do poradni psychologicznej i psychiatrycznej
CM Luxmed.
Konsultacja: lekarz psychiatra Adam Kojtych
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Żelazo może szkodzić
Na początku wyczerpuje się w ustroju. Wtedy jeszcze wartości hemoglobiny
we krwi są prawidłowe. Dopiero, gdy zaczyna obniżać się poziom żelaza
w surowicy krwi, pojawia się anemia. Główną grupą, bo stanowiącą aż 80% są
niedokrwistości niedoborowe. Niedobory dotyczą właśnie żelaza, ale także
witaminy z grupy B i kwasu foliowego.
Prawidłowa wartość stężenia żelaza
we krwi ma dosyć dużą rozpiętość. Nieco inna jest u kobiet, mężczyzn i małych
dzieci. Jednak ogólnie podaje się przedział od 50 do 170 mikrogramów/dl.
Do czego potrzebne nam żelazo?
Żelazo, wchodząc w skład hemoglobiny, jest nośnikiem tlenu do wszystkich
tkanek, odpowiada za prawidłowy skład
krwi i utrzymanie właściwego metabolizmu. To tylko niektóre funkcje, jakie
spełnia w naszym organizmie. Jeśli go
zabraknie, dochodzi do upośledzenia
czynności życiowych. Pojawiają się zaburzenia ze strony układu krążenia,
zawroty głowy, zmęczenie, zaburzenia
koncentracji, a nawet pamięci. Można
zauważyć suchą, szorstką skórę, łamliwe
paznokcie czy wypadanie włosów.
Ponieważ żelazo uczestniczy również
w wytarzaniu białych krwinek, odpowiedzialnych za naszą odporność, jego niedobór sprawia, że częściej dopadają nas
różnego rodzaju infekcje. I to nie tylko
przeziębienia, ale również opryszczka,
zakażenia skóry, grzybicze zakażenia
błon śluzowych.
Krótko o przyczynach deficytu
Niewłaściwa dieta
Niedobory żelaza w przeważającej
mierze wynikają z nieodpowiedniej diety. Zwłaszcza dotyczy to osób odchudzających się, na dietach wegetariańskich, odżywiających się nieregularnie.
Również niektóre substancje, zawarte
w pokarmach, utrudniają wchłanianie
żelaza, np. kofeina, fosforany.
Przyswajanie żelaza wspiera witamina C, dlatego niezbędne w diecie powinny być owoce i warzywa. Okazuje się,
że niedobór tej witaminy w organizmie
skutkuje również spadkiem poziomu
żelaza.
Utrata krwi
Jednym z powodów niedoboru żelaza są krwawienia z przewodu pokarmowego, w przypadku wrzodów żołądka
i dwunastnicy, żylaków przełyku, odbytu, guza jelita grubego. Jeśli krwawienia

występują w górnym odcinku przewodu, przeważnie nie jesteśmy w stanie
tego zauważyć. Dlatego najlepiej wykonać badanie na krew utajoną w kale.
Gdyby wynik okazał się pozytywny, konieczna jest dokładniejsza diagnostyka.
Przyjmowanie preparatów z zawartością
żelaza w tej sytuacji niczego nie poprawi.
U kobiet, częstą przyczyną anemii
niedoborowej są obfite miesiączki.
Choroby przewlekłe
Upośledzone wchłanianie żelaza występuje przy nieswoistym zapaleniu jelit
lub po resekcji jelita. Spadek stężenia żelaza we krwi bywa skutkiem niedokrwistości złośliwej, ostrych i przewlekłych
zakażeń, chorób nowotworowych, przewlekłej niewydolności nerek, chorób
tkanki łącznej.

Witaminy z grupy B
Mają wpływ na cały metabolizm
komórkowy. Ponieważ rozpuszczają się
w wodzie, ich nadmiar nie odkłada się
w organizmie, ale zostaje wydalony
z moczem. Wyjątek stanowi witamina B12, która bierze udział w procesie
krwiotwórczym. Wprawdzie potrzebujemy niewielkiej ilości tej witaminy, jednak
w przypadku upośledzonego wchłaniania, chorób żołądka, u osób w podeszłym
wieku, jest trudniej przyswajalna. Wtedy,
podobnie jak przy niedoborze żelaza,
może pojawić się niedokrwistość.
Witaminę B12, zwłaszcza w postaci syntetycznej, powinny szczególnie
ostrożnie stosować osoby z chorobami
nowotworowymi. Jest ona wówczas
bardziej przyswajana przez komórki
rakowe, niż przez organizm. Przyspie-

Żelazo może również szkodzić
Wprawdzie przekroczenie prawidłowych wartości żelaza zdarza się rzadziej, to sytuacja ta należy również do
niebezpiecznych. Powoduje chroniczne
zmęczenie, bóle brzucha, osteoporozę,
depresję, może być przyczyną chorób
serca, a nawet nowotworów. Ponieważ zbędne żelazo odkłada się przede
wszystkim w wątrobie i trzustce, może
powodować zatrucia, choroby tych narządów, z marskością wątroby włącznie.
Niektóre badania wskazują, że zbyt duża
ilość żelaza prowadzi do problemów
neurologicznych i psychiatrycznych.
Przy prawidłowym odżywianiu, jest
mało prawdopodobne, aby żelazo osiągnęło takie niepokojące wartości, chyba, że są konkretne powody, np. rzadka
choroba metaboliczna – hemochromatoza lub „bezkarne” przyjmowanie preparatów z zawartością żelaza. Aplikujemy sobie dosyć często zestawy witamin
i minerałów, tak na „wszelki wypadek”,
bo chcemy zapobiec infekcji, czujemy
się zmęczeni, jemy mniej warzyw i owoców, bo jest zima, itd… Warto byłoby
wprowadzić pewną zasadę – najpierw
sprawdzamy poziom żelaza we krwi,
a potem skład pierwiastkowy suplementu diety, który mamy zamiar nabyć.

sza zmiany rozrostowe, dlatego chorzy
na nowotwory mogą ją przyjmować tylko pod kontrolą lekarza.
W laboratorium Luxmed wykonasz podstawowe badania, m.in.
poziom żelaza i witaminy B12, morfologię, kał na krew utajoną oraz
specjalistyczne w kierunku diagnostyki anemii.
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Zimowe przypadki
Lód i śnieg na chodnikach, oszronione jezdnie, to główny powód wzmożonych
wypadków w okresie zimowym. Zaliczona „wywrotka” na takiej nawierzchni może
mieć bardzo nieprzyjemne skutki. Gdy spadnie śnieg, miłośnicy „białego szaleństwa”
wyruszają na łyżwy, narty, sanki lub podejmują bardziej ekstremalne sporty.
A o wypadek nietrudno.
i ucisku na rdzeń kręgowy, chorego należy
transportować na twardym podłożu (np.
nosze lub deska). Najlepiej, jeśli robi to wykwalifikowana kadra.
W czasie zimowych zabaw, złamania
kości przytrafiają się też często dzieciom.
Dotyczą one najczęściej obojczyka, kości
kończyn górnych lub dolnych.

Leczenie kontuzji

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 lub
badania USG.

Skręcenia i złamania
Skręcenie stopy, czyli skręcenie stawu skokowego
Ból pojawia się natychmiast. Zwiększa się przy próbie poruszania. Zazwyczaj
występuje obrzęk, pojawić się też może
krwiak. Skręcenie stopy do wewnątrz prowadzi do naciągnięcia więzadła, a nawet
do jego zerwania. Najlepiej, żeby uraz
obejrzał ortopeda. Może być potrzebne unieruchomienie stopy, w niektórych
przypadkach trzeba założyć gips.
Skręcenie kolana
Najczęściej na taką kontuzję są narażone osoby uprawiające sport. W czasie
upadku ze skręceniem kolana często słychać jest trzask, następnie pojawia się ból.

Jeśli noga wygięta jest pod nienaturalnym
kątem nie należy podejmować prób samodzielnego ustawiania. Gdy podczas upadku
uszkodzone zostały struktury wewnętrzne
kolana, pojawia się obrzęk i nasila się ból.
Uraz powinien jak najszybciej obejrzeć lekarz. Lżejsze przypadki leczy się poprzez
założenie na kilka tygodni usztywniającego opatrunku. Po jego zdjęciu pacjent
najczęściej wymaga jeszcze rehabilitacji.
W trudniejszych przypadkach nie wykluczona jest interwencja chirurgiczna.
Złamania i pęknięcia kości
Na złamania narażone są szczególnie
osoby starsze, u których może rozwijać
się osteoporoza kości. Dotyka częściej kobiety niż mężczyzn, zwłaszcza po 50 roku
życia. 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.
Osobom uprawiającym sport przytrafia się nieraz jeden z najgroźniejszych
urazów – złamanie kręgosłupa. Ponieważ
istnieje ryzyko przemieszczenia złamania

Pierwszym krokiem jest oczywiście wizyta u ortopedy i wykonanie zdjęcia RTG
lub USG. Czasami konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej. W oparciu
o diagnostykę obrazową, lekarz podejmie
decyzję, czy uszkodzoną część ciała trzeba unieruchomić opatrunkiem, czy też
konieczne jest założenie gipsu. Po kilku
tygodniach (w trudniejszych przypadkach
może trwać to dłużej) pacjent otrzymuje
skierowanie na rehabilitację. Od tego zależy powrót do pełnej sprawności, w możliwie najkrótszym czasie.

Rehabilitacja
To nie tylko leczenie bodźcami zewnętrznymi, ale również terapia ruchem.
Ma ona olbrzymie znaczenie po złamaniach i urazach mechanicznych. Praca z rehabilitantem po zdjęciu gipsu z kończyny,
to najważniejszy element w dochodzeniu
do pełnej sprawności. Terapia ruchem ma
też bardzo duże znaczenie po zabiegach
operacyjnych, jak np. wszczepienie endoprotezy.
Ogromne korzyści przy urazach kostno-mięśniowych przynoszą zabiegi fizykoterapeutyczne: laser, ultradźwięki, prądy,
pole magnetyczne, krioterapia.
Jedną z bardziej skutecznych metod
rehabilitacji jest metoda PNF. Gimnastyka indywidualna metodą PNF zakłada, że
terapia ma być dla pacjenta bezbolesna,
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symptomy. Ujawniają się one dopiero po
kilku dniach, a nawet tygodniach. Dlatego lekarze ostrzegają, aby zawsze w takiej
sytuacji wykonać badanie kontrolne. Najprostszym jest EEG głowy. To badanie bezpieczne, nieinwazyjne, może być wykonywane zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
Badanie EEG ułatwia różnicowanie
schorzeń czynnościowych i organicznych
mózgu. W wielu schorzeniach mózgu
pozwala umiejscowić proces chorobowy
w określonej okolicy.
Badanie u dzieci i dorosłych można
przeprowadzić w CM Luxmed w Lublinie przy ul. Królewskiej oraz w Biłgoraju
przy ul. Kościuszki.

zgodna z potrzebami ruchowymi chorego
i wzorowana na naturalnym ruchu zdrowego człowieka.
Metoda PNF stosowana jest z dużym
powodzeniem u pacjentów z chorobami
nerwowo-mięśniowymi, urazami rdzenia
kręgowego czy po udarach mózgu. Zalecana jest po zabiegach operacyjnych,
w chorobach mięśni szkieletowych, złamaniach tkanki kostnej, uszkodzeniu tkanek
miękkich (więzadeł, ścięgien, torebek stawowych), bólach kręgosłupa.
Wprowadzona we właściwym czasie rehabilitacja niejednokrotnie rokuje o powodzeniu powrotu do zdrowia.
Wszystkie zabiegi fizykoterapeutyczne
oraz terapia ruchem dostępne są w CM
Luxmed w Lublinie przy ul. Zwycięskiej
6A oraz w Chełmie, pl. Kupiecki 12.
Centrum Rehabilitacji Luxmed zostało przygotowane tak, by maksymalnie
ułatwić pacjentom dostęp do zabiegów.
W placówce lubelskiej gabinety wraz
z oddzielną rejestracją znajdują się na parterze. W Chełmie, Ośrodek Rehabilitacji
Dziennej mieści się na II piętrze, a budynek
wyposażony jest w windę. To duże udo-
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godnienie dla osób z chorobami narządów ruchu.
Zabiegi wykonywane są na podstawie skierowania od lekarza, dobierane
do aktualnych potrzeb zdrowotnych,
z uwzględnieniem wieku pacjenta i współistniejących chorób. Pacjenci mogą wykupić zabiegi pojedynczo lub w pakietach,
co oczywiście jest opłacalne ze względów
finansowych.

Stłuczenia i urazy
Szczególnie niebezpieczne w skutkach
są urazy głowy. Jeśli jest to tylko otarcie
naskórka, obrzęk tkanki podskórnej czy
tzw. siniak, nie ma powodów do niepokoju. Natomiast, 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. Gdy objawy
utrzymują się długo, mogą świadczyć o
uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego.
Bywa jednak i tak, że ciężkim urazom
głowy nie towarzyszą żadne niepokojące
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Jeżeli upadniesz na śliskiej nawierzchni lub doznasz kontuzji podczas uprawiania zimowych sportów - obserwuj
swój stan zdrowia. Gdy wystąpią u ciebie
którekolwiek z opisanych dolegliwości,
natychmiast zasięgnij porady lekarskiej.
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