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Choroby zapalne jelit - celowana diagnostyka

Pierwsze ząbki

Co rośnie na skórze?
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Drodzy Czytelnicy!

Przed nami kolejny rok.
Dla jednych, to czas refleksji
i podsumowań, ważnych planów i oczekiwań, dla innych
po prostu – nowe, zwykłe
dni. Od kilkunastu już lat
z naszą gazetą towarzyszymy
Państwu w tym codziennym
życiu, troszcząc się o to, co
najważniejsze – o zdrowie.
Wskazujemy na profilaktykę
zdrowotną, pomagamy wybrać drogę do trafnej
diagnozy i skutecznego leczenia. Informujemy na
bieżąco o najnowszych usługach i możliwościach
na rynku medycznym.
Przy tej okazji pięknie dziękuję za zaufanie,
jakim obdarzacie CM Luxmed. Postaramy się
nie zawieść Państwa również w nowym roku.
Naszym priorytetem jest szybka reakcja na
potrzeby pacjentów, rozszerzanie oferty medycznej
i stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.
Jednym z najnowszych ułatwień, jakie ostatnio
wprowadziliśmy, jest pobieranie materiału do
badań laboratoryjnych w domu pacjenta. To
szczególnie ważne dla osób starszych, małych
dzieci lub tych, którym stan zdrowia utrudnia
przyjazd do punktu pobrań. Więcej na ten temat
piszemy w artykule obok.
Jesienią minionego roku otworzyliśmy nowoczesną, doskonale wyposażoną placówkę w Kraśniku, przy ul. Lubelskiej. Szeroką ofertę medyczną
uzupełniają tu bezpłatne usługi z zakresu POZ.
Szczegóły znajdziecie na str. 3.
Zachęcam również do zapoznania się z pozostałymi tematami. Polecam artykuł „Infekcje
– w poszukiwaniu przyczyny”, który wyjaśnia,
jak przy nawracających chorobach górnych dróg
oddechowych, ważnym może okazać się badanie
videofiberoskopem. W artykule „Boli, łamie,
strzyka” opisujemy przyczyny bólów kostnostawowych, nie zawsze związane ze zwyrodnieniem
lub reumatyzmem. Tych, którzy oczekują na dziecko
bądź niedawno zostali rodzicami, z pewnością
zainteresuje artykuł „Ząbkowanie u dzieci”.
Zapraszam do lektury, życząc naszym Czytelnikom i Pacjentom wszelkiej pomyślności w Nowym
Roku.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

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

Badania laboratoryjne
bez wychodzenia z domu
Osobom starszym, schorowanym, niekiedy
pacjentom po hospitalizacji w szpitalu,
wybranie się do laboratorium na badanie
sprawia olbrzymią trudność. Przed
podobnym wyzwaniem stają rodzice
małego dziecka, gdy dopadnie je chociażby
infekcja połączona z wysoką temperaturą.
Przykłady, kiedy osobiste stawienie się do
punktu pobrań staje się nie lada kłopotem,
można by mnożyć.

Badania laboratoryjne są nieocenionym sposobem kontrolowania stanu zdrowia. Stanowią wielkie wsparcie dla lekarzy w diagnozowaniu i monitorowaniu postępów leczenia. Zaleca się, aby profilaktycznie badania laboratoryjne, w tym krwi i moczu, wykonywać
raz w roku. W większości przypadków takie postępowanie daje
możliwość wczesnego wykrycia niepokojących procesów zachodzących w organizmie.
Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pacjentowi trudno jest dotrzeć
do punktu pobrań, nawet do niezbyt odległej placówki. Czasami
nie pozwala na to stan zdrowia, czasami przeszkodą może być wiek
pacjenta. Dla takich osób laboratorium Luxmed przygotowało
nową ofertę. Już teraz istnieje możliwość pobrania materiału do
badań diagnostycznych bez wychodzenia z domu.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub w rejestracji, codziennie od poniedziałku do soboty, z przynajmniej jednodniowym
wyprzedzeniem. Materiał do badań pobierany jest codziennie od
poniedziałku do piątku od 8.00 do 11.00. Skierowanie od lekarza nie
jest wymagane.
Koszt badań jest zgodny z cennikiem Luxmed. Pobranie materiału
do badań w domu pacjenta, w granicach administracyjnych Lublina
wynosi 35,00 zł, poza granicami administracyjnymi Lublina (do 10
km) 45 zł.
Ofertę badań, przygotowanie oraz ceny znajdziesz na
luxmedlublin.pl

www.luxmedlublin.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , ul. Koncertowa 4D, tel.: 81 532 37 11
ul. Kościuszki 18, tel.: 84 686 95 33
pl. Kupiecki 12, tel.: 82 540 80 51
ul. Narutowicza 1/10, tel.: 81 884 47 90
ul. Poniatowskiego 33a, tel.: 82 540 80 41
ul. Spadek 41, tel.: 84 539 80 40
Luxmed - Uzdrowisko Nałęczów, ul. Kasztanowa 6, tel.: 81 501 60 12
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Luxmed w Kraśniku
Przychodnia, która łączy wygodę, nowoczesność i szeroki wachlarz usług
medycznych, to nowy Luxmed w Kraśniku. Wprawdzie już wcześniej w tym mieście
istniała placówka CM Luxmed, jednak z uwagi na duże zainteresowanie pacjentów,
zdecydowano o zmianie lokalizacji i utworzeniu przychodni z większym rozmachem.

Od jesieni tego roku mieszkańcy Kraśnika i okolic mogą już korzystać z nowej
placówki Luxmed przy ul. Lubelskiej. Na
cele Luxmedu przeznaczona została powierzchnia ponad 500 m2. Winda, przestronne wnętrza i funkcjonalne gabinety
dają poczucie komfortu i przyjaznej atmosfery.
Przychodnia stawia przede wszystkim na lekarzy specjalistów, którzy
przyjmują w poradniach dla dzieci i dorosłych. Prowadzona jest również praktyka z zakresu POZ. Przyjmuje lekarz rodzinny, pediatra, nie zabrakło też punktu
szczepień.
Świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowane

są przez lekarza rodzinnego, pielęgniarkę oraz położną POZ. Usługi medyczne
w ramach POZ obejmują: badania i porady lekarskie, diagnostykę, leczenie, ale
także kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne czy uzdrowiskowe.
Wśród świadczeń z zakresu POZ wymienić można również opiekę nad zdrowym dzieckiem, szczepienia ochronne,
orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
(z wyłączeniem przepisów medycyny
pracy), opiekę nad niepełnosprawnymi.
Pielęgniarki POZ realizują kompleksową opiekę w ramach zleceń lekarskich
- zastrzyki, szczepienia, pobieranie materiału do badań, prowadzą edukację
zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę chorób.
Na szczególną uwagę zasługuje
opieka położnych POZ, którą kobiety
objęte są przez cały okres życia.
Wizyty profilaktyczne położnej POZ
obejmują rozpoznanie problemów zdrowotnych kobiet, ale również planowanie
ciąży, opiekę nad kobietą w czasie przebiegu ciąży, a nawet przygotowanie do
porodu. Wizyty w edukacji przedporodowej rozpoczynają się od 21 tygodnia
ciąży i trwają do rozwiązania. Wizyty
patronażowe położnych obejmują opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2
miesiąca życia oraz edukację w okresie
karmienia piersią.
Aby skorzystać z nieodpłatnych
świadczeń POZ, należy jedynie złożyć
deklarację w przychodni.

Luxmed w Kraśniku posiada punkt
pobrań, dzięki czemu można wykonać
badania laboratoryjne podstawowe
i wysokospecjalistyczne. Doskonale
wyposażona została pracownia diagnostyczna do badań ultrasonograficznych.
Dzięki nowoczesnej aparaturze można
wykonać tu wszystkie rodzaje USG, również USG ciąży 3/4 D. Przeprowadzane są
też badania ultrasonograficzne u dzieci
– USG bioderek i przezciemiączkowe.
Warto dodać, że placówka w Kraśniku oferuje szereg innych badań diagnostycznych, jak np.: Doppler naczyń,
Holter EKG 24- i 48-godzinny, EKG spoczynkowe, spirometrię oraz biopsję
cienkoigłową piersi. Wykonywane są też
drobne zabiegi chirurgiczne: usuwanie
brodawek, znamion, blizn oraz zabiegi
ginekologiczne i dermatologiczne z wykorzystaniem krioterapii.
W prezentacji CM Luxmed w Kraśniku nie można pominąć działu stomatologii, który oferuje usługi z zakresu stomatologii zachowawczej, od profilaktyki
próchnicy, poprzez leczenie ubytków,
po leczenie kanałowe. Gabinety są doskonale wyposażone, klimatyzowane,
przyciągają przyjazną kolorystyką.
Podobnie jak w innych placówkach
CM Luxmed, standardem jest odbiór
wyników w e-Kiosku oraz on-line.
Zapraszamy do placówki CM Luxmed
w Kraśniku przy ul. Lubelskiej 56A.
Do dyspozycji pacjentów jest parking
oraz winda w budynku.
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Słoneczna witamina
Witaminy to związki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ich
niedobór prowadzi do wielu chorób, od anemii, ogólnego zmęczenia, zmian skórnych, po zaburzenia funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego czy ślepotę.
Jedną z ważniejszych witamin w organizmie
jest witamina D, która ogólnie mówiąc reguluje
gospodarkę mineralną, a jej brak w zaopatrzeniu
prowadzi przede wszystkim do krzywicy. Ale czy
tylko?
W ostatnich latach przeprowadzono
szereg badań, które potwierdzają wpływ
witaminy D na regulację wielu procesów
życiowych. Można powiedzieć, że jest
ona wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia. Jej niedobór obserwuje się w wielu stanach chorobowych, m. in. chorobach sercowo-naczyniowych, nowotworach, cukrzycy, chorobach nerek, nadciśnieniu tętniczym, chorobach autoimmunologicznych, reumatoidalnym
zapaleniu stawów, atopowym zapaleniu skóry, stwardnieniu rozsianym.

Niedobory witaminy D stają się
coraz bardziej powszechne
Naturalnym źródłem witaminy D
jest synteza skórna oraz dieta bogata
w produkty zawierające tę witaminę
(ryby morskie, jaja, przetwory mleczne).
Do niedawna uważano, że prawidło-

wa dieta i przyswajanie witaminy D
pod wpływem słońca są wystarczające
dla organizmu. Tymczasem okazuje się,
że tryb życia, niewłaściwe odżywianie,
położenie geograficzne, stosowane filtry przeciwsłoneczne, przebywanie
w zamkniętych pomieszczeniach, nie
sprzyjają utrzymaniu jej właściwego
poziomu.

Do prawidłowej produkcji wit. D
w skórze dochodzi wówczas kiedy
minimum 35% powierzchni ciała wystawione jest na działanie słońca przez
90 minut dziennie. Najnowsze badania
wykazały, że położenie geograficzne
Polski praktycznie wyklucza możliwość
efektywnej fotosyntezy witaminy D
nawet w miesiącach letnich, a niedobór
witaminy stwierdza się u ponad 70%
zdrowej populacji.

Jakie korzyści mamy z witaminy D?
O prawidłowy poziom witaminy D
powinny zatroszczyć się osoby chore
na osteoporozę. Od dawna już bowiem
wiadomo, że to jeden z głównych czynników wpływających na zdrowe i mocne
kości. Witamina D ma szczególne znaczenie dla seniorów. Zwiększa bowiem
siłę mięśniową i poprawia mineralizację
kości.
Badania ostatnich lat dowodzą, że
właściwy poziom witaminy D w organizmie zdecydowanie zmniejsza podatność na infekcje. Wynika z tego, że

wit. D podnosi odporność organizmu.
Badania wykazały, że korzystnie wpływa na chorych z astmą oskrzelową
i chorobą obturacyjną płuc, zmniejszając liczbę zaostrzeń. Przyjmowanie tej
witaminy zalecają również alergolodzy.
Okazuje się, że witamina D, jeszcze
nie tak dawno przepisywana wyłącznie
dzieciom do 2 roku życia w profilaktyce

krzywicy, jest ważna również dla osób
dorosłych. Chroni bowiem przed wieloma groźnymi chorobami.

Jak możemy dowiedzieć się czy
w naszym organizmie jest
wystarczająca ilość witaminy D?
Jedynym sposobem jest wykonanie
badania laboratoryjnego. Laboratorium
CM Luxmed wykonuje oznaczenie
poziomu witaminy D metodą uznaną
przez ekspertów za referencyjną. Jest to
metoda w pełni automatyczna, oparta
na technologii chemiluminescencji.
Badanie podlega codziennej wewnętrznej kontroli jakości.
Laboratorium uczestniczy również
w międzynarodowym systemie kontroli
jakości oznaczeń witaminy D: DEQAS,
który ma na celu ocenę dokładności
prowadzonych oznaczeń wobec przyjętych jako „złote standardy” wzorców.
Jak interpretować wynik badania?
Prawidłowy (pożądany) poziom witaminy D wynosi: 30-80 ng/ml
- niedobór lekki
20-30 ng/ml
- niedobór średni
10-20 ng/ml
- niedobór ciężki
0-10 ng/ml
- poziom toksyczny
>100 ng/ml
Jak zapobiegać niedoborom
witaminy D?
W przypadku, gdy otrzymamy
wynik badania poniżej 30 ng/ml,
należy uzupełnić dietę w witaminę D.
Najbogatszym naturalnym źródłem
tej witaminy jest tran. Już jedna łyżka
dziennie zaspokaja zapotrzebowanie
organizmu w witaminę D.
Niedobór witaminy D może być
uzupełniany również przez stosowanie
suplementacji farmakologicznej w dawce niezbędnej do podtrzymania pożądanego poziomu, w zależności od
pory roku i masy ciała. Bardzo ważne jest
zapewnienie prawidłowych zasobów
witaminy D przed planowaną ciążą,
w ciąży i w czasie karmienia piersią.
Poziom witaminy D możesz
sprawdzić w laboratorium Luxmed.
Zapraszamy również na konsultacje
do lekarza internisty.
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w poszukiwaniu przyczyny

Nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, częste antybiotykoterapie
są sygnałem do precyzyjnego zbadania noso-gardła. Przyczyna może tkwić
w migdałkach, Niedoleczonych zatokach, a nawet dotyczyć przewlekłego zapalenia krtani.
Migdałki – pierwszy strażnik

Stanowią pierwszą barierę ochronną
przed szkodliwymi czynnikami, w tym
również przed bakteriami. Jeśli dojdzie
do załamania ich funkcji obronnych,
drobnoustroje zagnieżdżą się na stałe
w tkance migdałka, powodując jego
powiększenie, zaczerwienienie i ból.
Powierzchnię migdałka podniebiennego pokrywa wówczas biały lub
żółty nalot. Objawom towarzyszy podwyższona temperatura i ogólne złe
samopoczucie.
Zapalenie migdałków podniebiennych może nieść ze sobą różne powikłania, w postaci m.in. ropnia okołomigdałkowego, choroby reumatycznej serca czy nawet przewlekłych
infekcji dróg moczowych. Zapalenie
może rozwinąć się w stan przewlekły
z powracającymi lub nieustającymi
dolegliwościami. Często powtarzające
się stany zapalne powodują przerost
migdałków. Przestają one wówczas
pełnić swoją funkcję, nie stanowią
bariery ochronnej, a mogą upośledzać
drożność dróg oddechowych. U dzieci
do szóstego roku życia przerośnięty jest
najczęściej migdałek gardłowy (tzw.
trzeci), u starszych częściej dotyczy to
migdałków podniebiennych.
Przerośnięty trzeci migdał utrudnia oddychanie przez nos, może zamykać wewnętrzne ujścia trąbek słuchowych, co prowadzi do pogorszenia
słuchu, a dalej do przewlekłego, wysiękowego zapalenia ucha środkowego.
Dołączają się też inne dolegliwości
– niespokojny sen, chrapanie, nieprawidłowa wymowa.
Nowoczesnym badaniem umożliwiającym precyzyjne zbadanie nosogardła, w kierunku przerostu trzeciego migdałka jest videofiberoskopia.
Badanie przeprowadza lekarz otolaryngolog przy użyciu delikatnego, cienkiego i giętkiego fiberoskopu połączonego z kamerą, uzyskując najwyższą
jakość obrazu HD.
Badania nie powinno wykonywać
się podczas intensywnego kataru, ponieważ utrudnia to oglądanie struktur
gardła. Fiberoskopię najlepiej wykonać
około 2 tygodnie po infekcji, ponieważ
w trakcie infekcji występuje obrzęk

śluzówki, co uniemożliwia dokładną
ocenę.

Przewlekłe zapalenie zatok

U większości chorych zapalenie
zatok ma podłoże wirusowe, jednak
zakażenie wirusowe często poprzedza
infekcję bakteryjną. Ostre bakteryjne
zapalenie zatok wywołują te same
drobnoustroje, które odpowiadają
za zapalenie ucha środkowego. Najczęściej są to Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae. Rozwój
bakterii beztlenowych może następować w stadium przewlekłym lub u pacjentów z chorobami zębów.
Charakterystycznymi objawami zapalenia zatok jest ropna wydzielina,
ściekająca po tylnej ścianie gardła oraz
ból nad zajętą zatoką, który nasila się np.
podczas opukiwania, pochylania się czy
ruchu.
Nieprawidłowe leczenie bakteryjnego zapalenia zatok sprawia, że choroba
często powraca i może prowadzić do
zakażenia przyległych struktur oraz
powikłań, takich jak: zapalenie kości
i szpiku kostnego, opon mózgowo –
rdzeniowych, skóry właściwej i tkanki
podskórnej, ropnia oczodołu czy mózgu.
Skuteczne leczenie przeciwbakteryjne,

wprowadzone w odpowiednim czasie,
pozwala na zmniejszenie obrzęku
śluzówki i przywraca drożność zatok,
chroniąc jednocześnie przed postacią
przewlekłą i trwałym uszkodzeniem
błony śluzowej.
W rozpoznawaniu zapalenia zatok
pomocna jest diagnostyka obrazowa
RTG. Stwierdzenie jednolitego zacienienia lub poziomu płynu w jamie
zatoki pozwala z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać zakażenie bakteryjne. W przypadku wątpliwości, warto wykonać tomografię komputerową,
która daje największe możliwości oceny
bocznej ściany nosa i zatok przynosowych.
Badanie laryngologiczne pozwala
ocenić obrzęki w jamach nosa, charakter wydzieliny, pomaga wykluczyć,
czy w obrębie jam nosa nie występują
inne zmiany, które mogą powodować
podobne objawy (polipy nosa, nowotwory).
Jednym z najnowszych sposobów
diagnostyki chorób zatok przynosowych jest badanie fiberoskopowe.
Pozwala ono również na ocenę skuteczności leczenia. Badanie wykonuje
lekarz laryngolog, wykorzystując cienki,
giętki aparat połączony z kamerą
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Zapalenie krtani

o najwyższej jakości obrazu. Dzięki temu badaniu możliwe jest dotarcie do
miejsc trudno dostępnych w zwykłym
badaniu laryngologicznym.
Fiberoskopia
jest
wykonywana
w pozycji siedzącej u osób dorosłych
oraz u dzieci. Badanie odbywa się
w znieczuleniu miejscowym i wymaga
przynajmniej częściowej współpracy
z pacjentem.

Zazwyczaj wywołują je wirusy.
W przypadku zakażenia bakteryjnego,
pojawia się ropna wydzielina. Stan
zapalny krtani może wystąpić również
w wyniku działania alergenów albo
wskutek nadmiernego używania głosu.
Powtarzające się ostre nieżyty krtani,
nadużywanie głosu, palenie papierosów, przebywanie w zanieczyszczonym
środowisku może prowadzić do przewlekłego zapalenia krtani.
Leczenie jest uzależnione od rodzaju
problemu, a ten można określić na podstawie wywiadu i precyzyjnych badań
diagnostycznych. Szczególnie zalecanym jest videostroboskopia krtani.
Badanie umożliwia sprawdzenie stopnia napięcia, ruchomości i stanu strun
głosowych oraz wykrycie zmian w krtani, również tych nowotworowych.
Badanie wykonuje lekarz laryngolog
lub foniatra, wykorzystując do tego
celu videolaryngoskop połączony z ka-

merą. Oświetlając krtań światłem stroboskopowym (przerywanym), lekarz
może zaobserwować ruchy fałdów głosowych w zwolnionym tempie i ocenić
ich funkcjonowanie. Wynik badania
wraz ze zdjęciem pacjent otrzymuje
bezpośrednio po badaniu.
Konsultacja medyczna:
dr hab. n.med. Artur Niedzielski
W gabinetach laryngologicznych
CM Luxmed przy ul. Koncertowej
w Lublinie wykonujemy videofiberoskopię i videostroboskopię u dzieci
i dorosłych.
Badanie fiberoskopem jest wykorzystywane również do diagnostyki: bezdechów sennych, chrapania
u dzieci i dorosłych, krwawień z nosa,
przewlekłych nieżytów nosa, a także
w przypadku podejrzenia ciała obcego w jamach nosa u dzieci.

Co rośnie na skórze?
Większość zmian skórnych tworzy się wraz z wiekiem, powstają najczęściej wskutek
działania promieni słonecznych. Przeważnie zlokalizowane są na twarzy i ramionach,
choć mogą występować również na innych częściach ciała – np. na dłoniach, brzuchu,
plecach czy dekolcie. Wiele z nich to zmiany łagodne, ale są i takie, które mogą
przerodzić się nawet w czerniaka złośliwego.

Brodawki i kurzajki
Mają niekiedy kolor zbliżony do barwy
skóry, czasami jasnobrunatny, aż do bardzo ciemnego. Ich powierzchnia może być
gładka, brodawkowata, nieraz są płaskie
lub wypukłe, a nawet uszypułowane. Niektóre mogą mieć charakter wirusowy, jak
chociażby znane powszechnie „kurzajki”.
Tworzą się one najczęściej na palcach rąk,
przy paznokciach, a nawet pod płytką
paznokciową. Czasami występują na stopach i przypominają nagniotki, dlatego

zdarza się, że są nieprawidłowo leczone.
Inną grupę brodawek stanowią brodawki łojotokowe. Pojawiają się u osób
w średnim wieku i u starszych. Są określane jako zmiany nowotworowe o charakterze łagodnym, nie mają tendencji
do przekształcania się w raka. Występują
najczęściej na skórze tułowia, twarzy,
kończyn górnych. Niektóre znacznie
wystają ponad powierzchnię skóry i mogą ulegać podrażnieniom i uszkodzeniom
mechanicznym. Ich obecność stanowi

defekt kosmetyczny, dlatego warto
rozważyć usunięcie takiej zmiany.
Trzeba podkreślić, że nawet zmiana
o charakterze łagodnym, pozostawiona
bez leczenia, narażona na dalsze niekorzystne działanie środowiska, z czasem
może przekształcić się w raka skóry, na
przykład w raka kolczystokomórkowego.
Taką tendencję mają zmiany o szorstkiej
powierzchni, zwane rogowaceniem słonecznym, pojawiające się w miejscach
narażonych na długotrwałe działanie
słońca.
Włókniaki i kaszaki
Medycyna określa włókniaki, jako wykwity o charakterze łagodnych nowotworów. Występują one na skórze niezależnie od wieku. Włókniaki miękkie
pojawiają się najczęściej na szyi, dekolcie,
pod piersiami i pod pachami. Zazwyczaj
są koloru skóry. Włókniaki twarde mają
zwykle postać pojedynczych guzków
o zabarwieniu czerwonym bądź brązowym. Najczęściej występują na kończynach. W niektórych przypadkach przyczyną utworzenia się włókniaka może
być wcześniejsze zapalenie mieszka
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bez zażenowania.
Krioterapia
W celu miejscowego niszczenia
chorych tkanek stosuje się zamrażanie, czyli krioterapię. Do zabiegu
wykorzystywany jest podtlenek
azotu, którego temperatura wynosi
minus 950 C.
Zaletą takiego leczenia jest bezbolesność. Pacjent może odczuwać
jedynie lekkie pieczenie, które ustępuje po 5-10 minutach. Bezpośrednio po zabiegu może wystąpić
rumień, czasami powstaje pęcherz,
potem strup, który goi się około
dwóch tygodni.
Zabieg jest krótki, bezpieczny,
można go wykonać w warunkach
ambulatoryjnych. Najlepiej zrobić
to w okresie jesienno-zimowym,
ponieważ po zabiegu przez pewien
czas należy unikać ekspozycji na
słońce.
W dermatologii metodę tę stosuje się m.in. w leczeniu brodawek
wirusowych zwykłych, brodawek
płaskich, znamion naskórkowych,
rogowacenia słonecznego czy kłykcin kończystych.
Poradnia dermatologiczna CM Luxmed
dysponuje nowoczesną aparaturą służącą do przeprowadzania zabiegów
kriochirurgicznych z wykorzystaniem
podtlenku azotu. Zabiegi wykonują
doświadczeni specjaliści w placówce w Lublinie
przy ul. Koncertowej 4D.
Elektrokoagulacja
To ważna metoda wykorzystywana
w dermatologii do usuwania zmian skórnych. Jak sama nazwa wskazuje,
oparta jest ona na zastosowaniu prądu
elektrycznego. Większość osób, z pewnością na samą myśl, że przy zabiegu
wykorzystywany jest prąd, ogarnia przerażenie. Niepokój jest jednak zupełnie
bezpodstawny.
Elektrokoagulacja jest zabiegiem polegającym na niszczeniu
zmian skórnych przy
użyciu prądu zmiennego
o wysokiej częstotliwości.
Wytworzone ciepło powoduje ścięcie białek
(koagulację)
znajdująMickiewicza
cych się w tkance. Zabieg
nie należy do bolesnych,
jednak przy licznych
zmianach, dużych bądź
zlokalizowanych w miejscach szczególnie wrażliwych, stosowane jest
znieczulenie miejscowe.
Może to być na przykład
krem nakładany kilkanaście minut przed zabie-

włosowego, uraz, a nawet ukłucie przez
owada.
Kaszaki lokalizują się najczęściej na
głowie, tułowiu i na skórze w okolicach
narządów płciowych. Przypominają wykwity ropne, ale ich treść jest twarda
i nie pozwala się usunąć. Przyczyną
ich powstawania jest zastój łoju w obrębie gruczołów łojowych i mieszków
włosowych. Nie wolno próbować samemu usunąć kaszaka, bo doprowadzi to
do zapalenia i powiększenia się zmiany. Leczenie polega na wycięciu chirurgicznym.
Zarówno włókniaki, jak i kaszaki to
zmiany łagodne i nieulegające zezłośliwieniu. Ich usunięcie ma zwykle aspekt
estetyczny. Jednak warto podkreślić, że
każda zmiana na skórze powinna zostać
zbadana przez dermatologa.
Znamiona barwnikowe
Zbudowane są z namnażających się
komórek barwnikowych skóry. Znamię
barwnikowe może być wrodzone lub
nabyte. Te wrodzone są przeważnie pojedyncze, owalne, mają jednolity kolor,
często porastają je włosy. Wśród znamion
nabytych wyróżnia się łagodne i atypowe.
Łagodne mają wyraźnie odgraniczone
brzegi, symetryczną budowę, średnicę
poniżej 6 mm.
Znamiona atypowe są przeważnie
asymetryczne, nieregularne, z nierówno
rozmieszczonym barwnikiem. Wszystkie
znamiona barwnikowe, a szczególnie te,
w których pojawiają się cechy atypii,
wymagają systematycznej, stałej kontroli,
mogą bowiem przekształcić się w czerniaka złośliwego.
Leczenie zmian skórnych
Dzisiejsze metody pozwalają na nieinwazyjne, bezbolesne, a co najważniejsze
– skuteczne usunięcie zmian skórnych.
Warto o tym pomyśleć właśnie teraz, zimą,
ponieważ niższe temperatury sprzyjają
szybszemu gojeniu się miejsc po zabiegu,
a przy tym na wiosnę będzie można
cieszyć się już zdrową skórą i odsłaniać ją
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giem lub znieczulający zastrzyk podskórny.
Bezpośrednio po zabiegu może pojawić się niewielki obrzęk, zaczerwienienie
skóry lub delikatny ból. W miejscu usuniętej zmiany powstaje mały strupek, który
goi się w ciągu kilku dni. Oczywiście, trzeba
pamiętać, by samemu nie zdrapywać powstałych strupków, ponieważ może to
prowadzić do utworzenia się blizny.
Wskazaniem do zabiegu są brodawki
wirusowe, nazywane kurzajkami, brodawki łojotokowe, zwane popularnie starczymi, brodawki płaskie, inaczej – brodawki młodocianych oraz włókniaki
miękkie.
Konsultacja medyczna: dermatolog
dr n.med. Maria Juszkiewicz-Borowiec
Zabiegi krio- i elektrokoagulacji można wykonać w gabinecie dermatologicznym CM Luxmed przy ul. Koncertowej 4D. Lekarz dermatolog, po zbadaniu zmiany na skórze, wybierze najskuteczniejszą metodę jej usunięcia.
Jeśli zmiana na skórze nie nadawałaby
się do leczenia dermatologicznego,
a jedynie do chirurgicznego usunięcia,
wówczas pacjent zostanie skierowany do
chirurga. Drobne zabiegi wykonujemy
również w filii przy ul. Koncertowej 4D
w Lublinie.
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Choroby zapalne jelit
Choroby te przebiegają najczęściej w postaci ostrych rzutów, przedzielonych
okresami remisji. Zarówno początek choroby, jak i przebieg następnych zaostrzeń może charakteryzować się różnym nasileniem objawów - od postaci
łagodnej do ciężkiej o gwałtownym przebiegu.

Nieswoiste Zapalne Choroby Jelit
(NZJ), to grupa przewlekłych chorób
autoimmunologicznych, do których
zaliczamy m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego (CU) oraz chorobę
Leśniowskiego-Crohna (CD). Zarówno
w CU, jak i CD pierwsze objawy występują najczęściej u osób poniżej 30 roku
życia, ale mogą wystąpić w każdym wieku.
Nadal nie do końca poznane zostały
czynniki wywołujące choroby. Badania
ostatnich lat pokazują, że należy brać

pod uwagę kilka elementów składowych. Wiele danych wskazuje na nieprawidłową reakcję układu immunologicznego czy na zmienioną florę bakteryjną
jelit. Przypuszczalnie, ta nieprawidłowa
reakcja jest uwarunkowana genetycznie. Czynnikami spustowymi mogą być:
infekcje pokarmowe, antybiotyki, stres,
leki i dieta. W konsekwencji, własne jelito zostaje rozpoznane przez układ odpornościowy jako obce i tym samym
zaczyna być atakowane. Uważa się także, że zbyt jałowe środowisko w dzieciństwie może sprzyjać
rozwojowi reakcji immunologicznych. Paradoksalnie, przebycie infekcji pasożytniczych
w dzieciństwie może
być czynnikiem ochronnym w przyszłości.
Colitis ulcerosa (CU)
Objawy wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego zależą od postaci choroby. Najczęściej są to bóle brzucha,
reakcje skurczowe jelit,
biegunka z domieszką
krwi, uporczywe parcie
na stolec, utrata masy
ciała, niedokrwistość.
Zasięg choroby może
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być różny - całe lub część jelita grubego, ale zawsze zmiany zaczynają się od
odbytnicy. Przewlekła utrata krwi ze
stolcem prowadzi do anemii, a w wyniku przewlekłej biegunki może dojść do
odwodnienia. Zaburzenia wchłaniania
powodują wyniszczenie organizmu,
a zaburzenia metabolizmu są przyczyną
tworzenia się np. kamieni nerkowych,
żółciowych, rozwoju osteoporozy, itp.
Jednak najbardziej niebezpieczne staje
się ryzyko perforacji jelita lub jego rozdęcia. Długotrwała choroba niesie ryzyko wystąpienia raka jelita grubego.
CD, czyli choroba
Leśniowskiego-Crohna
Najczęściej atakuje końcowy odcinek
jelita cienkiego i początkowy segment
jelita grubego, chociaż może obejmować całą długość przewodu pokarmowego - od jamy ustnej do odbytu. Charakterystyczne dla tej choroby jest to, że
odcinki objęte stanem zapalnym mogą
być przedzielone odcinkami o prawidłowej śluzówce.
Z czasem, w efekcie toczącego się
procesu zapalnego, który obejmuje całą
ścianę jelita, może dochodzić do powikłań w postaci zwężenia jelita, przetok,
ropni i guzów zapalnych. Powikłania te
często wymagają interwencji chirurgicznej.
Choroba jest schorzeniem całego organizmu, chociaż główne objawy dotyczą jelit. Sprawia m.in., że trudno wchłaniają się składniki odżywcze, co prowadzi
do wyniszczenia organizmu. Przewlekły
stan zapalny i niedobory wielu witamin
i pierwiastków śladowych, podobnie jak
przy CU, mogą prowadzić do tworzenia
się kamieni w nerkach, drogach żółciowych, do wystąpienia osteoporozy,
a nawet raka jelita grubego.
Choroba Leśniowskiego-Crohna dominuje w państwach wysoko uprzemysłowionych,
przede
wszystkim
w aglomeracjach miejskich Europy.
W coraz większym tempie zaczyna dotykać społeczności polskiej. Lekarze
zwracają jednocześnie uwagę na coraz
cięższy przebieg choroby, z przetokami
i wyniszczeniem.
Jednym z pierwszych symptomów
choroby Crohna jest długotrwała lub
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często nawracająca biegunka, niejednokrotnie z domieszką śluzu lub krwi. Pacjenci, u których stan zapalny obejmuje
jelito cienkie, skarżą się na bóle po prawej stronie brzucha, nudności, wymioty,
podwyższoną temperaturę. Choroba
może zaczynać się chudnięciem bez
innych dolegliwości lub niewyjaśnioną
anemią. Ze względu na to, iż objawy są
często niecharakterystyczne, rozpoznanie choroby bywa znacznie opóźnione,
nawet o rok lub dwa lata.
Diagnostyka NZJ
Niezwykle ważne jest, by nieswoiste
choroby zapalne jelit uchwycić w jak
najwcześniejszym stadium i nie dopuścić do niebezpiecznych dla zdrowia
i życia powikłań. Rozpoznanie w początkowym stadium nie jest łatwe. Trzeba
wykonać komplet badań, by móc ostatecznie postawić prawidłową diagnozę.
Jeśli pacjent odczuwa niepokojące objawy, powinien zgłosić się do lekarza, aby
wykonać szereg niezbędnych badań.
Szczególnie czułym wskaźnikiem
toczącego się procesu zapalnego jest
poziom CRP, czyli tzw. białko fazy ostrej.
Również podwyższona leukocytoza,
przyspieszone opadanie krwinek czerwonych (OB.) oraz zwiększenie ilości płytek krwi alarmują, że trzeba poszerzyć
diagnostykę o badania endoskopowe.
Podstawową metodą jest kolonoskopia
z oceną całego jelita grubego i końcowego odcinka jelita cienkiego. Umożliwia
ona wykrycie bardzo wczesnych zmian,
a jednocześnie pozwala na pobranie
materiału do badania histopatologicznego. Ocena histopatologiczna może
potwierdzić lub wykluczyć nieswoiste
zapalenie jelit.
Kalprotektyna – marker stanu
zapalnego jelit
Kalprotektyna jest białkiem występu-
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jącym w cytoplazmie granulocytów, zaś
naciek zapalny z granulocytów towarzyszy procesowi zapalnemu w błonie śluzowej jelita, bez względu na przyczynę.
Dlatego podwyższony poziom kalprotektyny w kale świadczy o obecności
stanu zapalnego i różnicuje go od zaburzeń czynnościowych, np. zespołu jelita
nadwrażliwego.
Oznaczenie stężenia kalprotektyny
w kale może służyć jako badanie przesiewowe we wstępnej diagnostyce NZJ
– ujemny wynik z dużym prawdopodobieństwem wyklucza NZJ i pozwala zrezygnować z badań inwazyjnych.
Oznaczenie autoprzeciwciał
NZJ to grupa chorób autoimmunologicznych, dlatego we krwi mogą być
obecne swoiste autoprzeciwciała. Oznaczenie autoprzeciwciał pomaga określić,
z którą chorobą z grupy NZJ mamy do
czynienia.
We wrzodziejącym zapaleniu jelita
grubego obserwujemy obecność autoprzeciwciał: przeciw jelitowym komórkom kubkowym, przeciw cytoplazmie granulocytów
(pANCA), przeciw laktoferynie związanej z DNA.
W chorobie Leśniowskiego-Crohna: przeciw antygenom trzustkowym
rPAg1=CUZD1 i rPAg2
=GP2 oraz przeciw Saccharomyces cerevisiae.
Leczenie NZJ
Chorób z tej grupy nie
udaje się obecnie wyleczyć całkowicie. Można jedynie wydłużać
okresy remisji. U wielu
pacjentów, przy zasto-
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sowaniu leczenia, trwają one nawet wiele lat.
Ponieważ istotą choroby jest zapalenie, dlatego podstawą terapii są leki
przeciwzapalne. Jeśli nie przynoszą
poprawy, stosowane są sterydy w połączeniu z lekami immunosupresyjnymi.
Stosunkowo nowoczesną metodą jest
leczenie biologiczne. Wykorzystywane
jest głównie wtedy, gdy inne środki zawodzą, w ciężkich postaciach choroby,
przy występowaniu przetok.
W przypadkach zrostów, niedrożności jelit, przetok czy ropni, konieczne
staje się leczenie chirurgiczne. Zdarza
się jednak, że korzyści z zabiegu mogą
być tymczasowe, bowiem choroba może
powrócić w innym miejscu. Dlatego tak
ważne jest przyjmowanie odpowiednich leków po zabiegu.
Zapraszamy na konsultacje do poradni gastrologicznej CM Luxmed.
W pracowni endoskopowej wykonujemy kolonoskpię i gastroskopię, również w znieczuleniu ogólnym.
Konsultacja medyczna: gastrolog
dr n.med. Katarzyna Laskowska
Badanie kalprotektyny można wykonać w laboratorium CM Luxmed.
Przeciwciała w kierunku NZJ oznaczysz
w jednym badaniu: Panel Przewlekłe
Choroby Zapalne Jelit.
W naszym laboratorium możesz
sprawdzić również poziom CRP (białko
fazy ostrej), które jest najbardziej czułym wskaźnikiem procesu zapalnego
oraz wykonać inne wymienione powyżej badania laboratoryjne.
Pełną ofertę badań, przygotowanie
i adresy punktów pobrań znajdziesz
na luxmedlublin.pl
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Boli, łamie, strzyka
Bóle kostno-stawowe stanowią jeden z najczęstszych powodów zgłaszania się
pacjentów do lekarzy. Proces chorobowy może rozpoczynać się już u 30-, a nawet 20latków i utrudniać normalne funkcjonowanie. Wśród najczęściej występujących są
choroby z grupy reumatyzmu tkanek miękkich, choroba zwyrodnieniowa stawów czy
reumatoidalne zapalenie stawów. Jednak przyczyn bólów kostno-stawowych może
być znacznie więcej…

Reumatyzm tkanek miękkich
Najczęstszą przyczyną dolegliwości
spotykanych w praktyce reumatologicznej i lekarza rodzinnego są choroby
z grupy reumatyzmu tkanek miękkich.
Doprowadzają do nich mikrourazy i powtarzające się przeciążenia związane
z codzienną aktywnością, pracą lub
uprawianiem sportu. Dotyczą one tkanek okołostawowych - przyczepów mięśni, ścięgien, kaletek maziowych i więzadeł. Do najczęściej spotykanych należą:
zespół bolesnego barku, entezopatia
nadłykcia bocznego i przyśrodkowego
kości ramiennej (łokieć tenisisty i golfisty), zespół cieśni nadgarstka, zapalenie
kaletek, zespoły bólowe kręgosłupa.
Odpowiednio wcześnie rozpoczęte
leczenie, obejmujące podawanie miejscowo glikokortykoidów z lignokainą,
niesterydowych leków przeciwzapalnych, dobrany właściwie program ćwiczeń i fizykoterapia, pozwalają na uzyskanie szybkiego ustąpienia dolegliwości.
Artroza, czyli choroba zwyrodnieniowa stawów
Proces chorobowy może rozpoczynać
się już u 30-, a nawet 20-latków. 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.
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 kolano-

we. Nie bez znaczenia jest również styl
życia, charakter wykonywanej pracy,
niedobory żywieniowe, nadmierne obciążanie stawów podczas aktywności fizycznej. Nawet osoby uprawiające amatorsko 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.
Rozpoznanie choroby nie jest trudne – często sam wywiad zebrany od pacjenta sugeruje przyczynę dolegliwości.
Zdjęcie RTG stawów uwidacznia zwężoną szparę stawową, wyrośla kostne,
torbiele i umożliwia ocenę zawansowania 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 i stawów kolanowych. Zmiany
w kręgosłupie rozpoznajemy przy pomocy zdjęcia radiologicznego, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.
Wprawdzie zastosowane leczenie nie
spowoduje przyrostu chrząstki stawowej, ani naprawy już dokonanych uszko-
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dzeń, może natomiast opóźnić proces
destrukcji i poprawić komfort życia pacjenta poprzez odpowiednią rehabilitację, 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.
Reumatoidalne zapalenie stawów
RZS
Często mylimy reumatoidalne zapalenie stawów z szeroko pojętym „reumatyzmem”, który kojarzy nam się ogólnie
z bólami kości i stawów. Z punktu widzenia medycznego, taka jednostka chorobowa jak reumatyzm nie istnieje, a definicja chorób reumatycznych jest szersza
i bardziej złożona.
Przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów nie zostały do końca poznane. RZS zalicza się do grupy chorób
autoimmunologicznych. To oznacza, że
układ odpornościowy organizmu atakuje i niszczy tkankę łączną. W zapaleniu reumatoidalnym zmiany są zlokalizowane głównie w stawach i tkankach
okołostawowych. Objawy choroby są
podobne jak w innych schorzeniach
stawów – sztywność, ból, obrzęki, ograniczenie ruchów. Proces chorobowy
zaczyna się powoli i początkowo dotyczy symetrycznych, małych stawów rąk
i stóp. Po latach dochodzi do znacznych
zniekształceń stawów, przykurczu i zani-

ku drobnych mięśni.
W diagnostyce znaczenie mają badania laboratoryjne: morfologia, OB, CRP
– białko ostrej fazy, badania immunologiczne: czynnik reumatologiczny RF,
przeciwciała przeciwcytrulinowe aCCP
oraz przeciwciała przeciwjądrowe ANA.
Diagnostyka obrazowa obejmuje zdjęcia RTG stawów, USG i rezonans magnetyczny. Wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie modyfikacyjne RZS ma na
celu uzyskanie remisji lub ograniczenie
przebiegu choroby i uniknięcie niepełnosprawności.
Bóle kostno-stawowe przy
boreliozie
Diagnostyka boreliozy wprawdzie
rozwija się w szybkim tempie, ale wciąż
ogromna liczba osób nie wie, że cierpi
na tę chorobę. A jeśli nie będzie ona prawidłowo leczona, może zakończyć się
nawet wózkiem inwalidzkim.
Boreliozę wywołują przenoszone
przez kleszcze krętki (Borrelia burgdorferi). Niestety, nie w każdym przypadku
w miejscu ukąszenia wystąpi rumień czy
inne charakterystyczne objawy. Specjaliści sygnalizują, że nie ma ich u około
połowy chorych, co nie oznacza, że
ukąszona osoba nie jest zarażona. Brak
typowych objawów często opóźnia trafną diagnozę. A jeśli w pierwszej fazie nie
zostanie zastosowana antybiotykoterapia, borelioza przejdzie w fazę rozsianą
– w okresie od kilku tygodni do kilku
miesięcy wystąpią objawy wtórne: dolegliwości kardiologiczne, neurologiczne,
bóle stawów, mięśni lub inne. Kiedy choroba staje się przewlekła, pacjent może
zostać na długi czas wyłączony z aktywnego życia. Szybka i trafna diagnoza

pozwoliłaby uniknąć poważnych konsekwencji. Niestety, pacjenci, którzy skarżą
się na dolegliwości ze strony różnych
układów, bywają odsyłani do kolejnych
specjalistów. Często borelioza, zwłaszcza w fazie przewlekłej, jest mylona ze
stwardnieniem rozsianym, nerwicą, reumatyzmem, toczniem rumieniowatym.
Leczenie w tych kierunkach nie przynosi
efektów, a bakterie borelli wciąż sieją
spustoszenie w organizmie.
W laboratorium CM Luxmed można wykonać test Elisa, który wykrywa
przeciwciała IgG świadczące o przebyciu zakażenia oraz test, który monitoruje skuteczność leczenia boreliozy
(przeciwciała VlsE/C6)
Zaleca się wykonanie testu tuż przed
rozpoczęciem leczenia i następnie po
8-12 tygodniach po zakończeniu antybiotykoterapii. Jeżeli nie wykonano
oznaczenia miana przeciwciał VlsE/C6
przed leczeniem, to badanie poziomu
tych przeciwciał można sprawdzić po
4-6 miesiącach od zakończonego leczenia. Wówczas, w przypadku prawidłowo przeprowadzonego leczenia, miano
przeciwciał powinno być niskie albo
w ogóle niewykrywalne.
Opisaliśmy tylko kilka wybranych
przykładów chorób wywołujących bóle
mięśni, kości lub stawów, by zasygnalizować, że przyczyny bólu są różnorodne. Warto mieć na uwadze, że problem
może być zarówno reumatologiczny, jak
i ortopedyczny, neurologiczny, a nawet
związany z chorobami onkologicznymi.
Zapraszamy na konsultacje do poradni specjalistycznych CM Luxmed
oraz na badania diagnostyczne.
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Kwalifikacje do zabiegów przeprowadzane są również w gabinetach okulistycznych CM Luxmed.
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Pierwsze ząbki
Ząbkowanie u dzieci, choć jest procesem fizjologicznym,
może przysparzać rodzicom sporo kłopotów. Nie tylko
w kontekście uciążliwych objawów związanych z wyrzynaniem się zęba, ale również z powodu zaburzeń prawidłowego przebiegu ząbkowania.

Literatura medyczna podaje, iż pierwsze ząbki pojawiają się u niemowląt między szóstym a dwunastym miesiącem
życia. Te ramy są bardzo umowne, ponieważ u wielu dzieci mogą wyrastać już
w trzecim miesiącu. Niektóre badania
dowodzą, że pora ząbkowania związana
jest z ogólnym rozwojem dziecka, jego
masą urodzeniową, płcią czy sposobem
odżywiania matki w czasie ciąży.

Zęby przedwczesne

Proces tworzenia się zębów rozpoczyna się już w życiu płodowym. Zdarza
się nawet, że noworodek może przyjść
na świat już z wyrzniętym zębem. Sytuacja taka bywa dużym zaskoczeniem
dla mamy i powoduje dyskomfort
w karmieniu piersią. Jeśli taki ząbek jest
rozchwiany, nie trzyma się mocno, zazwyczaj bywa usuwany ze względów
bezpieczeństwa. Najczęściej zdarza się,
że nowy ząb mleczny już w tym miejscu
nie wyrośnie.
Wśród przyczyn występowania zębów wrodzonych wymienia się predyspozycje rodzinne, płytkie położenie
zawiązka zęba, ale też zaburzenia hormonalne, zaburzenia odżywiania oraz
niektóre choroby genetyczne.

Objawy ząbkowania

Proces wyrastania zęba jest dość długotrwały - najpierw musi przejść przez
kość, potem przebić dziąsło. Nic więc
dziwnego, że dla malucha wiąże się to
niejednokrotnie z bólem, swędzeniem
i nieprzyjemnymi odczuciami. Chociaż
każde dziecko przechodzi inaczej okres
ząbkowania, to jednak pojawiają się typowe objawy miejscowe, jak: nadmierne
ślinienie, obrzęk dziąsła lub ogólne, np.
gryzienie twardych przedmiotów przez
dziecko, a także niepokój, rozdrażnienie,
brak apetytu. U niektórych dzieci może
pojawić się podwyższona temperatura
(maksymalnie do 38 stopni). Nasilone
objawy powinny skłonić nas do wizyty
u lekarza. Utrzymujący się obrzęk i stan
zaczerwienienia dziąsła może bowiem
być sygnałem, że rozwinął się stan zapalny. Pozostawiony dłużej, może prowadzić do zakażenia kości, a nawet żuchwy.

Kolejność pojawiania się zębów

Jako pierwsze pojawiają się zwykle

dwa dolne siekacze, po nich dwa siekacze górne. Następnie rosną siekacze boczne, przy czym, zazwyczaj jako
pierwsze, wyrzynają się dolne, potem
górne. Pierwsze trzonowce wyrastają między 12 a 15 miesiącem życia,
a dopiero później kły. Całkowity proces
wyrzynania kończą drugie trzonowce,
które rosną między 20 a 30 miesiącem
życia. Zdarza się, że kolejność wyrzynania się zębów odbiega od przedstawionego modelu. Eksperci oceniają, że ta
kolejność nie jest istotna, jeśli w efekcie
pojawi się pełne uzębienie mleczne.
W sytuacji zaś, gdy wiąże się to z zaburzeniami, np. z opóźnieniem ząbkowania czy nieprawidłowym położeniem
w łuku, wymaga konsultacji lekarskiej.

Opóźnione ząbkowanie

Przyczyny późnego pojawienia się
zębów u dzieci mogą być różnorodne.
Jeśli po ukończeniu 12 miesiąca maluch
nie ma żadnego zęba, konieczna jest
wizyta u lekarza pediatry i stomatologa.
Niektórzy specjaliści sygnalizują, że taka
wizyta wskazana jest wcześniej, przed
ukończeniem 1 roku życia.
Późniejsze ząbkowanie obserwuje
się u wcześniaków, może być ono również związane z opóźnionym rozwojem
fizycznym dziecka, niedożywieniem
lub z zaburzeniami ogólnoustrojowymi, hormonalnymi bądź genetycznymi.
W niektórych zespołach genetycznych,
np. zespole Downa, występują braki
zawiązków zębów i zaburzenia ich morfologii.
Jeśli opóźnienie dotyczy pojedynczych zębów
lub ich grupy, przyczyna
jest przeważnie miejscowa, np. nieprawidłowe
położenie zawiązka zęba,
ząb nadliczbowy, torbiel,
bariera śluzówkowa lub
kostna.

Kontrola stomatologiczna

Nawet jeśli proces
ząbkowania przebiega
bez zakłóceń, na wizytę
do stomatologa rodzice powinni wybrać się
z dzieckiem po ukazaniu

się pierwszych zębów. Oczywiście nie
wykonuje się wtedy żadnych zabiegów,
ale lekarz szczegółowo poinstruuje, jak
czyścić zęby i na co zwrócić szczególną
uwagę. Jest to też okazja do sprawdzenia, czy rozwój jamy ustnej i uzębienia
postępuje w sposób właściwy. Wizyty
powinny odbywać się regularnie, najlepiej co 3 miesiące. Wtedy nie przeoczymy nieprawidłowego ząbkowania czy
początków próchnicy.
Warto wiedzieć, że tzw. próchnica
wczesna, to bardzo ostra postać, która
w ciągu kilku miesięcy potrafi zniszczyć
całkowicie uzębienie mleczne.
Ważnym elementem profilaktyki
przeciwpróchniczej jest lakowanie i lakierowanie (fluoryzacja) zębów. Zabiegi
wykonywane są na zębach zdrowych, są
bezbolesne, a przynoszą bardzo dobre
efekty. Fluor, wbudowując się w szkliwo zębów, chroni związki wapnia, które stają się bardziej odporne na kwasy
i bakterie. Lakowanie natomiast, polega
na zabezpieczaniu bruzd i szczelin specjalnym preparatem, który uniemożliwia
bakteriom dostęp do zęba.
Pamiętajmy, że jeśli zadbamy o zęby
mleczne, to zaoszczędzimy naszemu
dziecku wielu problemów w przyszłości.
Konsultacja medyczna:
lekarz stomatolog Anna Giska
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My się zimy nie boimy
Dzieciaki uwielbiają zimę. Z tęsknotą oczekują na ferie, bo to nie tylko wolny czas od
nauki, ale szalone zabawy na śniegu, nartach, łyżwach czy sankach. Jednak to, co tak
cieszy dzieci, nie zawsze budzi entuzjazm rodziców, zwłaszcza, jeśli młody człowiek
ma spędzić ferie poza domem. Jak przygotować dziecko, aby zimowy wypoczynek był
faktycznie udany i nie musiał zakończyć się interwencją lekarską? O czym powinny
pamiętać osoby, które będą opiekować się dziećmi podczas wyjazdów?

Wychłodzenie, inaczej hipotermia

Człowiek jest istotą stałocieplną,
utrzymuje temperaturę w granicach
36-37oC. Jednak długie przebywanie
w niskich temperaturach prowadzi do
zaburzenia termoregulacji. Pierwszymi
sygnałami wychłodzenia są dreszcze,
drżenie mięśni, uczucie głodu, parcie
na mocz. Im dziecko jest młodsze, tym
ma mniejszą zdolność utrzymania stałej
temperatury ciała. Do wychłodzenia organizmu może dojść nawet przy temperaturach dodatnich, kiedy dziecko jest
w bezruchu, ma na sobie przemoczoną
odzież czy jest narażone na przenikliwy
wiatr. Jeśli temperatura ciała spadnie
poniżej 35 stopni, mówimy o hipotermii.
Spadek ciepłoty ciała poniżej 32 stopni

niesie ze sobą poważne konsekwencje,
grozi nawet utratą życia. Takie wychłodzenie dotyka też osoby, które są ofiarami wypadków komunikacyjnych czy
np. wpadną do wody. Dlatego pamiętajmy, by chronić dziecko przed zabawą
na zamarzniętych rzekach, stawach lub
jeziorach.
Pierwsza pomoc
Przy znacznym wychłodzeniu konieczna jest reanimacja i pomoc specjalistyczna. Jeśli spadek ciepłoty ciała
jest umiarkowany, czekając na pomoc
lekarską należy bardzo powoli ogrzewać
ciało, stopniowo, nawet kilka godzin. Nie
wolno nacierać i intensywnie rozgrzewać miejsc najbardziej zmarzniętych.
Można podawać napoje rozgrzewające,
lecz pod żadnym pozorem nie może to być alkohol. I nie w tym rzecz,
że dziecko nie powinno
spożywać alkoholu, ale
chodzi o to, że alkohol natychmiast rozszerza naczynia krwionośne, co
prowadzi do jeszcze większego wychłodzenia.
W sytuacji, gdy osoba
ma mokre ubranie, należy
je zdjąć i najlepiej okryć
takiego pacjenta folią termoizolacyjną.
Rola rodziców
Jeśli wyprawiamy dziecko na zimowe wakacje,

&$ă2'2%2:$

Apteka Fragal Sp. z o.o.
XO5DFāDZLFNDĖZLGQLN

zadbajmy o spakowanie bielizny, ciepłych ubrań, nie zapomnijmy o czapce, szaliku, rękawiczkach, skarpetach
i nieprzemakalnym obuwiu, najlepiej
na grubej podeszwie. Poza tym prawidłowe ubranie, nie znaczy grube ubranie. Dziecko na lodowisku czy podczas
zabawy potrzebuje swobody ruchów,
dlatego najlepiej zakładać kilka lekkich
warstw na tzw. cebulkę. Pamiętajmy, że
dziecko przegrzane, to dziecko spocone.
A jeśli do tego dołączymy mróz i wiatr choroba gotowa.

Złamania i urazy

Zabawy na śniegu, zimowe sporty są
z pewnością frajdą dla dzieciaków, ale
wiążą się z licznymi upadkami. Kontuzje
są często błahe, jak niegroźne stłuczenia,
ale zdarzają się też poważne – zwichnięcia, skręcenia lub złamania. Objawy początkowo są podobne. Jest to zazwyczaj
silny ból, obrzęk i trudności w poruszaniu kończyną. Właściwą diagnozę może
postawić tylko lekarz, po zbadaniu pacjenta i wykonaniu zdjęcia RTG.
Złamania kości u dzieci na szczęście
w przeważającej liczbie przypadków są
niegroźne, łatwo się nastawiają, a kość
dobrze się zrasta. Szczególnie niebezpieczne w skutkach są urazy głowy. Gdy
po uderzeniu pojawią się bóle lub zawroty głowy, nudności, senność, dekoncentracja – konieczna jest natychmiastowa wizyta u lekarza. Te objawy nasuwają
bowiem podejrzenie wstrząsu mózgu,
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stłuczenia mózgu, a nawet krwawienia
śródczaszkowego.
Bywa jednak i tak, że ciężkim urazom
głowy nie towarzyszą żadne niepokojące symptomy. Ujawniają się one dopiero po kilku dniach, a nawet tygodniach.
Dlatego lekarze ostrzegają, aby zawsze
w takiej sytuacji nie czekać na wystąpienie dolegliwości, ale wcześniej wykonać
badanie kontrolne. Najprostszym jest
EEG głowy.
Badanie jest wykonywane
w CM Luxmed przy ul. Królewskiej.

Odmrożenia

Najbardziej narażone są nieosłonięte
części ciała – nos, uszy, palce, ale też często odmrożeniu ulegają stopy. Sprzyja
temu m.in. niewystarczająca izolacja od
mrozu i wiatru, zmniejszone krążenie
krwi w tkankach uciśniętych ubraniami,
zmęczenie, nieprawidłowe odżywianie,
odwodnienie.
Odmrożenia powierzchniowe dotyczą skóry i tkanki podskórnej. Skóra
początkowo czerwienieje, jest miękka,
a miejsce odmrożenia nie boli. Pojawia
się charakterystyczne białe lub szare zabarwienie tkanek. Jest to odmrożenie
I stopnia i jeśli na tym etapie wprowadzona zostanie prawidłowa pomoc, nie
pozostawi trwałych śladów. Przy II i III
stopniu odmrożenia występują pęcherze powierzchowne i głębokie, zawierające treść surowiczą lub z domieszką
krwi, otoczone są obrzękiem. Odmrożenia głębokie dotyczą części ciała – nosa,
ucha, palca, stopy itp. Skóra staje się szara, jest twarda, dochodzi do całkowitej
utraty czucia w tym obrębie. Bez fachowej, natychmiastowej pomocy dochodzi
do zmian martwiczych.
O czym opiekun musi pamiętać
Jego zadaniem jest przede wszystkim ocena sytuacji. Trzeba zabezpieczyć dziecko przed dalszą utratą ciepła,
a odmrożone części ciała przed dalszymi
urazami. Ważne jest, by pamiętać, że odmrożonych fragmentów ciała nie wolno
rozcierać, gwałtownie rozgrzewać, przebijać powstających pęcherzy, polewać
miejsc odmrożonych wodą, ani okładać śniegiem, ponieważ takie zabiegi
przyspieszają martwicę. No i koniecznie
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dziecko powinien obejrzeć lekarz – im
wcześniej, tym lepiej.

Ochrona skóry twarzy ważna nie
tylko latem

Pamiętajmy, że skóra dziecka jest
bardziej delikatna i wrażliwa. Podczas
przebywania na dworze narażona jest
nie tylko na ostre słońce i promienie
UV. Zimą dodatkowo szkodzi jej wiatr
i mróz. Dlatego na wyjazd rodzice powinni wyposażyć młodego człowieka
w odpowiednie kosmetyki. Krem natłuszczający, ochronny z filtrem UV, pomadka natłuszczająca do ust powinny znaleźć się w kosmetyczce zarówno dziewczynek, jak i chłopców. Warto zasugerować w tym miejscu, iż kremy z filtrami
UV, które zostały nam z czasów wakacji,
a były otwierane, nie spełnią swojej roli.
Nawet jeśli nie straciły terminu ważności
- straciły swoje właściwości ochronne.

Ochrona oczu

Promienie słoneczne, które odbijają
się od śniegu są jeszcze bardziej niebezpieczne dla oczu niż latem. Ich duże natężenie może powodować pogorszenie
ostrości widzenia, a nawet uszkodzenie
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wzroku. Pojawiający się ból i pieczenie
oczu, łzawienie mogą być pierwszymi
objawami tzw. olśnienia słonecznego.
Zapobiegną temu okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV. Trzeba jednak zawsze pamiętać, że gdyby objawy nasilały się bądź nie ustępowały, nie warto
zwlekać z wizytą u okulisty, ponieważ
mogą to być symptomy innych chorób,
jak chociażby zapalenia spojówek.
W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych zdarzeń – urazów, stłuczeń,
podejrzenia odmrożenia lub niepokojących objawów, jak: podwyższona temperatura, utrata apetytu, itp. najlepiej
nie zwlekać i udać się z dzieckiem do
lekarza. Zapraszamy na konsultacje do
poradni specjalistycznych CM Luxmed.
W razie potrzeby na miejscu można również wykonać niezbędne badania diagnostyczne.

Aby dziecko miało dużo energii, a przy
tym odporności, zimowa dieta powinna
różnić się od letniej. Powinna dostarczać
więcej składników odżywczych.

Dział reklamy
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tytułów i śródtytułów.
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