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Nowe technologie w stomatologii
Zabiegi laserem - nowość w Luxmed

Co dietetyk radzi na zimę
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Drodzy Czytelnicy!

Niejednokrotnie już przekonaliście się, że okres zimowy
nie jest najłatwiejszym czasem
dla zdrowia i samopoczucia.
Organizm musi uporać się
z niekorzystną aurą, niższą
temperaturą, brakiem słońca,
a w konsekwencji ze spadkiem
odporności. W tym wydaniu
magazynu nasza dietetyczka
radzi, jak naturalnie można
wspomóc organizm, by zwycięsko przeszedł czas
zimowej próby.
Zimą ciągle jesteśmy narażeni na wirusy, które
stają się teraz bardziej aktywne. Wymienić można
chociażby rotawirusy, atakujące szczególnie najmłodszych pacjentów. O tym, jak są groźne oraz
jak zapobiegać i leczyć chorobę wywołaną przez
ten typ wirusa przeczytacie na str.5. Zimą również
częściej niż zwykle narażeni jesteśmy na infekcje
i choroby uszu. Więcej na ten temat znajdziecie
w artykule „Gdy boli ucho”.
W trosce o Państwa dobre zdrowie i samopoczucie zachęcamy do systematycznych badań profilaktycznych. Tym razem nieco wskazówek dla Panów.
Jakie badania powinni wykonać i na co zwrócić
szczególną uwagę, piszemy na str.6-7.
Z nowości – po pierwsze chciałbym polecić wizytę u dyplomowanej higienistki stomatologicznej
i wykonanie skalingu na najnowszym urządzeniu
szwajcarskiej firmy EMS. O korzyściach dla
pa-cjenta piszemy w materiale obok. Drugim
tematem, który zasługuje na uwagę, są zabiegi
laserowe wykorzystywane w kosmetologii. To
dobra wiadomość dla wszystkich, którzy dbają
o młody wygląd. Dzięki zabiegom laserem frakcyjnym Fire-Xel CO2 można skutecznie zahamować
proces starzenia się skóry oraz skorygować defekty
estetyczne, powstające na skutek upływu lat. Więcej przeczytacie na str. 3.
Wszystkich Państwa zachęcam do aktywnego
wykorzystania okresu zimowego, by wiosną cieszyć
się dobrą kondycją.
Życzę naszym Czytelnikom i Pacjentom zdrowia,
optymizmu oraz realizacji planów 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 -

Nowość w stomatologii
Scaling w technologii Piezon ® NO PAIN,
oraz piaskowanie AIR-FLOW
Niezawodne, szybkie i komfortowe
oczyszczenie zębów jest już możliwe dzięki
najnowszemu urządzeniu, w jakie została
wyposażona stomatologia Luxmed przy
ul. Radziwiłłowskiej. Na przegląd, naukę
prawidłowego czyszczenia zębów i zabiegi
profilaktyczne nie musisz już zapisywać się
tylko do stomatologa. Zabiegi te wykona
dyplomowana higienistka stomatologiczna.

Kombajn profilaktyczny AIR FLOW Master Piezon szwajcarskiej
firmy EMS jest urządzeniem łączącym skaler ultradźwiękowy i piaskarkę. Rękojeść jest podświetlana, co znacznie poprawia widoczność
pola zabiegowego, tym samym zwiększając precyzję i dokładność
oczyszczania. Aparat posiada zewnętrzny pojemnik na wodę, do
której można wlać płyny antyseptyczne i wykonać płukanie kieszeni
dziąsłowych bez potrzeby używania innych leków. Dodatkowym
atutem urządzenia jest dostępność różnych rodzajów piasków używanych do piaskowania. Pozwala to na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Główne korzyści dla pacjenta:
1. Bezpieczeństwo - możliwość płynnej regulacji mocy urządzenia
i dostosowanie jej do ewentualnej nadwrażliwości występującej
u części pacjentów.
2. Usuwanie kamienia nazębnego bez bólu – końcówki pracujące
podczas scalingu działają w sposób liniowy nie powodując dyskomfortu znanego we wcześniej dostępnych na rynku skalerach.
3. Piaskowanie nad-, przy- i poddziąsłowe – używając odpowiednio
dobranych piasków i trybów pracy możemy usuwać nie tylko ciemny
osad i przebarwienia z powierzchni zębów, ale również biofilm
bakteryjny przy dziąsłach i w kieszonkach dziąsłowych (bardzo ważne
przy chorobach przyzębia). Piaskowanie poddziąsłowe jest również
najlepszą metodą na oczyszczanie miejsc przy implantach.
Używanie specjalistycznego piasku do piaskowania poddziąsłowego powoduje usunięcie do 99 % biofilmu z powierzchni implantów. Pozwala to zapobiegać, zatrzymać i leczyć zapalenia tkanek
wokół implantów. Analogicznie wygląda sytuacja z kieszeniami patologicznymi w chorobach przyzębia.
Zabiegi oczyszczania zębów, przeglądy stomatologiczne i edukację pacjentów w zakresie sposobów dbania o higienę jamy ustnej
może wykonywać dyplomowana higienistka stomatologiczna.
Skraca to pacjentom czas oczekiwania na wizytę, a jednocześnie
umożliwia poświęcenie większej ilości czasu i uwagi.
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Młodość zatrzymana LASEREM

Nie trzeba być dzisiaj filmową gwiazdą, by wyglądać młodo i atrakcyjnie. Kończy
się era skalpela, a technologie z dziedziny medycyny estetycznej i kosmetologii
rozwijają się tak błyskawicznie, że każdy, kto chce „ująć sobie kilka lat” i jak najdłużej
zachować dobry wygląd, ma to już w zasięgu ręki i portfela.

CM Luxmed wprowadziło do swojej
oferty zabiegi oparte o nowoczesne technologie, wykorzystywane w renomowanych gabinetach na świecie. Cel,
jaki stoi przed medycyną estetyczną,
to nie tylko profilaktyka, ale przede
wszystkim skuteczne hamowanie procesu starzenia się skóry oraz korekcja
defektów estetycznych, powstających na
skutek upływu lat. Dzięki najnowszym
osiągnięciom technologicznym – doskonale opracowanym preparatom i nowoczesnym urządzeniom, realizacja tego
celu stała się możliwa.

Zabiegi laserem frakcyjnym
Fire-Xel CO2
Obecność na powierzchni skóry zmarszczek, linii, bruzd, przebarwień oraz
zwiotczenie, utrata elastyczności i jędrności, ziemistość cery nie muszą już być
problemem. Zabieg może być wykonany na każdym obszarze skóry, choć najczęściej stosowany jest na twarzy, szyi,
dekolcie oraz grzbietach rąk, czyli tam,
gdzie skóra starzeje się najszybciej pod
wpływem promieniowania UV. Doskonałe rezultaty uzyskuje się na obszarach
bardzo trudnych do odmłodzenia innymi metodami, jak szyja i dekolt oraz
zmarszczki wokół ust i starzejąca się skóra
wokół oczu i powiek. Bardzo dobre efekty
można uzyskać likwidując rozstępy. Zabiegi laserem tego typu wskazane są też
w celu likwidacji rozszerzonych porów
i blizn potrądzikowych.
Zasada działania lasera
Laser frakcyjny Fire-Xel emituje podczas jednego impulsu liczne mikrowiązki światła laserowego, które wypalają
w skórze mikrokolumienki obejmujące
warstwę naskórka i skóry właściwej. Impulsy laserowe emitowane są na powierzchni skóry jeden obok drugiego, co
w rezultacie pozwala na wytworzenie
siateczki mikrouszkodzeń na danym obszarze skóry. Regularne i przewidywalne
uszkodzenie powierzchni skóry, pobudza
ją do wzmożonej regeneracji i odbudowy dokonanych planowych uszkodzeń,
dzięki czemu uzyskujemy nową i lepszą
strukturalnie tkankę. Uszkodzenia są
mikroskopijne i otoczone dookoła strefą
zdrowej skóry, dzięki czemu gojenie
i regeneracja tych uszkodzeń zachodzi
bardzo szybko, a rekonwalescencja pacjenta po zabiegu jest stosunkowo
krótka.

Efekty wykonanego zabiegu
W trakcie zabiegu laser niszczy starzejącą się skórę i jednocześnie dzięki
technologii frakcjonowanej wiązki laserowej pobudza ją do intensywnej regeneracji. Skóra staje się jędrna, napięta
i elastyczniejsza, zmarszczki, bruzdy i blizny są spłycone, przebarwienia mniej
widoczne, pory zwężone i spłycone, koloryt skóry bardziej świeży i promienny.
Skóra wyraźnie odmładza się i jest lepszej
jakości.
Bezpośrednio po zabiegu skóra poddana terapii może być obrzęknięta, zaczerwieniona i rozgrzana. Może pojawić
się też pieczenie, które mija w pierwszej
dobie. Po 2 – 3 dniach obrzęk i rumień
ustępują i pojawia się powierzchowny
cienki, ale rozległy strup na powierzchni
skóry, który przez kolejne 4 – 5 dni ulega
stopniowemu złuszczeniu. Odsłania się
wówczas nowa skóra, która przez kolejne tygodnie cały czas w głębi ulega regeneracji.
Gojenie skóry bezpośrednio po zabiegu trwa około tygodnia, ale rezultaty
oceniamy po upływie kilku tygodni od
zabiegu. Zazwyczaj wtedy wykonujemy
drugi zabieg, który ma na celu pobudzenie skóry do dalszej regeneracji.
Poprawa jakości skóry jest efektem
zmiany jej struktury i utrzymuje się

długo, nawet kilka lat. Widać to wyraźnie
w przypadkach poprawy wyglądu blizn
potrądzikowych, gdzie rezultaty są naprawdę trwałe.
Przy nieznacznych zmarszczkach
i zwiotczeniu skóry satysfakcjonujące
efekty uzyskujemy już po jednym zabiegu. Natomiast głębokie zmarszczki,
bruzdy i blizny wymagają powtórzeń
w odstępach 6-12 tygodniowych. W początkowej fazie, gdy trwa zaplanowana
terapia i nie zostały jeszcze osiągnięte
satysfakcjonujące rezultaty, kolejne zabiegi powinny być wykonywane w odstępach co 6-12 tygodni.
Przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu jest m.in. ciąża i karmienie piersią,
stosowanie niektórych leków i ziół, choroby nowotworowe, dermatozy czy też
otwarte rany. O ewentualnych innych
przeciwwskazaniach poinformuje lekarz
specjalista.
Zabiegi laserem frakcyjnym Fire-Xel CO2
wykonywane są przez lekarzy posiadających
wiedzę i doświadczenie z medycyny
estetycznej. Lekarz udzieli dokładnych
wskazówek, jak dbać o skórę po zabiegu.
Usługi laserem wykonujemy w CM Luxmed
w Lublinie przy ul. Koncertowej.
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Co dietetyk radzi na ZIMĘ
W okresie jesienno-zimowym wiele osób narzeka na osłabienie, spadek odporności
i zaburzenia nastroju. Niejeden z nas, razem z nastaniem zimy, rezygnuje również
z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, bądź odpuszcza zdrowe żywienie,
skoro każdy dodatkowy kilogram może być przykryty grubym swetrem. Jak wykorzystać zimę, by wzmocnić swoje zdrowie i schudnąć?
Organizm człowieka jest jak samochód. Jeśli zależy nam, by był sprawny
jak najdłużej, dbamy o niego, tankując
najlepszym paliwem, wymieniając regularnie olej. Jeśli dobry samochód
zatankujemy kiepskiej jakości paliwem,
nie będziemy w stanie wydobyć z niego
całego potencjału. Szybciej też zacznie

sprawiać problemy. Podobnie działa nasz
organizm – musimy dostarczać wysokiej
jakości pożywienie, aby prawidłowo funkcjonował przez lata.
Znane jest nam hasło z reklam - ponad 70% odporności organizmu znajduje się w jelitach. Z tego też względu
należy szczególnie o nie dbać. Każdego dnia powinniśmy dostarczać z pożywieniem bakterie probiotyczne w postaci kiszonek (kapusty, ogórków, buraków), napojów probiotycznych (kefirów, mleka acidofilnego, zsiadłego mleka, probiotyczne soki owocowe). Aby
dobre bakterie się rozwijały, należy również zadbać o odpowiednią dla nich
pożywkę (prebiotyki). To, co szczególnie
te bakterie uwielbiają, to cebula, czosnek
czy por oraz inulina.
Dbanie o jelita to także odpowiednie
żywienie i styl życia. Z tego też względu
należy unikać: żywności przetworzonej,
fast-foodów, niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (jak ibuprom), antybiotyków, napojów gazowanych (typu
cola), używek (nadmiaru alkoholu czy
kawy).
Pamiętajmy również, że odporność
„trenuje się” także na świeżym powietrzu,
dlatego ważne są jesienne spacery czy
sporty zimowe. Oczywiście w odpowiednim ubiorze. Nie zapominajmy także
o śnie.

Warto podkreślić, że w okresie jesienno-zimowym zalecana jest suplementacja witaminą D dla całej populacji polskiej, ze względu na zbyt małe nasłonecznienie w tym okresie. W mojej
opinii, dobrym źródłem witaminy D jest
tran rybi (dobrej jakości, o wysokich dawkach kwasów tłuszczowych omega-3,
przebadanych pod kątem zanieczyszczenia metalami ciężkimi). Jeśli decydujemy
się na suplementację jedynie witaminą D
(np. w kapsułkach), odpowiednia dawka
powinna być przede wszystkim ustalona
na podstawie analizy jej poziomu we
krwi.
Dla naszej odporności istotna jest również witamina C, która najlepiej działa
przyjmowana z pokarmem. Dobrymi
źródłami witaminy C są papryka, natka
pietruszki, kiełki, owoce cytrusowe, soki
naturalne z ciemnych owoców (np. z porzeczki, aronii). Jeśli decydujemy się
na spożycie witaminy C w proszku czy
płynie, pamiętajmy, aby również dołączyć suplementację bioflawonoidami,
które współdziałają z wyizolowaną witaminą. Bioflawonoidy to naturalne substancje pochodzenia roślinnego, o właściwościach przeciwutleniających. Występują powszechnie w owocach, nasionach, korzeniach czy liściach. Sama witamina C, jako odseparowany związek, nie
wykazuje takiego działania jak spożyta
z pokarmem czy w formie ekstraktów
(np. aceroli), gdzie zawarte są także inne
związki biologicznie czynne, współdziałające z tą witaminą.
I ostatecznie – w czasie zimy łatwiej
jest zrzucić zbędne kilogramy niż to
ma miejsce w ciągu lata, ze względu na
zużycie większej ilości energii m.in. na
ogrzanie organizmu. W związku z tym,
zadbajmy o rozgrzewające potrawy z dodatkiem startego świeżego imbiru (który ma działanie rozgrzewające i przeciwzapalne) czy przypraw korzennych (zawierają związki antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwutleniacze). Postawmy
na gotowane na parze sezonowe warzywa z dodatkiem świeżych kiełków
(które są zimowym odpowiednikiem letnich warzyw), dobrej jakości jaja, lekkie
potrawy mięsne i rybne z dodatkiem
zdrowego tłuszczu (oliwy z oliwek, oleju
kokosowego, oleju lnianego, masła)
i kasz.

Pamiętajmy o tym, aby spożywać jedynie sezonowe owoce, a po przyniesieniu ze sklepu dokładnie je umyć, także
przed obraniem, aby nie przenosić palcami związków chemicznych ze skórki na
obrany i gotowy do spożycia owoc.
Nasze zdrowie zaczyna się na talerzu!
Dietetyk Paulina Anna Majkutewicz
CM Luxmed w Chełmie

Mgr Paulina Majkutewicz
Jest absolwentką Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego na kierunku
Dietetyka i żywienie człowieka oraz
podyplomowych studiów WSNS na kierunku Psychodietetyka. Członek Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na
Diecie Bezglutenowej oraz Towarzystwa
Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita. Wykładowca na konferencjach poświęconych tematyce autyzmu. Współautorka publikacji naukowej
dotyczącej dietoterapii w depresji.
Szkolona z prowadzenia pacjenta na diecie eliminacyjnej.
Prowadzi edukacje żywieniowe oraz
dietoterapie m.in. w chorobach dietozależnych, autyzmie, ADHD, depresji, chorobach autoimmunizacyjnych, chorobach
jelit (celiakia, choroby zapalne jelit, syndrom jelita nadwrażliwego) oraz przy
alergiach i nadwrażliwości pokarmowej.
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Rotawirusy lubią zimę
Potocznie nazywane bywają grypą jelitową. Przenoszone są najczęściej drogą
pokarmową. Szybko rozprzestrzeniają się w miejscach, gdzie przebywa więcej
ludzi. Są utrapieniem dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli.
Rotawirusy znane są już od kilkudziesięciu lat. Naukowcy zidentyfikowali siedem grup rotawirusów, trzy
z nich – A, B i C są zaraźliwe dla człowieka. Najbardziej rozpowszechniony
jest wirus z grupy A. Źródłem zakażenia
jest chory, który wydala wraz z kałem
cząstki wirusa na około 2 dni przed wystąpieniem objawów i nawet do 10 dni
po ustąpieniu choroby. Kolejne osoby
mogą zarażać się drogą pokarmową
poprzez skażone ręce, sztućce, naczynia. Do zakażenia może dojść po spożyciu skażonych pokarmów, szczególnie
tych, które można jeść na surowo (warzywa, owoce, woda). Rotawirusy mogą
przenosić się również drogą oddechową, jednak nie do końca wiadomo, czy
w takiej sytuacji dochodzi do zakażeń
jelitowych.

Objawy choroby

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

Leczenie

Chociaż zazwyczaj jest objawowe,
powinno zostać podjęte natychmiast.
U niemowląt i małych dzieci często

konieczna jest hospitalizacja szpitalna
i nawadnianie organizmu drogą dożylną.
U dorosłych, których dotychczasowy stan zdrowia nie budził zastrzeżeń
wymagane jest podawanie doustnych
preparatów nawadniających, które jednocześnie regulują gospodarkę elektrolitową.
Ważne
jest też podawanie
prebiotyków, w celu
namnożenia się prawidłowych bakterii
jelitowych. Trzeba
też pamiętać o odpowiedniej
diecie
- kleiki (ryż, drobna
kasza) i zupy jarzynowe. Posiłki powinny być niewielkie, ale
spożywane częściej.

dokładnie przeanalizować sytuację
zdrowotną i sposób leczenia, aby wykluczyć przeciwwskazania. Trzeba pamiętać, że szczepionkę można podawać najpóźniej do 24 tygodnia życia.
Nie stosuje się szczepienia u dzieci starszych, młodzieży i dorosłych.

Czy można zapobiec infekcji?

Z pewnością można zminimalizować
ryzyko jej wystąpienia. Główną zasadą
jest zachowanie higieny osobistej – częste i dokładne mycie
rąk oraz pokarmów
spożywanych na surowo.
W praktyce te zalecenia trudno zastosować u małych
dzieci, których rączki czy palce tak
często wędrują do
buzi.
Najlepszym
sposobem chroniącym malucha przed
zachorowaniem jest
szczepionka. Zalecana jest już od 6 tygodnia życia. Szczepionka jest podawana doustnie, można ją stosować jednocześnie z innymi
szczepieniami (błonica, tężec, krztusiec,
pneumokoki). Oczywiście do szczepienia powinien zakwalifikować lekarz.
Szczepienie jest polecane u wcześniaków i dzieci przewlekle chorych,
z uwagi na większe ryzyko zachorowania. Jednak u takich dzieci lekarz musi

Szczepionka chroni przed rotawirusem przez 3 lata, a więc dzieci, które
w tym wieku są najbardziej narażone na
zakażenie i ciężki przebieg choroby.
Szczepienia przeciwko rotawirusom można wykonać w CM Luxmed.
Do szczepienia konieczna jest wcześniejsza kwalifikacja lekarska.
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Męskie przykazania

Często lekceważą sygnały o problemach zdrowotnych, które wysyła organizm. Starając się nie okazywać słabości,
odsuwają w czasie wizytę u lekarza i niezbyt chętnie poddają się badaniom. A powinni. Statystyki podają, iż mężczyźni żyją średnio o 8-9 lat krócej niż kobiety. Niewiele ponad połowę wie, jakie ma ciśnienie, a tylko 1/3 potrafi
podać wartość cholesterolu we krwi.

Nawet jeśli nic ci nie dolega, niektóre
badania powinieneś wykonywać systematycznie. Tylko w ten sposób możesz
w porę zdiagnozować choroby, które zagrażają twojemu zdrowiu i życiu. Kontrolę

Na to wszystko wystarczy jedna
wizyta w laboratorium. Wyniki możesz
odebrać w domu przez Internet. Ale
zinterpretować je powinien koniecznie
lekarz!

niepokojących objawów, ale skrycie osłabia serce, uszkadza tętnice i przyspiesza
rozwój miażdżycy. Zaliczane jest do
głównych czynników ryzyka choroby
wieńcowej i zawału serca.
Przed wizytą u kardiologa wykonasz
badanie EKG, które zinterpretuje lekarz.
W przypadku wątpliwości, może zaproponować aparat Holtera, monitorujący
serce 24, 48 lub 72 godziny – podczas
pracy, odpoczynku, snu, itp. Jeśli są wskazania, lekarz może zlecić wykonanie
próby wysiłkowej, polegającej na kontroli
pracy serca podczas wysiłku, jaki pacjent
pokonuje, chodząc po bieżni.
Kardiologa zainteresuje też z pewnością wykonany lipidogram. Podwyższony
poziom „złego” cholesterolu LDL powoduje bowiem rozwój choroby wieńcowej.
Zbyt duże stężenie cholesterolu całkowitego zagraża miażdżycą i chorobami
serca.
Kontrolę stężenia cholesterolu we
krwi zaleca się przeprowadzać od 20
roku życia, co 5 lat, osoby powyżej 30
roku życia – co 3 lata.

Zapobiegaj cukrzycy

stanu zdrowia najlepiej rozpocząć od
przeprowadzenia podstawowych badań
laboratoryjnych – morfologii z rozmazem
krwinek, OB i oznaczeniem białka CRP.
Niezbędne jest sprawdzenie poziomu
glukozy, wykonanie analizy moczu, prób
wątrobowych i lipidogramu, który określa
poziom wszystkich odmian cholesterolu.

Pamiętaj o sercu

Jednym z ważniejszych elementów
profilaktyki chorób serca jest kontrola
ciśnienia tętniczego krwi. Wprawdzie
można je mierzyć w domu, jednak dobrze,
jeśli od czasu do czasu skontroluje je
lekarz.
Podwyższone ciśnienie długo nie daje

Wizyta u diabetologa jest niezbędna
dla mężczyzn z otyłością. Gdyby do
tego dołączył się jeden z czynników –
podwyższone ciśnienie, cholesterol lub
wyższy poziom glukozy, już tylko krok
do wystąpienia zespołu metabolicznego,
prowadzącego do cukrzycy i chorób serca.
Podstawowym krokiem w leczeniu
cukrzycy jest jej rozpoznanie, na jak

CAŁODOBOWA

CAŁOTYGODNIOWA

na Zana

na Bazylianówce

CAŁODOBOWA
ul. Bazylianówka 58
Lublin
pn-sb 8:00 - 21:00
nd 9:00 - 20:00

Apteka Pomocna
na Deptaku

Czynna codziennie 24h

ul. Krakowskie
Przedmieście 23

Lublin

Apteka na Zana
ul. T. Zana 27
Lublin

24h
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najwcześniejszym etapie. Długotrwałe
utrzymywanie się podwyższonego poziomu cukru prowadzi bowiem do powikłań cukrzycowych, czyli do uszkodzenia
niektórych tkanek i narządów.
Do badania stężenia glukozy pobierana jest krew na czczo. Prawidłowa glikemia na czczo wynosi od 70 do 99 mg/dl.
Niższe stężenie glukozy może oznaczać
hipoglikemię. W przypadku wyższych
wartości mówimy o stanie przedcukrzycowym lub o cukrzycy. Zazwyczaj w takiej sytuacji badanie jest powtarzane,
a lekarz może zlecić wykonanie testu obciążenia glukozą.
Zaleca się wykonywanie badań laboratoryjnych minimum raz na 3 lata,
począwszy od 40 roku życia.

Zatroszcz się o płuca

Osobom palącym papierosy znany jest
tzw. poranny kaszel. Może utrzymywać
się on wiele lat. Jeśli zmienia się nasilenie
kaszlu, jego częstotliwość, pojawia się
duszność, to znak, że wizyta u lekarza
jest konieczna. Istnieje ryzyko rozwoju raka płuc. Pierwsze objawy mogą być niecharakterystyczne, zależą bowiem od
umiejscowienia nowotworu oraz jego
stosunku do otaczających tkanek. Mogą
to być też początki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Zmiany
w płucach mają wówczas charakter nieodwracalny. Jednak wczesne rozpoznanie
choroby może zapobiec jej dalszemu
rozwojowi. Jednym z najważniejszych elementów terapii jest zaprzestanie palenia.
Specjalista skieruje na RTG klatki piersiowej i w razie potrzeby zleci wykonanie
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spirometrii. Badanie dostarcza informacji,
jaka jest objętość i pojemność płuc oraz
przepływ powietrza w oskrzelach i płucach.
Badanie RTG klatki piersiowej wykonuj co 2 lata.

Uwaga na prostatę!

Dla mężczyzn po 50 roku życia wizyta
u urologa powinna być wręcz obowiązkiem. W tym wieku, niemal powszechną
przypadłością staje się łagodny rozrost
gruczołu krokowego. Jego powiększenie
przysparza wielu nieprzyjemnych dolegliwości: częstomocz, naglące parcie,
uczucie niepełnego oddania moczu.
Bezbolesne badanie tzw. per rectum
wykaże, czy nie nastąpił przerost prostaty.
Lekarz zleci również sprawdzenie antygenu PSA we krwi, którego poziom u mężczyzn ze zdrową prostatą nie przekracza
4 ng/ml. Najbardziej wiarygodnym badaniem oceniającym stan gruczołu krokowego jest USG dorektalne. W trakcie
tego badania, jeśli zajdzie taka potrzeba,
istnieje możliwość wykonania biopsji
i pobrania wycinków do badania.
Wczesne rozpoznanie i leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego pozwoli pozbyć się nieprzyjemnych dolegliwości i zapobiegnie rozwojowi raka
prostaty.

Wykonaj badania w kierunku
raka jelita grubego

Rak jelita grubego to złośliwy rozrost błony śluzowej okrężnicy, który
może utworzyć się w dowolnej części

jelita. Przyczyny zachorowania na raka
wciąż w dużym stopniu nie są znane,
ale zidentyfikowano niektóre czynniki
ryzyka. Wymienia się wśród nich: wiek,
dietę, polipy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, inne choroby towarzyszące,
uwarunkowania genetyczne.
Osoby, które ukończyły 40 lat powinny
co roku przeprowadzić badanie kału na
krew utajoną. Jest to badanie proste, niedrogie, a niezwykle pomocne we wczesnej diagnostyce raka. Najpewniejsza jest
diagnostyka obrazowa z wykorzystaniem
technik endoskopowych, takich jak: videokolonoskopia i videosigmoidoskopia,
które dają wizualny wgląd w światło jelita
grubego. Badanie pozwala dokładnie
obejrzeć wewnętrzną powierzchnię narządu. Dzięki temu lekarz może ocenić
m.in. barwę śluzówki jelita, zmiany patologiczne – owrzodzenia, uchyłki, stany
zapalne. Przy pomocy urządzeń endoskopowych można pobrać wycinki do
badań histopatologicznych, można wykonać też drobne zabiegi, jak np. usunięcie polipa, gruczolaka, ciała obcego czy
zatamować krwawienie z uszkodzonych
naczyń.
Kolonoskopia jest optymalną metodą
profilaktyki przeciwnowotworowej, pozwalającą wykryć raka jelita grubego
w bardzo wczesnym stadium. Badanie
należy przeprowadzać najlepiej od 40
roku życia.
Skorzystaj z porad lekarzy
specjalistów w CM Luxmed. U nas
możesz wykonać niezbędne badania
laboratoryjne i diagnostyczne.

Kleszcza w kleszcze
Województwo lubelskie, obok województw pomorskiego i podlaskiego jest ogniskiem endemicznym występowania wirusa odkleszczowego
zapalenia mózgu – wynika z badań wirusologicznych kleszczy oraz badań
serologicznych.
Odkleszczowe zapalenie mózgu jest
infekcją ogólnoustrojową, wywoływaną
przez wirus TBE przenoszony w trakcie
ukąszenia przez zakażonego kleszcza.

Częstość występowania choroby zależy od pory roku i wynika z sezonowej
aktywności kleszczy, tak więc ryzyko
zakażenia pojawia się już w lutym
i trwa nawet do końca listopada.
Podczas ukąszenia, wirus jest transportowany z gruczołów ślinowych kleszcza do skóry ofiary, a stąd do otaczających węzłów chłonnych. Następnie
przenoszony jest do organów takich jak:
trzustka, mięśnie szkieletowe, mięsień
sercowy, mięśnie gładkie, a także do
monocytów i fagocytów, gdzie następuje
szybkie namnażanie się wirusa (wiremia

pierwotna). W drugiej fazie wiremii wirus
TBE przenosi się do centralnego układu
nerwowego (CUN).
Około 10-30 % zainfekowanych osób
wykazuje symptomy zakażenia w przeciągu 2-20 dni po infekcji. Są to objawy
niecharakterystyczne, grypopodobne
- gorączka, bóle głowy, bóle stawów
i mięśni, nudności, wymioty, ból brzucha,
biegunka.
Mijają one często po kilku dniach.
U około 10 % pacjentów, zwykle po tygodniu od ustąpienia gorączki zaczyna się
druga faza choroby – zajęcie centralnego
układu nerwowego.
Przed tą niebezpieczną chorobą może
uchronić jedynie szczepionka.
Szczepienia dla dorosłych i dzieci,
przeciw odkleszczowemu zapaleniu

opon mózgowych można wykonać
w CM Luxmed.
W celu uzyskania pełnej odporności
należy przyjąć wszystkie dawki
szczepionki według schematu: 0 (1-3)–
(5-12), czyli drugą dawkę należy
przyjąć po okresie od 1 do 3 miesięcy
od pierwszej, natomiast trzecią
najwcześniej po pięciu miesiącach od
drugiej. Dlatego, aby zabezpieczyć
się na wiosnę, najlepiej rozpocząć
szczepienia już teraz.

nasze wywiady
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Wady postawy u dzieci
Są na liście chorób cywilizacyjnych. Nieleczone utrwalają się i pogłębiają z wiekiem.
Skutkują wieloma powikłaniami i nieprzyjemnymi dolegliwościami. Lekarze alarmują,
że 80% dzieci w wieku szkolnym ma wady postawy – płaskostopie, koślawe kolana, krzywy kręgosłup. To najczęściej efekt siedzącego trybu życia i zaniedbań okresu wczesnodziecięcego.
O wadach postawy, diagnostyce i leczeniu rozmawiamy z ortopedą Lekarzem Anną
Danielewicz-Bromberek.
Pani Doktor, kiedy mówimy o prawidłowej postawie ciała?
- Definicja podaje, że wówczas, kiedy

gnięte i osłabione, a z innej grupy stają
się napięte i ulegają skróceniu. To może
prowadzić do patologii kończących się
chorobą zwyrodnieniową.
Jakie są najczęściej spotykane wady
postawy u dzieci?

poszczególne odcinki ciała są względem
siebie doskonale dopasowane i prawidłowo położone, utrzymując minimalne
napięcie mięśni i układu nerwowego.
Prawidłowa postawa ciała charakteryzuje się prostym ustawieniem głowy, fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa
w płaszczyźnie strzałkowej (do przodu
i tyłu) i prostym w płaszczyźnie czołowej
(na boki), dobrze wysklepioną klatką
piersiową, dobrze podpartą miednicą
na głowach kości udowych oraz prostymi kończynami dolnymi i prawidłowo
wysklepionymi stopami.
Jeśli w kształcie kręgosłupa pojawi
się jakiekolwiek odchylenie od normy,
powoduje zmiany w napięciu grup mięśniowych. Jedne mięśnie zostają rozcią-

- Najczęstszą wadą postawy jest skolioza. Rozróżniamy dwa jej typy – skrzywienie tylko w płaszczyźnie czołowej
(czyli do boku) oraz skoliozę strukturalną jako deformację trójpłaszczyznową.
Bardzo często występującą wadą postawy jest stopa płaska. U małych dzieci, do 4 roku życia może występować
płaskostopie pozorne, które zanika samoistnie. Prawidłowo zbudowana stopa opiera się o podłoże piętą oraz głową pierwszej i piątej kości śródstopia.
Pomiędzy tymi punktami znajdują się
główne łuki stopy. Gdy obniżony jest
łuk przyśrodkowy, mówimy o płaskostopiu podłużnym, jeśli łuk poprzeczny –
o płaskostopiu poprzecznym (zazwyczaj
jest to wada nabyta u osób, które długo
przebywają w pozycji stojącej). Wady te
prowadzą do bólu stóp i łydek, stanów
zapalnych torebek i więzadeł stawowych
stopy oraz do bólów kręgosłupa. Można
je skutecznie korygować.
Wśród innych nieprawidłowości dość
często spotykamy się ze stopą płasko-koślawą. Charakteryzuje się brakiem wgłębienia między piętą a częścią przednią
stopy. Przez wiele lat schorzenie to może
nie dawać żadnych objawów. Z biegiem
czasu odzywa się ból przedniej części
i podeszwy stopy. Chód jest ciężki, nieelastyczny, obuwie wykrzywione (wykoślawione), obcasy zdarte od strony
wewnętrznej. Najczęstszą przyczyną jest
niewydolność układu mięśniowo-więzadłowego. Wadę rozpoznaną w dzieciństwie da się z powodzeniem korygować.
Nieraz wada wymaga leczenia operacyjnego.
Koślawość może dotyczyć również
kolan?
- U prawidłowo zbudowanego człowieka stojącego na wyprostowanych
nogach przyśrodkowe powierzchnie
kolan oraz kostki przyśrodkowe powinny się stykać. Jeśli udo nie przechodzi

prosto w goleń, lecz powstaje między
nimi kąt ze szczytem zwróconym do
wewnątrz, mówimy o kolanach koślawych. Kąt wyznaczany przez długą oś
uda i goleni jest zmienny w ciągu życia.
Większość noworodków i niemowląt wykazuje typową szpotawość kolan, która
trwa do 3. roku życia, aby stopniowo
przejść w koślawość. Zmniejsza się ona
ok. 6. roku życia, aby osiągnąć wartość
ostateczną (niewielką koślawość) po zakończeniu wzrostu. Należy podkreślić,
że koślawość u dzieci w wieku przedszkolnym jest normą fizjologiczną, która
najczęściej nie wymaga leczenia. Natomiast w późniejszym wieku stanowi patologię i wtedy korekcję można osiągnąć
operacyjnie. Ważnym czynnikiem jest
zachowanie prawidłowej masy ciała.
Lekarz ortopeda zdecyduje, czy potrzebna jest odpowiednia gimnastyka
korekcyjna lub aplikacja wkładek ortopedycznych.
Czy skolioza kręgosłupa faktycznie
jest niebezpieczna?
- Schorzenie charakteryzuje się skrzywieniem kręgosłupa w trzech płaszczyznach. Nieleczona skolioza może pogłębiać się, a w skrajnych przypadkach
uciskać narządy wewnętrzne, zaburzając ich funkcję, prowadzić do powstania
przedwczesnych zmian zwyrodnieniowych i powodować dolegliwości bólowe. W oczywisty sposób zniekształca sylwetkę pacjenta. Im wcześniej rozpocznie
się leczenie, tym większe są szanse na
zminimalizowanie deformacji. Specjaliści mówią o wielu rodzajach skolioz
– m.in. idiopatycznej, czyli o nieznanej
przyczynie powstawania, która występuje najczęściej, ale również wrodzonej,
neurogennej, mięśniowej i wielu innych.
W zależności od momentu powstania,
określa się je jako niemowlęce, dziecięce
lub młodzieńcze.
Skolioza rozpoznana w bardzo młodym wieku (przed 10 r.ż.) stanowi duży
problem i wyzwanie dla lekarza. W niektórych przypadkach deformacje mogą
zmniejszyć się wraz z rozwojem dziecka,
w innych – pogłębić się w krótkim czasie, aż do osiągnięcia dojrzałości szkieletowej.

nasze wywiady
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rowana na naturalnym ruchu zdrowego
człowieka. Dzięki temu istnieje możliwość zaktywizowania największej ilości
mięśni należących do tego samego łańcucha. Jednocześnie takie ćwiczenia nie
wywołują bólu u pacjenta.
Terapia prowadzona w wielu pozycjach wyjściowych, przy napięciu wszystkich grup mięśniowych, uczy dziecko utrzymywać pozycję skorygowaną
i przygotowuje je do wykonywania codziennych ruchów, przy poprawnym
ułożeniu kręgosłupa i miednicy.
W porównaniu z innymi metodami,
PNF pozwala na znacznie szybszą i skuteczniejszą korektę sylwetki dziecka oraz
zmniejszenie kąta skrzywienia.
Jak zapobiegać wadom postawy?

U większości osób ze skoliozą jednym z pierwszych objawów jest spłycenie kifozy piersiowej (plecy stają się
wówczas płaskie). Plecy płaskie zmniejszają wytrzymałość kręgosłupa, co
w konsekwencji może predysponować
do bocznego wygięcia kręgosłupa.
Z charakterystycznych symptomów,
które powinny nas skłonić do szybkiej
wizyty u ortopedy, można wymienić:
- niesymetryczne ułożenie łopatek –
jedna łopatka jest bardziej wystająca
lub obie nie leżą na jednej wysokości,
- jeden bark lub biodro jest wyżej od
drugiego,
- „garb żebrowy”, widoczny przy pochylaniu się do przodu,
- wał lędźwiowy, wytworzony przez zrotowane kręgi odcinka lędźwiowego,
- niesymetryczna talia.
Przyczyny deformacji kręgosłupa są
różne i powinien określić je lekarz ortopeda. Najczęściej są wynikiem nałożenia
się wielu czynników na pewne predyspozycje genetyczne.
Jakie mogą być skutki nieprawidłowej postawy?
- Jeśli zbagatelizujemy choćby najmniejsze zaburzenia postawy ciała
u dziecka, ryzykujemy, że w przyszłości
odezwą się dolegliwości i powikłania
chorobowe. Mogą one objawiać się zaburzeniami w pracy wielu narządów
i układów.
Nieprawidłowa budowa stóp, kolan,
stawów biodrowych, będzie z czasem
prowadzić do wad postawy. To nie tylko ból podczas ruchu, dłuższego stania,
chodzenia czy pozostawania w pozycji
siedzącej, ale również słabsza wentylacja płuc, utrudniony dopływ krwi do
mózgu, zaburzenia pracy serca, bóle
głowy, mniejsza sprawność fizyczna.
Ponieważ większość wad postawy, to
przypadłość nabyta, dlatego natychmia-

stowe podjęcie leczenia daje szansę na
szybkie cofnięcie się zmian.
Ważna jest diagnostyka stóp, ponieważ wcześnie wykryte wady mogą być
zahamowane.
Jak leczyć wady postawy?
- Gwarancją skutecznego leczenia
jest jak najwcześniejsze wykrycie zaburzeń. Dlatego już w pierwszym miesiącu życia dziecko powinien obejrzeć
ortopeda. Lekarz sprawdza rączki, nóżki, kręgosłup, bada stawy biodrowe
w kierunku rozwojowej dysplazji stawów
biodrowych (nie jest to wada postawy,
ale wykryta późno lub nieleczona może
stać się przyczyną niepełnosprawności).
W trakcie pierwszego badania lekarz
może też wykryć, czy u dziecka nie ma
wad wrodzonych. Nawet jeśli nic nie
wzbudzi jego podejrzeń wyznacza kontrolną wizytę, której nie można zbagatelizować. Z czasem mogą bowiem ujawniać się nieprawidłowości.
Najpewniejszym badaniem jest USG
ortopedyczne. Kontrole dzieci starszych powinny odbywać się co pół roku,
w zależności od stwierdzonej patologii.
W przypadku rozpoznanych nieprawidłowości potrzebne będą ćwiczenia
i gimnastyka korekcyjna. Każdy mały
pacjent wymaga specjalnego doboru
ćwiczeń, dlatego najlepiej, jeśli wykonuje je indywidualnie. Zazwyczaj takie zajęcia odbywają się raz, dwa razy
w tygodniu. To za mało. Aby uzyskać
oczekiwane efekty, dziecko powinno
ćwiczyć codziennie. Jeśli nauczy się wykonywać ćwiczenia pod okiem terapeuty, będzie mogło powtarzać je w domu,
przy wsparciu i opiece rodziców.
Jedną z najskuteczniejszych metod
rehabilitacji w skoliozach kręgosłupa
jest metoda PNF. Gimnastyka indywidualna metodą PNF zakłada, że terapia ma
być dla pacjenta bezbolesna, zgodna
z potrzebami ruchowymi chorego i wzo-

- Na prawidłową postawę naszego
dziecka pracujemy w zasadzie od jego
narodzin. Warto pamiętać, aby już od
noworodka nie ograniczać ruchów
dziecka np. przylegającą kołderką czy
kocykiem. Maluch, machając swobodnie nóżkami, ćwiczy w ten sposób mięśnie. Nie sadzajmy dziecka, dopóki nie
zacznie robić tego samo, ponieważ jest
to zbyt duże obciążenie dla niedojrzałego jeszcze kręgosłupa. Nie powinno się
też na siłę uczyć malucha chodzić czy
stawać, bo nadmiernie obciąża się w ten
sposób nóżki. Trzeba za to zachęcać do
raczkowania, bo w ten sposób dziecko
kształtuje i wzmacnia mięśnie.
2 i 3-latka warto uczyć ruchu – wspinania się po drabinkach, biegania, a także prawidłowych nawyków – trzymania
się prosto, siedzenia bez zakładania nogi
na nogę lub przysiadania nóżki. Pamiętajmy, że jeśli dziecko nabędzie złych
przyzwyczajeń, trudno będzie oduczyć
go od nich w przyszłości. Czasami może
irytuje nas, gdy maluch, zamiast siedzieć
spokojnie, wierci się na wszystkie strony.
Pozwólmy mu na to, bo dziecko podświadomie wie, co robi. Podczas siedzenia na krześle obciążony jest lędźwiowy
odcinek kręgosłupa, a zmiana pozycji
powoduje jego odciążenie.
U dzieci w wieku szkolnym również
trzeba zadbać o aktywność fizyczną.
Poza lekcjami WF warto zastanowić się
nad taką formą aktywności, która sprawi dziecku radość i przyniesie efekty.
Pamiętajmy, że wady postawy nie są
przeciwwskazaniem do uczestniczenia
w zajęciach wychowania fizycznego.
Dziękujemy za rozmowę.

USG ortopedyczne możesz wykonać
w CM Luxmed. Badania przeprowadzane są przez doświadczonych
specjalistów, na wysokiej klasy
aparaturze. Charakteryzują się wysoką precyzją, są bezpieczne i mogą
być przeprowadzane u niemowląt.
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Gdy boli ucho
Nie ma chyba osoby, która nie wiedziałaby, co znaczy ból ucha, nawet jeśli wydarzyło
się to jeszcze w dzieciństwie. Zapalenie ucha środkowego, to najczęściej występująca
choroba laryngologiczna. Statystyki informują, że przechodzi ją 95 % dzieci do 7
roku życia. Atakuje również osoby dorosłe. Zachorowania nasilają się w okresie
jesienno-zimowym i wiosną. Nieleczone zapalenie ucha może doprowadzić do
głuchoty, a nawet do zapalenia opon mózgowych.
Infekcje ucha środkowego
Niskie temperatury, mniejsza odporność, to wszystko sprawia, że w tym

okresie łatwiej dopadają nas wirusy.
A nieraz wystarczy tylko katar, by zakażenie wirusowe przeniosło się ze śluzówki nosa do ucha. Na pozór wydaje się
to niemożliwe, ale trzeba uświadomić
sobie, że jama ustna i ucho są połączone
kanałem, tzw. trąbką słuchową. U dzieci jest ona krótsza, położona bardziej
poziomo, co sprzyja przepływowi treści
nosowo-gardłowej.
Zapalenie ucha środkowego często
występuje w wyniku powikłań po grypie, anginie, zapaleniu gardła i zatok.
Jeśli pojawia się silny, pulsujący ból,

/XEDUWRZVND

pn-pt 8:00 - 20:00
sb 8:00 - 16:00

Apteka
Lubartowska
ul. Jana Pawła II 9
Lubartów

który jeszcze wzmaga się nocą, uczucie
napięcia w uchu, pogorszenie słyszenia,
wysoka gorączka (zwłaszcza u małych
dzieci),
prawdopodobnie rozwinął się
ostry stan zapalny.
U niemowląt objawy
są niecharakterystyczne - płacz, brak apetytu, wysoka temperatura, czasami wymioty
i biegunka. Przy wystąpieniu pierwszych
objawów, zarówno
u dzieci, jak i dorosłych, konieczna jest
wizyta u lekarza laryngologa. W tej sytuacji może być konieczna kuracja antybiotykowa, by zniszczyć
bakterię, która wywołała chorobę. Stan zapalny powinien być absolutnie do końca
wyleczony. W przeciwnym wypadku
przerodzi się w stan przewlekły, a to
może doprowadzić do zniszczenia błony bębenkowej, kosteczek słuchowych,
przewlekłego zapalenia wyrostka sutkowego, a następnie do utraty słuchu.
Bardzo groźnym powikłaniem jest ropne
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
zapalenie ucha wewnętrznego, ropień
mózgu.
Infekcje ucha zewnętrznego
Należą do nich zakażenia bakteryjne,
grzybicze i wirusowe. Zakażenie bak-

CAŁODOBOWA

teryjne wywołane jest najczęściej przez
gronkowca złocistego. Objawia się bólem ucha, nasilającym się podczas żucia
i odczuwanym przy ucisku na małżowinę uszną. Rzadszą chorobą jest zakażenie skóry i tkanki podskórnej bakterią
paciorkowca, tzw. róża, kiedy zakażona
skóra przyjmuje intensywną, czerwoną
barwę. W obu przypadkach konieczna
jest antybiotykoterapia.
Dosyć częstą chorobą jest grzybica ucha. Sprzyja jej częste stosowanie antybiotyków i nadmierna wilgoć
w uchu. Ból ucha nie jest w tym przypadku szczególnie nasilony, pojawia się
raczej pobolewanie, uczucie pełności
w uchu, niedosłuch. Terapia zakażenia
grzybicą jest długotrwała, ale zwykle
wystarcza leczenie miejscowe.
Jednym z częstszych zakażeń wirusowych ucha zewnętrznego jest półpasiec uszny. Schorzenie ma wyjątkowo
bolesny przebieg. Charakterystycznym
symptomem są pęcherzykowate wykwity na małżowinie usznej i w przewodzie
słuchowym.
Pamiętajmy, że ból ucha może mieć
różnorodne przyczyny. W większości
przypadków wskazana jest konsultacja laryngologiczna, czasami także
badanie słuchu. Brak prawidłowej
diagnozy opóźnia zastosowanie właściwego leczenia.
Konsultacja medyczna: laryngolog
lekarz Tomasz Broda.
Na konsultacje i badania zapraszamy do poradni otolaryngologicznej
CM Luxmed.

CAŁODOBOWA
Wamex
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Apteka na Mickiewicza

ul. A. Mickiewicza 3-5

Lubartów

24h

Apteka Wamex

ul. Jana Pawła II 99

Łęczna

24h
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Miażdżyca – choroba XXI wieku
Objawy pojawiają się najczęściej w wieku średnim i późniejszym, dopiero wtedy,
gdy zmiany są znacznie zaawansowane. Proces ten rozpoczyna się jednak już
około 20 roku życia. Jest postępujący i przewlekły. Miażdżyca atakuje różne
narządy - serce, mózg, nerki, kończyny dolne. Różne są jej symptomy i różne
konsekwencje.
Na skutek procesu zwyrodnieniowego, na wewnętrznych ściankach naczyń
krwionośnych tworzą się tłuszczowe,
zwapniałe płytki miażdżycowe. Powodują stwardnienie ścian naczyń i zwężenie ich światła. Usztywnione i „przewężone” naczynia upośledzają dopływ krwi
do narządów – serca, mózgu, mięśni, doprowadzając m.in. do zawału czy udaru.
W taki najprostszy, obrazowy sposób
można opisać jedną z najgroźniejszych
chorób XXI wieku – miażdżycę, zaliczaną do chorób cywilizacyjnych. Jest ona
powodem prawie 60% wszystkich zgonów na świecie. Słyszymy o niej często,
a wciąż zapominamy, że profilaktyka jest
w tym przypadku najważniejsza.

Miażdżyca tętnic szyjnych, kręgowych i mózgowych
Początkowo zmiany są przemijające.
Później występują zaburzenia krążenia
w mózgu, co może przejawiać się utratą spostrzegawczości, spowolnieniem
myślenia, lukami w pamięci, bólami i zawrotami głowy, zaburzeniami mowy,
a nawet niedowładem lub porażeniem.
Skutkiem miażdżycy tętnic szyjnych
może być udar mózgu.

cza nocą. Ulgę przynosi
opuszczenie nóg, dlatego
chorzy często spędzają
noce na siedząco, co dodatkowo pogarsza ich samopoczucie.
Ta postać miażdżycy
może wywoływać owrzodzenia i zmiany martwicze, które powstają samoistnie, bądź wskutek
nawet drobnych skaleczeń czy urazów.

Aby zdiagnozować
chorobę, wskazane
jest USG kończyn dolnych. Obecnie wykonuje się dopplerowskie badanie przepływów w tętnicach.

Co sprzyja rozwojowi miażdżycy?
Miażdżyca tętnic jest poniekąd wynikiem naturalnego starzenia się ich
ściany. Zasadniczą rolę odgrywa tu jednak czynnik genetyczny. Występuje też
wiele innych przyczyn, jak: otyłość, cukrzyca, wysoki poziom „złego” cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, niewłaściwe
odżywianie, palenie papierosów, stres,
W 80% przypadków udar mózgu wywo- brak aktywności fizycznej. Nie wszystkie
łany jest niedokrwieniem, czyli zamknię- czynniki poddają się kontroli człowieka,
ciem naczynia, które doprowadza krew
ale na wiele z nich można mieć wpływ.
do mózgu.
Z pewnością znany wszystkim cholesterol, o którego kontrolę apelują lekaBadanie ultrasonograficzne z pod- rze, jest jednym z głównych sprawców
wójnym obrazowaniem zalecane jest tej choroby. A przecież można utrzymać
jako podstawowe badanie wstępne. Ze go „w ryzach”. Wystarczy trochę samodywzględu na możliwość oceny stopnia scypliny, by systematycznie sprawdzać
zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej poziom cholesterolu, zachować odpooraz uwidocznienia morfologii blaszki wiednią dietę, pamiętać o ćwiczeniach
miażdżycowej, jest badaniem wystarcza- fizycznych.
Wykonaj lipidogram, dzięki któjącym do podjęcia decyzji o leczeniu.
Miażdżyca tętnic kończyn dolnych
Coraz częściej zaczyna objawiać się
już przed 40 rokiem życia. Zwiastuje ją
postępujące blade zabarwienie kończyny, zanik owłosienia skóry nóg, szybkie
ziębnięcie stóp. Pacjenci skarżą się

na ból jednej lub obu kończyn
podczas chodzenia. Umiejscowiony jest on przeważnie w łydkach
lub udach, ustępuje po krótkim
odpoczynku.
Przy miażdżycy zaawansowanej ból
pojawia się w czasie spoczynku, zwłasz-

remu sprawdzisz poziom wszystkich rodzajów cholesterolu.

Innym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi miażdżycy jest nadciśnienie
tętnicze. Ponieważ „nie boli”, trudno
jest zmobilizować pacjentów do jego
systematycznej kontroli i konieczności
regularnego przyjmowania leków. Konsekwencje takiego zaniedbania stają się
bardzo poważne.
Przyspieszony rozwój miażdżycy powoduje cukrzyca typu 2, która zwykle
dotyczy osób otyłych, unikających aktywności fizycznej i nie przestrzega-

jących zasad racjonalnego żywienia.
U chorych na cukrzycę typu 2, zmiany
miażdżycowe w tętnicach wieńcowych
oraz w dużych tętnicach obwodowych
Kilka podstawowych badań, które mogą
ratować życie
- systematyczne mierzenie ciśnienia tętniczego
- badanie poziomu cholesterolu oraz frakcji
lipidowych HDL – tzw. „dobry” cholesterol
i LDL – „zły” cholesterol
- oznaczenie poziomu trójglicerydów
- badanie EKG oraz próba wysiłkowa EKG
- badanie poziomu cukru we krwi
są bardziej rozległe, rozsiane i powikłane.

Leczenie, to spowolnienie postępu
miażdżycy i walka z jej powikłaniami.
Dietą i leczeniem farmakologicznym
udaje się zatrzymać, a nawet cofnąć
w pewnym stopniu zmiany miażdżycowe. Bardzo ważna jest zmiana dotychczasowego stylu życia – wyeliminowanie
błędów żywieniowych, natychmiastowe
zaprzestanie palenia, wprowadzenie ćwiczeń fizycznych i relaksacyjnych. Warto
pamiętać, że jak w każdym schorzeniu,
im wcześniej rozpoczęta jest terapia,
tym lepsze są jej efekty.
Konsultacja medyczna:
chirurg naczyniowy
dr n.med. Paweł Jóźwiakowski
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Nadżerkę trzeba wyleczyć
Może wprawdzie powodować bóle w dole brzucha, w okolicy lędźwiowo –
krzyżowej czy wywoływać plamienie międzymiesiączkowe, ale przeważnie
nie daje żadnych objawów. Wykrywana jest zazwyczaj podczas badania
ginekologicznego.
W terminologii ginekologicznej mianem nadżerki szyjki macicy określa się
„wywinięcie” nabłonka gruczołowego
kanału szyjki macicy na tarczę, czyli tę
część szyjki, która jest dostępna oglądaniu w trakcie badania ginekologicznego
we wziernikach. Inaczej mówiąc – jeśli w
czasie badania ginekologicznego lekarz
stwierdzi obecność nadżerki, to najpewniej jest to nadżerka gruczołowa szyjki
macicy. Wyglądem przypomina ona
ubytek tkanek - zaczerwienioną plamkę,
niekiedy o nierównej, brodawkowatej
powierzchni, stąd jej nazwa - nadżerka.
Jeśli zmiana jest niewielka, a wynik
cytologii prawidłowy, stosuje się przede
wszystkim leczenie zachowawcze. W leczeniu łagodnych zmian szyjki macicy można stosować: farmakoterapię
- środki chemiczne likwidujące chory
nabłonek, elektrokoagulację, czyli usuwanie chorych tkanek przy pomocy
iskry elektrycznej, kriokoagulację, czyli
zamrażanie tkanek oraz laseroterapię.
Warunkiem zastosowania leczenia zachowawczego jest pewność łagodnego
charakteru zmian w obrębie szyjki. Dodatkowym badaniem, które może wykluczyć potencjalne zagrożenie nowotworowe jest test na obecność wirusów

brodawczaka ludzkiego HPV.
Niektóre małe zmiany w obrębie
szyjki macicy o typie nadżerek gruczołowych mają tendencję do samoistnego
gojenia się, o czym świadczą pojawiające się tzw. torbiele Nabotha. Powstały w
trakcie gojenia nabłonek płaski zamyka
gruczoły śluzowe. Śluz, nie mogąc wydostać się na zewnątrz, rozpycha nabłonek, tworząc pęcherzyki, czyli torbiele.
Te pojedyncze lub liczne zmiany są zazwyczaj łagodne i nie wywołują żadnych
objawów.
Jeśli lekarz w trakcie badania ginekologicznego zauważy torbiele Nabotha, z pewnością zaproponuje pobranie
wymazu cytologicznego. Torbiele są na
tyle łagodną zmianą, że nie wymagają
natychmiastowej interwencji ginekologicznej, pod warunkiem, że wynik cytologii nie budzi zastrzeżeń.
Zarówno nadżerka, jak i torbiele
Nabotha nie powinny przerażać, bo
dzisiejsza medycyna radzi sobie z nimi
skutecznie. Niepokoić może jedynie fakt
lekceważenia systematycznych badań
cytologicznych. To bezbolesne, nieinwazyjne badanie pozwala wykryć bardzo wcześnie nieprawidłowe komórki
nabłonka, które pozostawione bez le-

czenia, za kilka lat mogą przerodzić się
w raka szyjki macicy. A wtedy sprawa
staje się o wiele poważniejsza.

CM Luxmed wykonuje badania
cytologiczne w ramach NFZ.
Zapraszamy na konsultacje do gabinetów ginekologicznych.

CAŁOTYGODNIOWA
.UDķQLFND

al. Niepodległości 27
Kraśnik
pn-pt 7:00 - 21:00
sb-nd 8:00 - 20:00

całotygodniowa
pn-pt 8:00 - 20:00
sb 8:00 - 19:00
nd 9:00 - 17:00

ul. 1-go Maja 11
Nałęczów

CAŁOTYGODNIOWA
Apteka Pomocna
w Chełmie

Apteka
Wamex
pn-pt 7:00 - 21:00

ul. Jana
99
sb-ndPawła
8:00 - II
20:00

Łęczna

ul. Szpitalna 40
Chełm
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dr Katarzyna Hartfil

Żeby tak się chciało chcieć...
Zimowa aura za oknem, coraz krótszy dzień i niższe temperatury powietrza nie nastrajają do wytężonej pracy
umysłowej. Dodatkowo najbliższe miesiące to okres przeziębień. Dla dzieci
i młodzieży szkolnej to jednak czas
ciężkiej pracy, polegającej na zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Młodzi
ludzie często nie radzą sobie z rosnącymi wymaganiami szkoły. Uciekają
wtedy w czynności zastępcze, takie
jak np. portale społecznościowe albo
gry komputerowe. Co zatem zrobić, by
wzbudzić w nastolatku motywację do
nauki?
Okazuje się, że metoda „kija i marchewki” nie jest tak skuteczna jakby
się wydawało. Rodzice często obiecują
dzieciom, że jak dostaną dobrą ocenę,
to będzie za to nagroda albo proszą
swoje latorośle o to, by choć trochę
postarały się poprawić oceny, a wtedy
w weekend zorganizują dla nich ciekawą atrakcję.
Praktyka psychologiczna wskazuje, że o ile nagradzanie dobrych ocen
w młodszych klasach szkoły podstawowej wzmacnia motywację do nauki,
o tyle już w gimnazjum taka motywacja zewnętrzna niekoniecznie przynosi
oczekiwane rezultaty. Niejednokrotnie
słyszałam w gabinecie narzekanie młodego człowieka na to, że kiedy tylko
rodzic zaczyna mu obiecywać nagrodę
za poprawę oceny, to młody „Jaś” nie
może się skupić na jej poprawie, tylko myśli o tym, jak to będzie fajnie na
koniec tygodnia, kiedy otrzyma tę nagrodę. Dodatkowo pojawia się niecierpliwość i chęć otrzymania gratyfikacji
od razu, niejako „na kredyt”, co niestety
zmniejsza motywację do nauki, a niekiedy też jakość wykonanej pracy. Bardziej skutecznym sposobem okazuje
się budowanie motywacji wewnętrznej. Polega ono na tym, by nauczyć się
rozróżniać to, co wartościowe od tego,
co mniej warte i na tej podstawie dokonywać wyborów. Takie spojrzenie
na życie i codzienne czynności oraz
obowiązki pokazuje ich sens. Oczywiście młody człowiek może dojść do
wniosku, że większość przedmiotów
szkolnych należy zaliczyć do grupy
„małowartościowych” i tu potrzebny
jest rodzic, który umiejętnie wytłuma-

czy dziecku wartość posiadania bogatej wiedzy ogólnej. Zrozumienie przez
młodego człowieka sensu nabywania
wiedzy pomaga w określaniu celów
edukacyjnych, a dalej zawodowych.
I tak od wyznaczania celów długoterminowych przechodzimy do konkretyzowania celów krótkoterminowych, aż
po definiowanie konkretnych czynności do zrobienia na dziś, na jutro, na za
tydzień itd. Ogromną satysfakcję sprawia wykreślanie z tej listy zadań, które
zostały wykonane. Ciekawym ćwiczeniem, które pomaga utrzymywać motywację wewnętrzną do stawianych
sobie zadań jest ubranie celów krótko
i długoterminowych w mapę myśli –
obraz, który w szybki sposób przypomni nam, po co coś robimy. Warto taką
mapę wyjmować z szuflady, gdy motywacja spada.
W utrzymywaniu motywacji wewnętrznej pomocne są również samoafirmacje, czyli pozytywne wypowiedzi, które podtrzymują chęć działania,
np. „Na pewno mi się uda”, „Dam sobie
radę”, „Kto, jak nie ja?!” i inne. Dobrze
jest stosować taką afirmację, która
najbardziej do nas przemawia. Dobre
rezultaty przynosi również stosowanie
wizualizacji, a więc wyobrażeń związanych z pozytywnymi emocjami,
jakie będą towarzyszyć realizowaniu
zaplanowanych działań. Wizualizacje
są tym bardziej wyraźne i skuteczne
im częściej je stosujemy. Pozwalają
one poczuć radość i satysfakcję, służą
też relaksacji, a skojarzone z procesem
uczenia się mogą uczynić go przyjemniejszym. Należy jednak pamiętać, że
pozostawanie w świecie marzeń bez
przekładania tych pozytywnych emocji na konkretne działania nie przybliży
nas do osiągnięcia celu.
Utrzymanie motywacji do działania wymaga zachowania równowagi
pomiędzy nauką/pracą a czasem wolnym. Młodzież potrzebuje aktywności
fizycznej, podczas której może rozładować zgromadzone w ciele napięcie
związane ze stresem. W ten sposób
i ciało i psychika mogą się zregenerować.
Zastosowanie opisanych wyżej
sposobów wzbudzania motywacji
wewnętrznej powoduje, że obowiązki

szkolne przestają być zmorą, a stają się
codziennym zadaniem do wykonania.
Warto przy tym pamiętać o nagradza-

niu dziecka pochwałą albo spędzonym
wspólnie czasem, co wzmocni poczucie jego własnej wartości. Podstawą
skuteczności utrzymywania motywacji
wewnętrznej jest jednak rozumienie
sensu i widzenie celu podejmowanych
działań, zgodnie ze słowami George’a
Bernarda Shaw: „Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie
to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś, i w końcu tworzysz to,
czego chcesz”.
		
Katarzyna Hartfil – doktor nauk
społecznych w zakresie psychologii
Psycholog w Gimnazjum i Liceum
im. Jana III Sobieskiego; współpracuje
z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jest trenerem Treningu
Zastępowania Agresji ART. Obecnie
w trakcie szkolenia z zakresu terapii
skoncentrowanej na rozwiązaniach.
Prowadzi poradnictwo psychologiczne, zawodowe, mediacje, trening
umiejętności społecznych, terapie
trudności emocjonalnych, motywacyjnych i kryzysów psychicznych. Zainteresowania naukowe obejmują psychoprofilaktykę, przestępczość młodzieży
oraz aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zajmuje się pomocą psychologiczną
dorosłym i młodzieży oraz coachingiem edukacyjnym.
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Zima bezpieczna dla seniorów
Chłodne dni, śliskie chodniki, szybko zapadający zmrok sprawiają, że zimą wiele starszych osób prawie wyłącza się z aktywnego życia. Wyjście na dwór kojarzy się
z nieszczęśliwym upadkiem bądź nabawieniem infekcji, a z kolei ciągłe przebywanie
w mieszkaniu przyprawia niejednokrotnie o depresję. Zima, to niełatwy czas dla
seniorów, ale tak być nie musi. Prawidłową kondycję fizyczną i psychiczną można
zachować w każdym wieku, wystarczy tylko o to zadbać.
Ruch jest konieczny

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

Niebezpieczne upadki

Na złamania narażone są szczególnie
osoby starsze, u których może rozwijać
się osteoporoza kości. Choroba ta charakteryzuje się zmniejszeniem masy
kostnej („lekkie” kości) i zmianami w architekturze tkanki kostnej (nienaturalnie
cienkie, często poprzerywane beleczki
kostne), czego skutkiem jest zwiększona podatność na złamania. Dotyczy to
najczęściej kręgów, kości przedramienia
w okolicy nadgarstka i kości udowej
(biodro). Do złamań dochodzi już przy
małych urazach, które dla zdrowej kości
nie stanowią żadnego zagrożenia.
Objawy stłuczenia, skręcenia lub zwichnięcia stawu, złamania czy pęknięcia
kości początkowo są podobne. Jest to
zazwyczaj silny ból, obrzęk, trudności
w poruszaniu kończyną. Właściwą diagnozę może postawić tylko lekarz, po
zbadaniu pacjenta i wykonaniu zdjęcia
RTG. Warto wykonać zdjęcie metodą
cyfrową, ponieważ jest znacznie dokładniejsza od tradycyjnego RTG, a przy tym
bardziej bezpieczna.
Szczególnie nieprzewidywalne w skutkach są urazy głowy. Gdy po uderzeniu pojawią się bóle lub zawroty głowy,
nudności, senność, dekoncentracja –
konieczna jest natychmiastowa wizyta
u lekarza. Te objawy nasuwają bowiem
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podejrzenie wstrząsu mózgu, 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 wykonać
badanie kontrolne. Najprostszym, bezpiecznym i nieinwazyjnym badaniem
jest EEG głowy.

Odporność na infekcje

Nie zawsze zdrowy styl życia jest wystarczający, aby uniknąć zachorowania.

Terapia ruchem

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

Zimowe smutki

Zima przynosi często uczucie smutku, rozdrażnienia i niechęci. Człowiekowi brakuje energii, jest senny, ma kłopoty z koncentracją. Prawdopodobnie jest
to tzw. depresja sezonowa. Jej przyczyny nie są do końca znane. Dopiero od
niedawna depresja sezonowa uznana
została za chorobę i zakwalifikowana do
leczenia.
Sposoby są różne, poczynając od fototerapii, poprzez leczenie farmakologiczne, aż do terapii psychologicznej
włącznie. Warto korzystać z pomocy
i wiedzy specjalistów, bo samemu trudno sobie z tym problemem poradzić.
Sprawdzoną metodą jest też psychoterapia, która nie tylko leczy z depresji,
ale uczy innego spojrzenia na życie. Aby
otrzymać taką pomoc, należy zwrócić
się do psychologa.
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W zimowym sezonie szczególnie niebezpieczny jest wirus grypy. Dlatego
dobrze jest wesprzeć się szczepionką.
Specjaliści zalecają szczepienia przeciwko grypie osobom starszym, o obniżonej
odporności oraz tym, którzy cierpią na
choroby przewlekłe.
W CM Luxmed skorzystasz z konsultacji specjalistów oraz wykonasz badania
diagnostyczne i laboratoryjne.
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