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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. Mała ilość życiodajnych promieni
słonecznych sprawia m.in., że
dopadają nas depresje, obniża się poziom witaminy
D3 – niezbędnej do wielu ważnych procesów
metabolicznych. Jak sprawdzić, czy niektóre
dolegliwości nie są spowodowane niedoborem tej
witaminy - piszemy na str. 11.
Tych z Państwa, którzy oczekują właśnie
potomstwa, bądź zostali już szczęśliwymi rodzicami,
zachęcam do zapoznania się z materiałem z cyklu
Aktywna Mama. Jest to wywiad z fizjoterapeutą
dziecięcym na temat rozwoju ruchowego noworodka, pojawiających się problemów i terapii
NDT-Bobath.
W tym wydaniu magazynu pragnę zwrócić
Państwa uwagę na nową markę MED ESTETYKA,
która oferuje pacjentom zabiegi z zakresu medycyny
estetycznej, endermologii, depilacji laserowej oraz
kosmetologii. Oferta usług z każdym dniem jest
coraz bogatsza, dzięki temu, że inwestujemy wciąż
w najnowsze urządzenia i preparaty dostępne na
rynkach światowych. Szczegółowo na ten temat
piszemy na str. 2-5.
Wszystkich Państwa natomiast zachęcam do
skorzystania z porad zawartych w artykule „Zima
na sportowo”. Jest wiele sposobów na aktywne
wykorzystanie okresu zimowego, by wiosną cieszyć
się dobrą kondycją.
Zapraszając do lektury, życzę naszym Czytelnikom i Pacjentom zdrowia, optymizmu oraz realizacji
planów w Nowym Roku!					
Prezes Zarządu
				

Centrum Medyczne Luxmed poszerza obecnie swoją ofertę
i wprowadza na lubelski rynek nową markę MED ESTETYKA,
która oferuje pacjentom zabiegi z zakresu medycyny estetycznej,
endermologii, depilacji laserowej oraz kosmetologii. Nowa
marka czerpie z ponad dwudziestoletniego doświadczenia
firmy Luxmed w zakresie świadczenia usług medycznych na
terenie Lubelszczyzny. Pozostaje jednocześnie w kręgu wartości
ważnych dla CM Luxmed. Nowa marka również podkreśla
znaczenie zespołu doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i kosmetologów, a jej priorytetem jest dostarczanie pacjentom
wysokiej jakości bezpiecznych usług.

Mirosław Jakubczak

Obecnie z zabiegów oferowanych przez MED ESTETYKA
można skorzystać w placówce mieszczącej się przy ul.
Krasińskiego 2 w Lublinie. Jednak już niedługo marka przenosi
się do nowej siedziby. Nowe centrum będzie miejscem
eleganckim, nowoczesnym, położonym w dobrej lokalizacji,
z dogodnym dojazdem i dużym parkingiem. Informacji
o przenosinach, nowej lokalizacji, ofercie MED ESTETYKA i wielu
przygotowanych niespodziankach warto szukać na fanpage’u
marki: www.facebook.com/med.estetyka.lublin
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w Lublinie w Biłgoraju w Chełmie w Kraśniku w Krasnymstawie w Zamościu w Nałęczowie -

- Misją MED ESTETYKA jest zapewnienie poczucia piękna,
komfortu oraz intymności pacjentkom i pacjentom poprzez
bezpieczne i zindywidualizowane usługi medycyny estetycznej
wykonywane na najwyższym poziomie. To my chcemy
wyznaczać jakość usług z zakresu medycyny estetycznej
oferowanych na lubelskim rynku. Chcemy, żeby nasi pacjenci,
czuli się otoczeni opieką, po prostu bezpiecznie. Dlatego przed
zabiegami oferujemy np. bezpłatne konsultacje medyczne,
nasze centrum wyposażone jest w sprzęt najnowszej generacji,
a w zabiegach stosowane są preparaty z certyfikatami
medycznymi – mówi prezes Centrum Medycznego Luxmed
Sp. z o.o. Mirosław Jakubczak.

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , ul. Koncertowa 4D, ul. Krasińskiego 2 , tel.: 81 532 37 11
ul. Kościuszki 18, tel.: 84 686 95 33
pl. Kupiecki 12, tel.: 82 540 80 51
ul. Lubelska 56A, tel.: 81 884 47 90
ul. Czysta 3, tel.: 82 540 80 41
ul. Spadek 41, tel.: 84 539 80 40
Luxmed - Uzdrowisko Nałęczów, ul. Kasztanowa 6, tel.: 81 501 60 12

nowości

3

Sprawdź dobroczynną moc peelingów
Ich zadaniem jest złuszczanie naskórka, które ma na celu usunięcie martwych komórek oraz stymulację skóry,
poprawę mikrokrążenia i dotlenienia. Dzięki temu nasza skóra staje się świeża, bardziej elastyczna, spłycają się
zmarszczki i blizny, również te potrądzikowe.
Zima to doskonały moment, kiedy
możemy zatroszczyć się o piękno i zdrowie naszej skóry – zarówno tej, na której
widać niekorzystne skutki intensywnego
opalania, jak i tej, na której swoje piętno odcisnął upływający czas. Teraz,
gdy słońce słabiej grzeje, skóra może
„odpocząć” i zregenerować się. W związku z mniejszym promieniowaniem UV,
o tej porze roku szczególnie zalecane są
peelingi na bazie kwasów.

Peeling medyczny Salipeel

Jest to peeling antytrądzikowy na bazie kwasu salicylowego, który charakteryzuje się właściwościami złuszczającymi, przeciwzapalnymi, antybakteryjnymi, ściągającymi i przeciwstarzeniowymi.
Przeznaczony jest dla cery tłustej z zaskórnikami. Pomaga w przypadku trądziku zapalnego zwykłego i różowatego oraz
w łojotoku skóry. Wpływa też na poprawę
jędrności. Już po pierwszym zabiegu
można zobaczyć różnicę w kondycji i napięciu skóry.

Melaspeel J2 rezorcynol

To bogaty w składzie peeling, zawierający rezorcynol, kwas mlekowy, kwas
salicylowy i cytrynowy. Wskazany jest dla
skóry z tendencją do trądziku zarówno
zapalnego, jak i zwykłego, w problemach
z wydzielaniem nadmiernego sebum,
w przypadku trądziku torbielowatego
i blizn potrądzikowych. Zaleca się go
w terapii miejscowej. Zabieg hamuje
przyczyny powstawania trądziku, a jednocześnie stymuluje odnowę naskórka, nawilża skórę, napina i rozjaśnia.

Zabieg Ferulac Peel z witaminą C

W efekcie skóra jest wygładzona i uelastyczniona, poprawia się jej napięcie
i spłycają się drobne zmarszczki. Efekt jest
widoczny już po pierwszym zabiegu.

Zabieg Ferulac Peel

Peeling pozwala na znacznie głębszą
niż dotychczas penetrację składników
aktywnych. Naprawia uszkodzenia posłoneczne oraz redukuje objawy starzenia
się skóry, zagęszcza i poprawia jej napięcie, chroniąc jednocześnie przed
negatywnymi skutkami promieniowania
UVA/UVB. Ma również działanie przeciwzapalne.

Zabieg Azelac Peel

Zabieg z kwasem ferulowym i witaminą C zapewnia wyjątkowo silną, naturalną ochronę antyoksydacyjną skóry.
Chroni przed szkodliwym wpływem
promieniowania UVA, poprawia funkcjonowanie naturalnej bariery ochronnej
skóry, a przy tym rozświetla, zmniejsza
przebarwienia, wyrównuje koloryt i dodaje skórze promiennego wyglądu. Dlatego nazywany jest też zabiegiem
bankietowym.

Dedykowany jest dla skóry naczyniowej. Redukuje stan zapalny i rumień
towarzyszący rozszerzonym naczynkom.
Zadaniem zabiegu jest przede wszystkim
bezpieczne złuszczenie warstwy martwego naskórka, które wspomaga oczyszczanie, zapobiega zapychaniu kanalików skórnych, a także ułatwia wnikanie
składników aktywnych w głębsze warstwy skóry.

Peeling medyczny Melaspeel G

Oparty został na działaniu synergicznym czterech połączonych ze sobą
kwasów: salicylowego, pirogronowego,
mlekowego oraz retinowego. Wskazany
jest w leczeniu trądziku, zaskórników,
blizn potrądzikowych oraz przy fotosta-

Zabieg dedykowany jest dla skóry
z zaawansowanymi oznakami starzenia.
Składa się z kilku kwasów, co gwarantuje
działanie na różnych poziomach skóry.
Głęboko nawilża i stymuluje skórę.

Zabieg SPA Peel Classic

rzeniu się skóry.
W efekcie zabiegów zmniejsza się stan
zapalny, regulacji podlega wytwarzanie
nadmiernego sebum, skóra zostaje nawilżona. Zabieg ma również działanie
przeciwzmarszczkowe i rozjaśniające
przebarwienia.

Zabieg Spa i pyruvic peel

Przeznaczony jest dla osób borykających się z drobnymi zmarszczkami
mimicznymi i oznakami starzenia się
skóry. Przywraca skórze jędrność, spłyca
zmarszczki mimiczne, intensywnie nawilża i wygładza. Już po pierwszym zabiegu
można zobaczyć różnicę w kondycji i napięciu skóry.
Peelingi na bazie kwasów nie są wskazane dla osób:
• z alergią skórną na składniki zawarte
w peelingu,
• aktywną opryszczką lub innymi
zakażeniami skóry,
• chorobami autoimmunologicznymi,
• chorobami nowotworowymi.
Peelingi medyczne z uwagi na stężenie
używanych preparatów, wykonywane
są przez lekarzy medycyny estetycznej.
Przed zabiegiem przeprowadzana jest
konsultacja mająca na celu właściwy dobór usługi do rodzaju skóry i istniejących
problemów oraz wykluczenie ewentualnych przeciwskazań.

nasze wywiady
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Innowacyjne zabiegi laserem - depilacja, odmładzanie
Gładka skóra, bez zbędnego owłosienia, to nie tylko aspekt estetyczny. Z higienicznego punktu widzenia, włosy są siedliskiem bakterii, grzeją, a skóra nimi pokryta bardziej
i częściej się poci. Depilacja, podobnie jak wizyta u dobrego fryzjera, poprawia samopoczucie i podnosi samoocenę.

O najnowszych sposobach depilacji
rozmawiamy z mgr kosmetologii Barbarą Geryn-Szcząchor.
Pani Magister, amatorzy naturalności
twierdzą, że włosy są potrzebne, bo tak
zostaliśmy stworzeni. Dlaczego więc moda na depilację staje się coraz bardziej
powszechna?
- Depilujemy się dla siebie i dla tych,
którzy na nas patrzą. Depilacja pach
i okolic intymnych jest wskazana ze
względów czysto higienicznych. Zwłaszcza osoby, które uprawiają sporty
cenią sobie możliwość pozbycia się
włosków. W dobie mocno wyciętych
kostiumów kąpielowych i skąpej bielizny
również trudno zaakceptować widoczne
owłosienie.
Jest wiele kobiet cierpiących z powodu nadmiernego owłosienia, a depilacja laserowa pozwala im pozbyć się
kompleksów z tym związanych. Na depilację zapisuje się zdecydowanie więcej kobiet, zwłaszcza tych aktywnych
zawodowo, między 20 a 60 rokiem życia,
ale z każdym rokiem rośnie też liczba
mężczyzn decydujących się na zabiegi.
Każdemu, kto poddawał się depilacji
kojarzy się ona z bólem, który towarzyszy
podczas wykonywania zabiegu. Z tego
właśnie powodu, osoby mniej odporne

na ból często rezygnują z zabiegów.
- W naszych gabinetach medycyny
estetycznej, dzięki najnowszemu urządzeniu Laser Soprano Ice PlatinumTM
mamy możliwość wykonania prawie
nieodczuwalnych zabiegów depilacji,
przy zagwarantowaniu najwyższej skuteczności. Urządzenie pozwala na precyzyjne dopasowanie zabiegu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Niezależnie od fototypu skóry oraz typu
owłosienia, każdy zabieg jest bezpieczny i praktycznie bezbolesny. Wykonujemy depilację w taki sposób, by zapewnić pacjentowi komfort i najwyższy
poziom intymności.
Na jakiej zasadzie działa to innowacyjne urządzenie?
- Laser Soprano Ice Platinum™ jest
urządzeniem do depilacji wyprodukowanym przez światowego lidera w produkcji urządzeń laserowych – firmę Alma.
To pierwszy na świecie laser emitujący
trzy rodzaje i długości wiązek laserowych podczas jednego impulsu Aleksandryt 775, Dioda 810 nm i Nd: Yag
1064 nm. Pozwala uszkodzić struktury
włosa na różnych głębokościach i zwiększa skuteczność zabiegu bez względu
na kolor i strukturę włosa. Synergia działania trzech fal pozwala na skuteczne,

szybkie i przede wszystkim bezpieczne
pozbycie się owłosienia w komfortowych
warunkach. Ta metoda polecana jest do
wszystkich fototypów skóry.
Soprano Ice Platinum™ idealnie
sprawdza się w przypadku włosów
szczególnie jasnych i cienkich, do usuwania zbędnego owłosienia na twarzy
i wszystkich partiach ciała. Dzięki temu, że aparat wyposażony został w dodatkową głowicę Facial Tip, umożliwia
depilację trudno dostępnych miejsc,
takich jak wnętrze nosa czy uszu.
Zabiegi laserem Soprano Ice Platinum TM
wykonywane są z niespotykaną dotąd
szybkością, co sprawia, że nie trzeba tracić czasu na długie przebywanie w fotelu
zabiegowym.
Kiedy jest najlepszy czas na depilację
laserową?
- Można wykonywać ją przez cały rok,
jednak najlepszy czas na rozpoczęcie
zabiegów przypada na jesień i zimę.
Depilację laserową można rozpocząć
dopiero po upływie minimum 6 tygodni od ostatniego opalania. Opalenizna to melanina, barwnik, który wytwarza się w skórze pod wpływem działania promieni słonecznych. Melanina
występuje również we włosach i to właśnie ten barwnik jest czuły na światło
lasera. Jeżeli skóra jest opalona, laser
napotyka barwnik już w naskórku, zanim zdąży dotrzeć głębiej do cebulki
włosa. Może to doprowadzić do znacznego obniżenia efektywności wykonanego zabiegu lub powikłań pozabiegowych.
Czy przed zabiegiem depilacji należy
w jakiś szczególny sposób przygotować
skórę?
- Tak, niezależnie od tego, na jakim
obszarze ciała będzie wykonywana depilacja laserowa, należy odpowiednio
przygotować skórę do zabiegu. Aby
wszystko przebiegło poprawnie, a depilacja była efektywna, warto wziąć pod
uwagę następujące rady:
• dzień przed zabiegiem należy zgolić
włosy w miejscu depilacji,
• miesiąc przed depilacją nie wyrywamy
włosów za pomocą depilatora, pęsety i wosku, ale możemy je golić maszynką jednorazowego użytku,
• do 4 tygodni przed depilacją nie
kremujemy skóry preparatami z witaminą C, A i kwasami,
• do 4 tygodni przed zabiegiem nie
przyjmujemy leków o działaniu foto-

nasze wywiady
alergicznym, antybiotyków i nie pijemy naparów z ziołami, takimi jak
nagietek i dziurawiec,
• na 24 h przed depilacją nie należy stosować leków przeciwbólowych,
• nie zaleca się stosowania kosmetyków
samoopalających na 4 tygodnie przed
zabiegiem,
• ważne jest zachowanie odstępów
czasowych pomiędzy zabiegami laserem, np. zamykanie naczynek a
depilacja.
Jak należy dbać o skórę po zabiegu?
- W trakcie kuracji nie można wystawiać skóry na działanie promieni UV.
Jesienią i zimą jest to zdecydowanie łatwiejsze, szczególnie w przypadku tych
obszarów ciała, które w sezonie letnim
narażone są na działanie promieniowania nie tylko podczas kąpieli słonecznych, ale także podczas zwykłego,
codziennego funkcjonowania (twarz,

przedramiona, łydki). Nie przestrzeganie
tego zalecenia może doprowadzić do
powstania oparzeń i przebarwień.
Bezpośrednio po zabiegu nie stosujemy na depilowaną skórę dezodorantów i antyperspirantów. Dotyczy to
depilowanych okolic pach. Preparaty o
działaniu złuszczającym można wprowadzać przynajmniej 2 tygodnie po
zabiegu.
Ile zabiegów należałoby wykonać, by
na dobre pozbyć się problemu zbędnego
owłosienia?
- Depilacja laserowa wymaga przeprowadzenia serii zabiegów rozłożonych
w czasie. Aby uzyskać zadowalające
efekty, zabieg depilacji laserowej wymaga przeprowadzenia kilku sesji. Ilość
zabiegów jaką należy wykonać jest
cechą indywidualną i zależy od takich
cech jak fototyp, kolor i grubość włosów,
stopień owłosienia. Każdą z sesji przeprowadza się w kilkutygodniowych od-
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stępach (6-8 tygodni) w zależności od
depilowanego obszaru. W związku z tym
proces depilacji laserowej jest rozłożony
w czasie i może trwać nawet 6 miesięcy.
Technologie laserowe to również olbrzymia skuteczność w zwalczaniu oznak starzenia skóry. Jakie zabiegi możemy polecić naszym Pacjentom, którzy
chcieliby wyglądać młodziej i bardziej
atrakcyjnie?
- Po 40 roku życia pielęgnacja domowa, nawet najbardziej sumienna
i kosztowna, to zbyt mało, aby cieszyć
się gładką, elastyczną cerą. Zabiegi
laserem odnawiają naskórek i stymulują
produkcję kolagenu, który jest niezbędny do utrzymania właściwego napięcia
skóry.
Jako nowość w walce z upływającym
czasem polecałabym Termolifting NIR
Soprano XL™. Wskazaniem do zabiegu
jest: utrata jędrności skóry twarzy
i różnych obszarów ciała, drobne i głębokie zmarszczki, bruzdy, poszarzała
cera, utrata “zdrowego” wyglądu skóry.
Głowica NIR wykorzystuje technologię światła podczerwonego, wprowadzając wysoką temperaturę do
głębokich warstw skóry. Obszar zabiegowy zostaje podgrzany do temperatury
ok. 42 stopni Celsjusza. Ten swoisty termolifting powoduje skrócenie włókien
kolagenowych, pobudzenie produkcji
nowych oraz wzrost elastyny. Dzięki temu skóra poddana zabiegowi zagęszcza
się i zwiększa się jej elastyczność. Efekt
poprawy napięcia zauważalny jest bezpośrednio po zabiegu, a z każdym dniem
staje się jeszcze bardziej wyraźny. Finalny
efekt możemy ocenić ok. 4 tygodnie po
zabiegu.
Zabieg jest bezbolesny, odczuwalne
może być jedynie intensywne ciepło,
które pozwoli nam się chwilę zrelaksować, a w tym czasie nasza skóra
będzie poddawana intensywnemu ujędrnianiu. Jest też w pełni bezpieczny,
nawet dla delikatnych obszarów twarzy
i szyi. Co ważne, nie wymaga okresu
rekonwalescencji. Do kilku godzin po
zabiegu może utrzymywać się delikatne
zaczerwienienie obszaru poddawanego
zabiegowi, wynikające z podgrzania.
Zabieg Termoliftingu NIR Soprano XL™
możemy wykonywać bez względu na
porę roku.
W gabinetach MED ESTETYKI wykorzystywany jest również laser frakcyjny
Fire-Xel CO2. W jakich sytuacjach polecane są zabiegi tym laserem? O odpowiedź poprosiliśmy dyplomowanego lekarza med. estetycznej dr Dorotę
Tatarską-Jojczuk.
- To przede wszystkim zmarszczki,
głębokie bruzdy, blizny potrądzikowe
i pooperacyjne, skóra cienka, pozbawiona jędrności, z przebarwieniami. Skóra

w efekcie zabiegów z zastosowaniem
lasera frakcyjnego staje się jędrna, napięta, zmarszczki, bruzdy i blizny są spłycone, przebarwienia mniej widoczne,
pory zwężone i spłycone, koloryt skóry
bardziej świeży i promienny. Skóra po
zabiegu wydaje się wyraźnie ujędrniona
i odmłodzona poprzez przebudowę jej
struktury.
W jakim czasie po zabiegu można
spodziewać się takich efektów?
- Proces regeneracji rozpoczyna się
natychmiast po zabiegu i trwa nawet
kilka dni. 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 pojawiają się liczne
drobne strupki na powierzchni skóry,
które przez kolejne 4 – 5 dni ulegają sto-

pniowemu złuszczeniu. Odsłania się
wówczas nowa skóra, która przez kolejne tygodnie cały czas w głębi ulega
regeneracji.
Gojenie skóry po zabiegu trwa około
tygodnia, ale rezultaty oceniamy po
upływie kilku tygodni. Zazwyczaj wtedy
wykonujemy drugi zabieg, który ma
na celu pobudzenie skóry do dalszej
regeneracji.
Przy nieznacznych zmarszczkach
i zwiotczeniu skóry satysfakcjonujące
efekty uzyskujemy już po jednym zabiegu. Natomiast dla lepszego efektu lub
gdy widoczne są głębokie zmarszczki,
bruzdy i blizny wymagają one powtórzeń
w odstępach 4-6 tygodniowych.
Poprawa jakości skóry jest efektem
zmiany jej struktury i utrzymuje się długo, nawet kilka lat.
Dziękujemy Paniom za rozmowę.

nasze wywiady
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Terapia NDT-Bobath
Już w łonie matki dziecko uczy się ruchu. Porusza rękami, nogami, głową, chwyta, przeciąga się, przekręca. W tym czasie rozwija się bardzo ważny narząd zmysłu odbierający
ruch – błędnik. Rozwój ruchowy niemowlęcia jest jedną z głównych sfer rozwoju dziecka, na podstawie której wnioskuje się o prawidłowościach bądź odchyleniach od norm
rozwojowych.

O rozwoju ruchowym noworodka
i problemach pojawiających się na tej
drodze rozmawiamy z fizjoterapeutą
dziecięcym Małgorzatą Stępień-Adamczyk.
Pani Magister, jak prawidłowo przebiega rozwój ruchowy noworodka?
- Rozwój ruchowy dziecka to niezwykle
ciekawy, a zarazem skomplikowany
proces, na który składa się mnóstwo
pojedynczych elementów, które dopiero scalone i współgrające tworzą pełen
obraz dziecka. Na podstawie tego jak
dziecko się porusza, możemy ocenić jak
pracuje jego dojrzewający mózg, układ
nerwowy i narządy zmysłów.
Każde dziecko jest inne i rozwija się we
własnym rytmie. Nie jesteśmy w stanie
po jednym spotkaniu bezbłędnie ocenić,
czy dane dziecko rozwija się prawidłowo
lub nie. Możemy jedynie przypuszczać na
podstawie tego, co pacjent prezentuje,
jakie będzie rokowanie. Podam kilka
przykładów prawidłowych zachowań
w powiązaniu z wiekiem dziecka: około 3 m-ca życia niemowlę zaczyna kontrolować symetryczne ustawienie głowy, około 4 m-ca życia w podporze na
przedramionach, łokcie znajdują się

w jednej linii ze stawami barkowymi,
a w leżeniu tyłem występuje już chwytanie otwartymi rękoma. Niemowlę
około 8 m-ca życia powinno poruszać
się po podłożu, pełzając. Najczęściej
między 8 a 10 miesiącem zaczyna samodzielnie siadać, około 9 miesiąca
życia zaczyna raczkować, aby około 1216 miesiąca wykonać swoje pierwsze
próby samodzielnego chodzenia.
W każdym przypadku zaznaczam
„około”, ponieważ czas, kiedy dziecko
powinno osiągnąć daną sprawność, jest
uwarunkowane wieloma czynnikami
i nie musi pojawiać się w ściśle określonym momencie życia lecz w okresie
„od-do” są to tzw. „okna rozwojowe”.
Oczywiście są to tylko przykłady prawidłowych umiejętności, podczas badania obserwujemy jeszcze mnóstwo
innych sprawności dziecka w różnych
pozycjach. Oprócz tego ważne jest to,
co podczas ruchu czy też spoczynku
dzieje się z tzw. „ punktami kluczowymi”
czyli głową oraz obręczami.
Pojawienie się w domu niemowlaka
zawsze jest dla rodziców wielkim
przeżyciem. W pierwszych miesiącach
życia dziecka rodzice zazwyczaj mają

bardzo dużo pytań: czy ich dziecko
rozwija się prawidłowo, czy takie
noszenie jest dla dziecka dobre i wiele
innych. Na co rodzice powinni zwracać
uwagę, jeżeli chodzi o rozwój?
- Ważna jest przede wszystkim kontrola głowy, czyli czy dziecko jest w stanie
unosić głowę przeciwko sile grawitacji
oraz czy ta aktywność jest symetryczna
i płynna. Jest to tak istotne, ponieważ
jako pierwsze nieprawidłowe objawy
w rozwoju ruchowym dziecka dotyczą
właśnie głowy. Następnie ważne jest,
aby zwracać uwagę na to, jak układa
się dziecko oraz jak porusza rękami
i nogami. Każda asymetria, nadmierne
zginanie lub prostowanie kończyn
należy jak najszybciej skonsultować
z fizjoterapeutą dziecięcym. Podczas
takiej konsultacji terapeuta jest w stanie ocenić, czy dziecko potrzebuje rehabilitacji czy nie.
Obserwacje dzieci rozwijających się
odmiennie niż większość, mających
wady wrodzone lub inne zaburzenia
wykazały, że takie nieprawidłowości
mają olbrzymi wpływ na dalszy rozwój
dziecka. Z upływem lat dysfunkcje są
bardziej widoczne w rozwoju ruchowym, a zmiany długotrwałe trudno
poddają się leczeniu. Dlatego wczesna rehabilitacja jest tak ważna dla każdego dziecka, które już w pierwszych
miesiącach swojego życia demonstruje nieprawidłowy wzorzec ruchowy
lub inne patologiczne objawy. Wtedy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo zlikwidowania lub zmniejszenia tych nieprawidłowości. Dzięki
wczesnej rehabilitacji możliwe jest
również zahamowanie procesów, które pozostawione same sobie pogłębiałyby i utrwalały patologię w rozwoju
malucha.
Na czym polega rehabilitacja tak
małego pacjenta?
- Podczas terapii fizjoterapeuta pracuje przede wszystkim swoimi rękami, ale
również powinien utrzymywać kontakt
emocjonalny, wzrokowy i słowny z maluchem. Często rodzicom wydaje się, że
podczas terapii metodą NDT-Bobath,
fizjoterapeuta bawi się z dzieckiem,

nasze wywiady
jednak jest to bardzo mylne. Każdy dotyk
dziecka przez terapeutę przekazuje
dziecku daną informację, a stosowane
dodatkowo techniki pozwalają wpływać
na aktywność mięśniową.
Prawidłowa aktywizacja małego pacjenta odbywa się pod warunkiem objęcia ćwiczeniami całego ciała, a nie
wybranych części. Pamiętając o plastyczności mózgu i wielu możliwościach
kompensacyjnych ośrodkowego układu
nerwowego jesteśmy w stanie dużo
wypracować, jednak potrzebna jest do
tego ścisła współpraca z rodzicami czy
opiekunami, zespołem terapeutycznym
i ciągłość terapii. Oczywiście wszystkie
wspomagania i ćwiczenia dobierane
są indywidualnie do każdego dziecka
uwzględniając jego możliwości, potrzeby oraz stopień sprawności czy zaburzenia współistniejące. Współcześnie
podejście do pacjenta stosowane
w koncepcji NDT-Bobath jest nazywane
modelem biopsychosocjalnym, czyli
uwzględniającym wszystkie czynniki
wywołujące niesprawność i wpływające nie tylko na funkcjonowanie jednostki, ale i możliwości jej uczestnictwa w życiu społecznym obecnie i w przyszłości.
Pani Magister, jest Pani fizjoterapeutą
z dużym doświadczeniem. Jaką metodę
rehabilitacji polecałaby Pani osobiście?
Metodą, którą pracuję w gabinecie
z małymi pacjentami jest metoda NDTBobath. Jest to jedna z pierwszych metod poparta wiedzą neurofizjologiczną,
opracowana przez małżeństwo Bobathów. Uwielbiam tę metodę za jej
wszechstronność, ponieważ można nią
pracować z maluszkami oraz z dorosłymi, a sama koncepcja metody, jej
założenia i przebieg terapii są powszechnie akceptowane i nie wywołują
kontrowersji. Dzięki tej metodzie mogę
usprawniać dzieci z zaburzeniami ruchowymi różnego pochodzenia. W Polsce NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.
Moim głównym celem w terapii jest
pomoc dziecku w jego rozwoju tak,
aby mogło ono uzyskać maksymalną
niezależność w życiu oraz pozwolenie
mu na wszechstronne wykorzystywanie swych możliwości. Już na tym etapie
rozpoczyna się przygotowanie pacjenta
do życia w środowisku rodzinnym,
społecznym, co jest kolejnym dowodem
na konieczność wdrożenia rehabilitacji
od pierwszych sygnałów wskazujących
na nieprawidłowości rozwojowe. Ogromne znaczenie ma tutaj obszar oraz
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rozmiar uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.). Tylko na podstawie rzetelnych wyników badań oraz
konsultacji z lekarzem prowadzącym,
neurologiem itp. można wyznaczyć cele
terapii oraz kierunki usprawniania.
W naszym zawodzie fizjoterapeuta
musi mieć stały kontakt z innymi specjalistami, którzy również pracują z danym pacjentem. Tworzymy wtedy tzw.
„zespół terapeutyczny”. Dla prawidłowego i pełnego usprawniania malucha
taki rodzaj teamu to podstawa. Mamy
wtedy określony wspólny plan działania,
a w razie potrzeby korygujemy go.
Warto podkreślić olbrzymie znaczenie
pracy dziecka z rodzicem w domu, aby
zdobyte nowe umiejętności ruchowe
były wykorzystywane w życiu codziennym. Po każdej terapii rodzice otrzymują ode mnie zestaw paru, łatwych ćwiczeń do wykonywania w domu z dzieckiem. Oczywiście, jeżeli chodzi o niemowlaki, już prawidłowo wykonywana codzienna pielęgnacja, karmienie
czy noszenie maluszka i zabawa z nim
jest utrwalaniem efektów uzyskanych
na sesji terapeutycznej. W swojej pracy
największą wagę przykładam do jakości
ruchu pacjenta, dlatego podczas terapii
moim celem jest osiągnięcie przez małego pacjenta ruchu jak najlepszej jakości. Tylko wtedy mam pewność, że zapobiegam np. przykurczom czy innym
zniekształceniom, które po paru latach
wymagałyby interwencji chirurgicznej.
Czy można zatroszczyć się o prawidłowy rozwój dziecka, jeszcze zanim
przyjdzie ono na świat?
- Nie wolno zapominać o tym, że rozwój dziecka zaczyna się już w łonie matki,
dlatego okres płodowy i jego przebieg

jest niezmiernie ważny dla późniejszego
prawidłowego funkcjonowania. To jak
kobieta w ciąży dba o siebie i dziecko
ma przełożenie na jego rozwój w okresie postnatalnym. Dlatego dobrze jest
jeżeli kobieta jest pod stałą kontrolą
lekarza ginekologa, wykonuje na czas
zalecane badania, zdrowo się odżywia,
ogranicza sytuacje stresowe, unika
wszelkiego rodzaju używek oraz nie
przemęcza się. Doskonale jeżeli kobieta
w ciąży zapisze się do szkoły rodzenia
(zwłaszcza spodziewając się pierwszego dziecka). Spotkania tematyczne z położnymi i fizjoterapeutami, zajęcia ruchowe, badania profilaktyczne, zajęcia praktyczne czy konsultacje z psychologiem, dietetykiem to tylko kilka
przykładów tego, co proponują obecne szkoły rodzenia. Polecam wszystkim przyszłym i obecnym mamom szkołę rodzenia Aktywna Mama w Luxmed,
w której pracują świetne położne oraz
szereg innych specjalistów. Sama również tam pracuję i prowadzę konsultacje z rodzicami, którzy przychodzą ze swoimi pociechami w różnym
wieku.
Dziękujemy za rozmowę.
Małgorzata Stępień-Adamczyk fizjoterapeuta dziecięcy z wieloletnim
stażem. Certyfikowany terapeuta metody
NDT-Bobath z rozszerzeniem
o kurs Baby. Pracuje przede wszystkim
z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami
neurologicznymi oraz prowadzi
konsultacje fizjoterapeutyczne dla
niemowląt, dzieci i młodzieży w CM
Luxmed przy ul. Krasińskiego 2 w Lublinie.
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W głowie się kręci…
Zawroty głowy nie są jednostką
chorobową. Mogą mieć wiele przyczyn
i być objawem wielu chorób. Są ostrzeżeniem, że w naszym organizmie dzieje
się coś złego. Jedną z przyczyn zawrotów głowy może być choroba błędnika,
nerwu przedsionkowo – ślimakowego
lub ośrodków mózgu odpowiedzialnych
za równowagę.
To nieprzyjemne uczucie może pojawiać się również w przebiegu chorób
ogólnoustrojowych. Wymienić tu można choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby układu krążenia, jak:
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia akcji

Pacjenci opisują ten objaw, jako uczucie
ściągania w bok, kołysania, wirowania.
Towarzyszy temu niejednokrotnie szum
w uszach, pogorszenie słuchu, bladość,
pocenie się czy też ból głowy.
Podstawowym problemem, z jakim
można spotkać się w postępowaniu
diagnostycznym zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, jest rozpoznanie,
czy doszło do uszkodzenia obwodowej,
czy też do uszkodzenia ośrodkowej części układu równowagi. W związku z tym
przyjęło się, że częścią obwodową zajmuje się laryngolog, a ośrodkową neurolog.

serca, zmiany w tętnicach podobojczykowych lub szyjnych. Uważa się, że jedną z istotnych przyczyn zawrotów głowy są zaburzenia przepływu krwi przez
ośrodkowy układ nerwowy albo ucho
wewnętrzne.
Stwierdzenie „kręci mi się w głowie”,
nie jest do końca precyzyjne. Wiele
osób określa w ten sposób migotanie
przed oczami, trudności w utrzymaniu
równowagi. Mogą to być również mimowolne ruchy gałek, tzw. oczopląs lub
po prostu nudności. U niektórych osób
można zauważyć trudności w chodzeniu, potykanie się, a nawet upadki. Czasami dolegliwości te powtarzają się dość
często, wydawać by się mogło bez konkretnej przyczyny i są tak uciążliwe, że
utrudniają codzienne funkcjonowanie.

W praktyce najczęściej wybieranym
specjalistą jest neurolog, ze względu na
charakter dolegliwości, które mogą sugerować skryty przebieg procesów chorobowych zagrażających zdrowiu i życiu
pacjenta. Zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego stanowią ok.
5% wszystkich pacjentów z zawrotami
głowy i zaburzeniami równowagi, a zdecydowana większość to zaburzenia ze
strony części obwodowej czyli błędnika.
Dlatego celnie przeprowadzony wywiad
jest kluczowy dla dalszego procesu diagnostycznego oraz postępowania terapeutycznego.
Kiedy do lekarza laryngologa, audiologa, kiedy do neurologa, kiedy do
innego specjalisty?
Bezwzględnie konieczna wizyta

u neurologa jeśli u pacjenta stwierdza się zaburzenia pochodzenia ośrodkowego, w postaci niedowładów
lub porażeń, a także podwójne widzenie, zaburzenia świadomości, utratę
przytomności!
Jeśli zaobserwujemy:
• problemy z uchem środkowym,
• niedosłuch jednostronny, uczucie wypełnienie ucha, szumy uszne,
• wirowanie, z objawami autonomicznymi,
• zmiana pozycji wywołuje zawroty głowy trwające około minuty,
• zawroty głowy nie nasilają się z czasem,
ale są obecne i uciążliwe dla pacjenta,
najlepiej udać się do lekarza laryngologa lub audiologa.
Szczególną grupą pacjentów są osoby w podeszłym wieku, u których w przypadku zawrotów głowy wskazana jest
diagnostyka neurologiczna, laryngologiczna, ale także kardiologiczna, a niekiedy psychiatryczna.
W CM Luxmed można wykonać
specjalistyczne testy ułatwiające diagnostykę zawrotów głowy i zaburzeń
równowagi.
Videonystagmografia (VNG) jest jedną z najnowocześniejszych metod diagnozowania zawrotów głowy. To również niezbędny element diagnostyki zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
o różnej etiologii, dlatego na to badanie
chorych mogą kierować lekarze: audiolog, laryngolog, neurolog, okulista,
a w niektórych przypadkach lekarz rodzinny.
Videonystagmografia (VNG) to badanie błędnika, które polega na rejestracji
ruchów gałek ocznych (tzw. oczopląsu)
za pomocą kamery umieszczonej w masce, przypominającej gogle narciarskie,
które podczas badania pacjent zakłada
na oczy. Ruchy gałek ocznych, rejestrowane przez kamerę, przekazywane są
do komputera, a następnie wyświetlane
w postaci wykresu na monitorze. Ocena oczopląsu pozwala na lepsze i szybsze określenie kierunku dla dalszej diagnostyki przyczyn zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, a tym samym przyspiesza wprowadzenie prawidłowego
leczenia.
W badaniach VNG wykonuje się kilka rodzajów testów: statyczne, obrotowe, kalorymetrię.
Obiektywną metodą oceny stanu
czynnościowego narządu równowagi
jest posturografia. Badanie wykorzys-
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tywane jest w diagnozowaniu chorych
z uszkodzoną częścią narządu równowagi (zapalenie neuronu przedsionkowego, pourazowe uszkodzenie błędnika,
choroba Maniere’a) oraz osób z ośrodkowymi zaburzeniami równowagi. W badaniu ocenia się stan samego błędnika,
jak i funkcje wzrokowe oraz somatostatyczne. Podczas badania pacjent stoi
najpierw na platformie nieruchomej,
potem na ruchomej, starając się utrzymać równowagę przy jednoczesnej kontroli wzrokowej punktu odniesienia, następnie z oczami zamkniętymi i wreszcie
z optokinezą, czyli rozproszeniem wzroku.
Wspomniana platforma może być wykorzystywana również do rehabilitacji
polegającej na doborze odpowiednich
ćwiczeń i ich wykonaniu przy pomocy
nieruchomej i dynamicznej podstawy
posturografu.
Wśród wielu przyczyn zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wymienić można jeszcze uszkodzenie słuchu, stwardnienie rozsiane, neuropatię czy tężyczkę – chorobę objawiającą się wzmożoną
nadpobudliwością newowo-mięśniową.
W celu zdiagnozowania tężyczki przeprowadza się próbę tężyczkową, nazywaną inaczej próbą ischemiczną. Do
diagnostyki stwardnienia rozsianego lub
niektórych neuropatii wykorzystywana
jest metoda polegająca na rejestrowaniu wywołanych potencjałów wzrokowych w trakcie stymulacji bodźcem
wzrokowym (np. błysk światła).
Metodą pozwalającą ocenić próg słyszenia, różnicować zaburzenia słuchu,
a także monitorować funkcję nerwu
słuchowego i pnia mózgu jest badanie
potencjałów słuchowych. Na głowie
pacjenta umieszczone zostają elektrody
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rejestrujące zapis powstający podczas
podawania do ucha dźwięku przez słuchawkę. Prawidłowe odpowiedzi zarejestrowane przez komputer świadczą o
właściwym funkcjonowaniu drogi słuchowej. Informują nie tylko o progu słuchu, ale też o przewodnictwie w strukturach układu nerwowego.
O czym pacjent powinien wiedzieć
Leczenie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi odbywa się w zależności od wyników badań diagnostycznych.
Poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy chory wymaga interwencji neurochirurgicznej (np. w przypadku guza kąta, guza
mózgu, selektywnego przecięcia nerwu
przedsionkowego), leczenie obejmuje
przyczynowe leczenie farmakologiczne
lekami naczyniowymi, cytoprotekcyj-

nymi, przeciwwymiotnymi. Jednakże
główną metodą nieustępujących zawrotów głowy jest rehabilitacja. Kwalifikacja pacjenta do rehabilitacji odbywa się
na podstawie wywiadu otoneurologicznego, badania otolaryngologicznego,
testów przedsionkowych oraz wstępnego testu rehabilitacyjnego. Rehabilitacja
w uszkodzeniu układu przedsionkowego oparta jest na zjawisku kompensacji.
Skuteczność tych technik ocenia się na
ok. 80%.
W poradniach spacjalistycznych CM
Luxmed uzyskacie Państwo poradę lekarską oraz wykonacie niezbędne badania.
Konsultacja merytoryczna: mgr Sylwia
Krasowska - specjalista do spraw audiologii i psycholog specjalności klinicznej
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Witamina, której brakuje zimą
Witaminy to związki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ich niedobór prowadzi do wielu
chorób, od anemii, ogólnego zmęczenia, zmian skórnych, po zaburzenia funkcjonowania układu sercowonaczyniowego 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 nie tylko!
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.
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.
Od dawna wiadomo, że witamina D
to jeden z głównych czynników wpływających na zdrowe i mocne kości. Ma więc
ona szczególne znaczenie dla seniorów.
Zwiększa 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.

Przyczyny niedoboru witaminy D
Naturalnym źródłem witaminy D jest
synteza skórna oraz dieta bogata w produkty zawierające tę witaminę (ryby
morskie, jaja, przetwory mleczne).
Do niedawna uważano, że prawidłowa
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.

Sprawdź poziom witaminy D3
w organizmie!
Jedyną metodą pozwalającą określić
poziom witaminy D3 jest wykonanie badania laboratoryjnego.
Prawidłowy (pożądany) poziom witaminy D wynosi: 30-80ng/ml
- niedobór lekki		
20-30ng/ml
- niedobór średni
10-20ng/ml

24h

- niedobór ciężki
0-10ng/ml
- poziom toksyczny
>100ng/ml
W przypadku, gdy otrzymamy wynik
badania poniżej 30 ng/ml, należy uzupełnić dietę w witaminę D. Niedobór witaminy D może być uzupełniany 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 okresie ciąży i karmienia piersią
oraz w czasie intensywnego wzrostu
dzieci i młodzieży.
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.

24h
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Miażdżyca coraz bardziej powszechna
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. Powodu-

wowe badanie wstępne. Ze względu
na jego nieinwazyjność, możliwość
oceny stopnia zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz uwidocznienia morfologii blaszki
miażdżycowej jest badaniem wystarczającym do podjęcia decyzji o leczeniu.
Miażdżyca tętnic
kończyn dolnych

ją 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.

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.

Z pewnością znany wszystkim cholesterol, o którego kontrolę apelują lekarze, jest jednym z głównych sprawców
tej choroby. A przecież można utrzymać
go „w ryzach”. Wystarczy trochę samodyscypliny, by systematycznie sprawdzać
poziom cholesterolu, zachować odpowiednią dietę, pamiętać o ćwiczeniach
fizycznych.
Wykonaj lipidogram, dzięki któremu
sprawdzisz poziom wszystkich rodzajów
cholesterolu i trójglicerydów.
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 przestrzegających zasad racjonalnego żywienia.
U chorych na cukrzycę typu 2, zmiany
miażdżycowe w tętnicach wieńcowych
oraz w dużych tętnicach obwodowych
są bardziej rozległe, rozsiane i powikłane.

Przy miażdżycy zaawansowanej ból
pojawia się w czasie spoczynku, zwłaszcza nocą. Ulgę przynosi opuszczenie
nóg, dlatego chorzy często
spędzają noce na siedząco, co
Kilka podstawowych badań, które mogą ratododatkowo pogarsza ich samować życie
poczucie.
- systematyczne mierzenie ciśnienia tętniczego
Ta postać miażdżycy może
- badanie poziomu cholesterolu oraz frakcji lipidowywoływać owrzodzenia i zmiawych HDL – tzw. „dobry” cholesterol i LDL – „zły”
ny martwicze, które powstają sacholesterol
moistnie, bądź w skutek nawet
- oznaczenie poziomu trójglicerydów
drobnych skaleczeń czy urazów.
- badanie EKG oraz próba wysiłkowa
- badanie poziomu cukru we krwi

Aby zdiagnozować chorobę, wskazane jest USG dopplerowskie kończyn dolnych.
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,
W 80% przypadków udar mózgu wywołany
cukrzyca, wysoki poziom „złego”
jest niedokrwieniem, czyli zamknięciem nacholesterolu, nadciśnienie tętnicze,
czynia, które doprowadza krew do mózgu.
niewłaściwe odżywianie, palenie
papierosów, stres, brak aktywności
fizycznej. Nie wszystkie czynniki poddaBadanie ultrasonograficzne tzw.
ją się kontroli człowieka, ale na wiele z
Doppler, zalecane jest jako podsta- nich można mieć wpływ.

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.

stomatologia
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Zęby do korekty?
Coraz częściej zwracamy uwagę na estetykę uzębienia. Wielu z nas systematycznie kontroluje
stan zębów, staramy się nie dopuścić do rozwoju próchnicy, sięgamy po aparaty ortodontyczne
czy korzystamy z zabiegów wybielających. A jak poprawić uśmiech, gdy korona zęba jest trwale
przebarwiona albo kształt nadaje się do korekty? Do niedawna było to możliwe tylko dzięki koronom protetycznym. Teraz pozwalają nam na to licówki.
Zanim zdecydujemy się na zabieg,
warto wiedzieć, co oferują nam w tym
zakresie gabinety stomatologiczne, kiedy można stosować licówki i czym różnią się one od popularnych koron zębowych.
Licówka, to cienka nakładka na zęba,
korygująca jego kolor, kształt, wielkość.
Zastosowanie licówek jest bardzo szerokie, poczynając od korekty kosmetycznej
zębów, aż po wskazania kliniczne. Dzięki licówkom możliwe jest korygowanie
proporcji zębów (zęby zbyt krótkie lub
zbyt długie), likwidowanie nadmiernego przesunięcia ze stłoczeniem zębów,
przebarwień niemożliwych do wybielenia, zamykanie przestrzeni międzyzębowych czy uzupełnianie wykruszonych
zębów.
W gabinetach stomatologicznych
Luxmed stosowane są różne metody
nakładania licówek. Można wybrać najprostsze licówki z kompozytów światłoutwardzalnych lub gotowe licówki
Componer, dobrane indywidualnie dla
pacjenta. W ofercie są również licówki
porcelanowe, wykonywane w pracowni protetycznej. Różnią się ceną, trwałością i czasem wykonania. Każda z metod ma swoje zalety.
Licówki z materiału światłoutwardzalnego, nakładane są na zęba podobnie
jak wypełnienia. Są tańsze od licówek
wykonanych innymi metodami. Przy tej
technice nie ma konieczności szlifowa-

nia zęba, dlatego proces jest odwracalny. Licówki kompozytowe utrzymują się
nawet kilka lat, pod warunkiem, że nie
ulegną mechanicznym urazom. Trwałość koloru jest uzależniona od naszych
nawyków żywieniowych i od dbałości o
higienę jamy ustnej. W przypadku niewielkich przebarwień lub uszkodzeń
możliwa jest ich korekta przez wypolerowanie lub uzupełnienie.
Obecnie doskonałe efekty w zastosowaniu licówek umożliwia system COMPONER. Łączy on zalety bezpośredniej
odbudowy kompozytowej z estetyką
gotowych licówek. To pierwszy tego
typu udoskonalony system, który pozwala na łatwą odbudowę zębów za pomocą indywidualnie dobranych dla pacjenta licówek kompozytowych.
Licówki COMPONER są ukształtowane
fabrycznie z kompozytu nanohybrydowego i dostępne w różnych rozmiarach
i kolorach. Można je stosować zarówno
na zęby pojedyncze, jak i na cały przedni
odcinek. Odbudowę estetyczną zębów
można wykonać podczas jednej wizyty.
Zaletą licówek COMPONER jest bardzo niewielka grubość, co pozwala
ochronić tkanki twarde zęba podczas
opracowania jego powierzchni. Jednocześnie mają one niezwykle wysoką
szczelność brzeżną. Odporność materiału, z którego są wykonane jest porównywalna do naturalnego szkliwa. Są przy
tym bardziej ekonomiczne, niż przy za-

stosowaniu innych metod.
Poza zastosowaniem estetycznym,
licówki COMPONER wykorzystywane są
w leczeniu ubytków przyszyjkowych.
Pozwalają na uzyskanie długotrwałej
i estetycznej odbudowy szyjki zęba.
Najbardziej trwałe są licówki porcelanowe. Są zdecydowanie cieńsze niż
korona, dzięki czemu ząb zostaje zredukowany jedynie o 0,3-0,5 mm. Do założenia tego typu licówek konieczne jest,
po opracowaniu zęba, wykonanie wycisków protetycznych. Zabieg przeprowadzony jest najczęściej podczas dwóch
wizyt.
Konsultacja medyczna: lekarz
Aleksandra Lenartowicz
Zapraszamy na konsultacje do gabinetów stomatologicznych CM Luxmed.
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Zima sprzyja nadmiernym kilogramom
Nadwagę fundujemy sobie niejednokrotnie na własne życzenie. Brak ruchu, siedzący tryb życia nie pozwala na uwolnienie energii zgromadzonej w tkance tłuszczowej, za to dodatkowo
wpływa na przyjmowanie większej ilości pożywienia. Czekoladki przed telewizorem, ciasteczko podczas czytania gazety – to fatalne nawyki żywieniowe, zgubne w swoich skutkach.
Zima to czas, kiedy częściej zauważamy u siebie wzrost masy ciała. Dlaczego tak się dzieje, że wraz z nastaniem chłodniejszej pory roku szybciej
przybieramy na wadze?

nio związana z ilością słońca i ekspozycją
skóry na promienie słoneczne. Poziom
melatoniny zmienia się również w okresie dobowym – wzrasta, gdy robi się
ciemno, maleje rano. Ilość melatoniny

tem cieszymy się życiem i jesteśmy pełni wigoru, o tyle zimą widok za oknem
zniechęca nas do ruchu na powietrzu.
Zamiast spacerować, wybieramy samochód albo komunikację miejską, nie
mamy ochoty na zajęcia sportowe, długie wieczory spędzamy na kanapie
z książką lub przed telewizorem. Niespalone przez wysiłek kalorie zmieniają
się w tkankę tłuszczową i w ten sposób
pojawiają się nadprogramowe kilogramy.

Problem leży w psychice

Hormony szczęścia

Chłód, a co za tym idzie mniejsza
aktywność fizyczna, słabsze natężenie
światła słonecznego, powodują, że nasz
organizm zmienia wydzielanie hormonów i neuroprzekaźników kluczowych
dla naszego samopoczucia.
Najważniejszymi hormonami, które
decydują o zmianie masy ciała są serotonina i melatonina. W okresie jesienno-zimowym, kiedy dzień się skraca, jest pochmurno, chłodno, poziom serotoniny
spada. Jednym z objawów zmniejszenia
wydzielania hormonu szczęścia, czyli serotoniny jest obniżenie nastroju oraz
zwiększenie apetytu. Z ochotą sięgamy
więc po przekąski, zwłaszcza słodycze,
które zjadane w większych porcjach niż
zazwyczaj powodują nadwyżki energetyczne. O ile u osoby, której masa ciała
jest w normie, chwilowe zwiększenie
apetytu nie będzie powodowało poważnej nadwagi, o tyle u osób, które już
zmagają się z nadwagą, mogą szybko
przekroczyć granicę, która oddziela nadwagę od otyłości.
Drugi hormon - melatonina ma podobny wpływ na pracę organizmu jesienią i zimą. Jej produkcja jest bezpośred-

w organizmie ma również wpływ na
nasz apetyt. Jeśli jest on wysoki, czujemy się głodni, mamy ochotę na zjedzenie czegoś między posiłkami.

Rola witaminy D

Tej „słonecznej” witaminie i jej wpływie na funkcjonowanie organizmu poświęciliśmy osobny artykuł. W tym miejscu skupimy się wyłącznie nad rolą wit.
D w procesie odkładania się tkanki tłuszczowej. Istnieje coraz więcej doniesień
na temat zależności między witaminą D,
a problemem z nadmierną masą ciała.
Przeprowadzone dotąd badania wskazywały, że u osób z otyłością występuje
niedobór witaminy D. Najnowsze badanie przeprowadzone we Włoszech także
wskazuje, że osoby ze zbyt małą zawartością witaminy D w organizmie
są narażone na otyłość oraz powiązane z nią komplikacje zdrowotne jak
cukrzyca typu II.

Aktywność fizyczna

Utrzymanie prawidłowej masy ciała
przy obniżonej aktywności fizycznej zawsze jest utrudnione. O ile wiosną i la-

Okres jesienno-zimowy oceniany jest
jako czas najbardziej sprzyjający depresjom sezonowym. Jest to stan, w którym
odczuwamy przygnębienie, zmęczenie,
wewnętrzny smutek. Ma to również
wpływ na zwiększenie naszego apetytu.
Można się spotkać z takim określeniem,
że „zajadamy smutki”. Apetyt ukierunkowany jest głównie na słodycze i węglowodany.
Jak widać wiele czynników składa
się na problem przybierania na wadze
w okresie zimowym. Wszystko jednak
zależy od naszego podejścia. Mamy
wpływ na to, co jemy, ile czasu spędzamy na świeżym powietrzu, jaka jest nasza aktywność fizyczna.
Kilka porad, jak uniknąć zimowego
przybierania na wadze:
1. Przeanalizuj swój jadłospis i zastanów się dlaczego sięgasz po kolejną porcję ulubionego dania, przekąski.
2. Postaw na zdrowe zamienniki tuczących przekąsek. Dieta bogata w naturalne witaminy, minerały oraz naturalne
antyoksydanty wpływa nie tylko na lepsze funkcjonowanie organizmu, ale także poprawia samopoczucie i zwiększa
wydzielanie neuroprzekaźników, które
odpowiadają za dobry nastrój.
3. Zmuś się do aktywności fizycznej.
Codzienny spacer, niezależnie od pogody, poprawia odporność organizmu,
dotlenia oraz wpływa na wydzielanie
hormonów szczęścia, więc doskonale
pomaga w radzeniu sobie ze sprzyjającą
podjadaniu jesienną i zimową chandrą.
4. Jeżeli zauważysz u siebie tendencję do zajadania emocji oraz zabijania
wolnego czasu jedzeniem, skonsultuj
się z lekarzem. Obecnie coraz częściej
w terapii nadwagi i otyłości stosuje się
jednoczesne leczenie dietetyczne oraz
psychologiczne.
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Na sportowo
Lubimy narciarstwo

Najbardziej popularnym sportem zimowym wśród Polaków jest narciarstwo.
Z każdym kolejnym sezonem zwiększa
się liczba narciarzy i snowboardzistów
szusujących na stokach. Z pewnością
jest to przyjemna forma spędzania wolnego czasu na łonie natury, ale to również wymagająca forma ruchu i intensywny wysiłek fizyczny. Dlatego przed
wyjazdem w góry należy nie tylko przygotować sprzęt, ale i swój organizm.
Konsekwencje zaniedbania mogą być
odczuwalne jeszcze długo po zakończeniu zimy.
Każda dyscyplina sportowa wymaga
odpowiedniego planu treningowego.
Tak jest również w przypadku wyjazdu
na narty czy snowboard. Trening powinien uwzględnić ćwiczenia siłowe, wytrzymałościowe, a także ćwiczenia rozciągające oraz koordynacyjne.
Ćwiczenia siłowe powinny wzmacniać wytrzymałość fizyczną. W czasie jazdy na nartach lub snowboardzie, oprócz
intensywnej pracy mięśni nóg, obciążone są też mięśnie brzucha, grzbietu
i pośladków. Pracują mięśnie w obrębie ramion i klatki piersiowej. Dlatego
ćwiczenia siłowe powinny uwzględniać
praktycznie wszystkie mięśnie organizmu. Z kolei ćwiczenia wytrzymałościowe powinny mieć na uwadze poprawę
zdolności krążeniowo-oddechowych.
Pomoże to głównie w górach, gdzie stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze
niż na nizinach.
Ćwiczenia rozciągające są oczywistością i powinny znajdować się w każdym treningu, niezależnie od dyscypliny
sportowej. Natomiast ćwiczenia koordynacyjne są szczególnie ważne dla osób,
które dopiero stawiają na stoku swoje
pierwsze kroki. Z pewnością pomogą
one szybciej opanować technikę jazdy.
Nie wszyscy są zafascynowani szusowaniem na stokach? Nic nie szkodzi, jest
przecież tyle innych form aktywnego
spędzania czasu zimą. Wystarczy pokonać lenistwo.

Biegiem przez śniegi

Wiele osób, które uprawia bieganie
latem, rezygnuje z tego sportu wraz z nastaniem chłodniejszych dni. Szkoda, bo
kontynuowanie treningu jest bardzo
korzystne dla naszego organizmu. Poprawiamy kondycję fizyczną znacznie
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bardziej niż podczas uprawiania tego
samego sportu latem. Mróz poprawia
wydolność oddechową i wzmacnia odporność, co pozwala uniknąć infekcji
grypopodobnych i chorób górnych dróg
oddechowych. Niekorzystne do biegania są jedynie dni z mrozem i wiatrem
potęgującym uczucie chłodu. Wówczas,
nawet jeśli lekko się spocimy, a przewieje nas wiatr, zamiast się zahartować,
spędzimy klika dni w łóżku lecząc przeziębienie. Nie polecamy również biegania w temperaturze poniżej 15 stopni C.
Wówczas zdecydowanie lepiej wybrać
spacer.

Spacer przynajmniej raz
dziennie

Jest świetnym sposobem na odreagowanie po ciężkim dniu pracy. Dobrze, jeśli idziemy marszowym krokiem.
Po pierwsze rozgrzejemy się, a po drugie
bardziej dotlenimy i wzmocnimy mięśnie. Dzięki temu, iż krew zaczyna szybciej krążyć, organizm oczyszcza się z toksyn. Wilgotne powietrze i niska temperatura wzmocnią odporność na bakterie
i wirusy. Po spacerze będziemy lepiej
spać, a przy okazji spalimy trochę kalorii.

Rodzinne zabawy

Bitwa na śnieżki, lepienie bałwana,
jazda na sankach to zabawy, które sprawiają wiele radości nie tylko dzieciom ale
i dorosłym. Jeśli warunki pogodowe na
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to pozwalają, spędzajmy wspólnie czas
na świeżym powietrzu. „Trening”, jaki
mogą nam zafundować nasze dzieciaki,
przyniesie takie efekty, jak aerobik. Skorzysta na tym układ immunologiczny,
a przy okazji pogłębią się rodzinne więzi.

Nordic walking

Ta moda przyszła do nas ze Skandynawii i zdobywa coraz więcej sympatyków. Nie bez znaczenia jest pewnie fakt,
że ten rodzaj sportu mogą uprawiać
wszyscy, bez względu na wiek i kondycję. Szybki marsz ze specjalnymi kijkami
w obu rękach pozwala uruchomić większą liczbę mięśni, a przez to pomaga bardziej się dotlenić i spalić więcej kalorii.
Pamiętajmy, jednak, że intensywny
wysiłek na mrozie jest niebezpieczny dla
osób cierpiących na astmę lub na choroby serca. Dlatego podejmując takie
wyzwanie, dobrze byłoby przebadać
się raz w roku i skorzystać z konsultacji
lekarza medycyny sportowej. Specjalista oceni nasz stan zdrowia i najlepiej
doradzi, jaką wybrać formę aktywnego
wypoczynku.
Najważniejsze, aby zachować zdrowie, dobre samopoczucie i radość nawet
wtedy, gdy za oknem siarczysty mróz.
Zapraszamy na konsultacje do poradni medycyny sportowej CM Luxmed.
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