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Szkoła Rodzenia „Aktywna Mama”
Punkt pobrań badań dla noworodków

Cytologia z największą precyzją
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Drodzy Czytelnicy!
Mija 15 lat, od momentu,
gdy oddaliśmy w ręce naszych
Pacjentów pierwsze wydanie
magazynu Luxmed. Miło nam,
że możemy służyć Państwu
pomocą i informacją. Jednocześnie dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzacie CM
Luxmed w całym regionie.
To motywuje, by stale podnosić sobie poprzeczkę – rozszerzać zakres usług
medycznych i dążyć do ich najwyższej jakości.
W 2017 roku otworzyliśmy kolejną, jedenastą
już placówkę, tym razem w Lublinie przy ul. Krasińskiego. Dużo uwagi poświęciliśmy rozwojowi nowych działów medycyny. To właśnie w tej placówce zlokalizowaliśmy Szkołę Rodzenia „Aktywna
Mama” i Medycynę Estetyczną.
Usługi w szkole rodzenia realizujemy w ramach
kontraktu z NFZ. Dla kobiet zdeklarowanych do
położnej POZ CM Luxmed oferujemy ponadto bezpłatne świadczenia w okresie ciąży i po porodzie.
Szeroka jest również oferta z zakresu medycyny
estetycznej. Obejmuje wszelkiego rodzaju zabiegi
wpływające na biostymulację skóry oparte o najnowsze technologie.
Z dziedziny stomatologii również mamy wiele nowości. Rozszerzyliśmy zabiegi z zakresu implantologii, utworzyliśmy gabinety higieny stomatologicznej wyposażone m.in. w najnowsze urządzenie do oczyszczania zębów.
Sporo wydarzyło się w dziedzinie diagnostyki.
W ramach projektu unijnego realizujemy bezpłatne
badania kolonoskopowe wśród pacjentów kwalifikujących się do objęcia programem profilaktyki raka
jelita grubego. Wprowadziliśmy nowe badanie do
diagnostyki zawrotów głowy i zaburzeń równowagi.
Jest to posturografia dynamiczna, dzięki której
możliwa jest również rehabilitacja tych schorzeń.
Ciągle rozszerzamy ofertę badań laboratoryjnych. Nowością jest test CINtec plus w ocenie
cytologii ginekologicznej, który pozwala na wykrycie zmian rakowych na poziomie komórkowym w bardzo wczesnym stadium ich rozwoju.
Laboratorium Luxmed wprowadziło również nowoczesne testy molekularne do diagnostyki alergii.
Metoda jest rewolucyjna, umożliwia precyzyjną identyfikację składowych alergenu, które są odpowiedzialne za wystąpienie choroby.
Przed nami kolejny rok. Życzę Państwu, by przyniósł wiele radości z realizacji nowych planów,
wyzwań i marzeń.

Nowe oblicze
medycyny estetycznej

Medycyna estetyczna to najnowszy dział
w ofercie CM Luxmed. Obejmuje szeroką
gamę zabiegów opartych o nowoczesne
technologie, które nie tylko mają działanie
profilaktyczne, ale przede wszystkim
skutecznie hamują proces starzenia się
skóry i zwalczają wiele problemów natury
estetycznej. Już teraz zabiegi z medycyny
estetycznej można wykonać w nowo
otwartej placówce Luxmed przy
ul. Krasińskiego w Lublinie.
Współczesna medycyna nie potrafi jeszcze cofnąć ani zatrzymać
czasu, jednak udaje jej się znacząco spowolnić jego bieg i sprawić, aby
nasz organizm starzał się wolniej niż wskazuje na to nasza metryka.
Korzyści z zabiegów estetycznych są kuszące, efekty spektakularne.

Jednym z zabiegów, które pomagają nam spowolnić czas jest mezoterapia igłowa.

Mezoterapia to metoda leczenia, polegająca na podawaniu małych
ilości substancji leczniczej punkt po punkcie na określonym obszarze
ciała za pomocą iniekcji. Poza farmakologicznym działaniem substancji podawanych podczas mezoterapii, bardzo ważną rolę odgrywa
proces gojenia się tkanek po licznych mikronakłuciach. Mezoterapia
działa bowiem dwutorowo poprzez dobroczynne działanie wprowadzonych substancji oraz poprzez sam sposób ich podawania, który
mobilizuje tkanki od odbudowy i wzmożonej produkcji kolagenu
oraz stymuluje metabolizm komórkowy.
Zabieg wykonuje lekarz za pomocą igły i strzykawki – co pozwala
na odpowiednie podanie większej ilości preparatu w miejscach
wymagających np. w obrębie głębokich zmarszczek (tworzą się
tzw. depozyty). Tu, najważniejszą rolę odgrywa wprawna ręka wykonującego.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak
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Wskazania do mezoterapii
-

rozstępy oraz blizny,
redukcja przebarwień skórnych,
odmłodzenie skóry,
przerzedzenie i wypadanie włosów,
stymulowanie naturalnych procesów
regeneracji,
- poprawa kondycji tkanek i ich
ujędrnienia,
- przeciwdziałanie i redukcja cellulitu,
- leczenie miejscowego nadmiaru tkanki
tłuszczowej.
Zabiegom mezoterapii można poddawać skórę twarzy, szyi, dekoltu, grzbietów rąk, ramion, ud, a nawet pośladków.
Normalne jest pojawianie się z czasem
zmarszczek strukturalnych, cech odwodnienia, utraty elastyczności i jędrności
skóry, co zmienia nasze rysy i owal twarzy. Mezoterapia wychodzi naprzeciw
zjawiskom fizjologicznym i efektom starzenia się, dzięki czemu udaje się opóźnić
ich przebieg i niwelować widoczne cechy
wiotczenia skóry.

Efekty wykonanego zabiegu
Już po pierwszym zabiegu widać
poprawę wyglądu skóry. Jednak najlepsze efekty przynosi wykonanie serii
zabiegów. Ilość zabiegów oraz ich intensywność uzależniona jest od stanu skóry oraz oczekiwań pacjenta. W intensywnej fazie zaleca się wykonanie ok. 4
zabiegów w odstępach 2-3 tygodniowych. W fazie podtrzymującej zaleca się
2-3 serie w roku. Ostatecznie leczenie
planuje się indywidualnie, w zależności
od potrzeb skóry, zaawansowania zmian
oraz możliwości pacjenta.

szybciej pod wpływem promieniowania
UV. Doskonałe rezultaty uzyskuje się
na obszarach bardzo trudnych do odmłodzenia innym 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 wskazane są także w celu likwidacji rozszerzonych porów i blizn
potrądzikowych.

Zabiegi laserem frakcyjnym
CO2

Efekty wykonanego zabiegu

Laser frakcyjny CO2 to obecnie jedna
z najbardziej zaawansowanych technik
stosowanych w medycynie estetycznej,
służąca do trwałej i całkowitej regeneracji skóry oraz intensywnej stymulacji
syntezy nowego kolagenu. Celem stosowania jest odmłodzenie skóry, wygładzenie zmarszczek oraz blizn bez
tworzenia widocznych ran, dzięki temu
proces leczenia postępuje bardzo
szybko.
Obecność na powierzchni skóry zmarszczek, linii, bruzd, przebarwień, uszkodzeń posłonecznych, plam starczych
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 naj-

Pierwsze efekty tj. ujędrnienie oraz
wygładzenie skóry, jak również poprawa
kolorytu pojawiają się już po około 14
dniach, natomiast przebudowa kolagenu trwa od 2 do 6 miesięcy po zabiegu.
Najlepsze efekty uzyskujemy wykonując
serię zabiegów w odstępach 4-6 tygodni.
Kluczową zaletą stosowania lasera frakcyjnego jest efektywność zabiegu z minimalnymi skutkami ubocznymi.
W trakcie zabiegu laser selektywnie
niszczy starzejącą się skórę i jednocześnie
dzięki
technologii
frakcjonowanej
(punktowej) 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.

Poprawa jakości skóry jest efektem
zmiany jej struktury i utrzymuje się
długo, nawet kilka lat. Widać to wyraźnie
w przypadkach poprawy wyglądu blizn
potrądzikowych czy pozabiegowych,
gdzie rezultaty są naprawdę trwałe.
Przeciwwskazaniem do wykonania
zabiegu jest m.in. ciąża i karmienie
piersią, mocna lub świeża opalenizna,
guzy, nowotwory, a w szczególności
przebyty rak skóry i czerniak złośliwy,
bielactwo, łuszczyca oraz inne choroby
autoimmunologiczne, aktywna opryszczka w miejscu poddawanym zabiegowi, nieuregulowana cukrzyca, skłonność do powstawania bliznowców, keloidów, rozrusznik serca, implanty metalowe, niektóre antybiotyki i zioła.
Medycyna estetyczna CM Luxmed poleca również zabiegi z toksyną botulinową w szerokim zastosowaniu przeciwzmarszczkowym, wolumetrię – nadanie
odpowiedniej proporcji twarzy kwasem
hialuronowym, wypełnienie zmarszczek,
wolumetrię ust, peelingi lekarskie- biorewitalizację skóry i maski odżywcze- poprawę struktury skóry.

Więcej na www.luxmedlublin.pl
lekarz Maciej Siembida –
Certyfikowany Lekarz Medycyny
Estetycznej
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Aktywna Mama

Odpowiedzialne macierzyństwo ma duży wpływ na rozwój dziecka. Wiedza ułatwia świadomy udział w porodzie, łagodzi stres z nim związany, a ćwiczenia
i praktyka pomagają podjąć właściwą opiekę nad noworodkiem. Dzięki zajęciom
w szkole rodzenia obawy i niepewność przyszłych rodziców zastąpi radosne
oczekiwanie na maluszka.

Dla każdej przyszłej mamy okres
ciąży to czas, kiedy radość przeplata się
z niepokojem, szczęście z obawą, by
wszystko powiodło się dobrze, a dziecko,
które wkrótce przyjdzie na świat było
zdrowe i dobrze się rozwijało. Zwłaszcza,
jeśli oczekujecie na pierwsze dziecko,
nurtuje was wiele pytań:

również jak zajmować się dzieckiem po
powrocie do domu (kąpiel, pielęgnacja,
zdrowe odżywianie, prawidłowy rozwój
psychofizyczny).
Zajęcia w szkole rodzenia najlepiej
rozpocząć między 21-24 tygodniem
ciąży. Odbywają się raz w tygodniu, tego
samego dnia, o tej samej godzinie. Zapisy

P konsultacje u specjalistów:
fizjoterapeuty, dietetyka,
psychologa
P programy profilaktyczne:
Profilaktyka problemów z
karmieniem piersią, Profilaktyka
nietrzymania moczu,
Profilaktyka depresji, Profilaktyka
przedłużającego się porodu
P warsztaty dla kobiet po 32
tygodniu ciąży „ Pierwsza pomoc”,
„Profilaktyka kolki”, „Masaż Shantala”
i inne
P profilaktyka stomatologiczna
(scaling 2 razy w roku)
Po porodzie:
P wizyty patronażowe położnej:
4-6 wizyt w trakcie 2 miesięcy po
porodzie
P opieka laktacyjna w poradni
i w domu kobiety
P ćwiczenia z fizjoterapeutą w ramach
wczesnej rehabilitacji po porodziedla kobiet od 2 tyg. po porodzie
P warsztaty dla rodziców z dzieckiem
„Masaż Shantala”, „Wiązanie chusty
i chustonoszenie”
P profilaktyka stomatologiczna dla
dzieci od 6 miesiąca życia
P pobieranie materiału do badań
laboratoryjnych u noworodków

Jak przygotować się do porodu?
Czy mam jakiś wpływ na to, by
maleństwu ułatwić przyjście na
świat? Jak poradzić sobie z bólem
porodowym? Czy osoba towarzysząca może mi pomóc? I wreszcie
- jak pielęgnować i karmić maleństwo?
Na te pytania oraz wiele innych, można
znaleźć odpowiedź w Szkole Rodzenia
Aktywna Mama. Podczas zajęć uczestnicy
poznają fizjologię ciąży, porodu i połogu,
uczą się, jak radzić sobie ze skurczami
i oddechem. Zdobywają praktyczną
wiedzę na temat pielęgnacji i karmienia
dziecka, pogłębiania więzi ze swoim
dzieckiem i radzenia sobie z emocjami.
Szkołę Rodzenia Aktywna Mama
realizujemy w CM Luxmed w ramach
kontraktu z NFZ. Szkoła prowadzona
jest przez doświadczonych specjalistów,
którzy opiekują się mamą i maleństwem
w czasie ciąży, porodu i połogu. Uczą

prowadzone są na pierwsze spotkanie,
na kolejne nie trzeba dokonywać rezerwacji.
Jeśli chciałabyś trafić do naszej szkoły, ale jesteś już po 24 tygodniu ciąży, nie martw się, zadzwoń do nas,
przygotujemy wówczas indywidualny
harmonogram zajęć, a jeśli to już „końcówka” to zorganizujemy indywidualne
spotkania.

Czy wybrałaś już swoją położną?

Dla kobiet zdeklarowanych do położnej POZ CM Luxmed oferujemy bezpłatne świadczenia.
W okresie ciąży:
P badania laboratoryjne, KTG
P szkoła rodzenia i indywidualne
przygotowanie do porodu
P indywidualna opieka położnicza
w poradni i w domu
P rehabilitacja-prądy TENS
P ćwiczenia dla kobiet ciężarnych

Jeżeli masz już swoją położną i nie
chcesz zmieniać, możesz także prywatnie
skorzystać z wybranych usług, które są dla
Ciebie ważne i potrzebne np. programy
profilaktyczne, warsztaty, konsultacje.
W ramach szkoły Aktywna Mama
możesz korzystać również ze świadczeń
odpłatnych:
P konsultacje doradcy laktacyjnego
w poradni i w domu dla kobiet
niezdeklarowanych w CM Luxmed,
P przezskórne badanie poziomu
bilirubiny u dziecka,
P USG bioderek u lekarza ortopedy
z konsultacją fizjoterapeuty,
P konsultacja fizjoterapeuty i
fizjoterapia niemowląt „NDTBobath”,
P szeroki zakres konsultacji lekarskich
specjalistycznych oferowany przez
CM Luxmed.
Jak się zapisać do szkoły Aktywna Mama?
P on-line: www.luxmedlublin.pl
P telefonicznie: 603 811 967
P osobiście
Szkoła Rodzenia Aktywna Mama,
ul. Krasińskiego 2, Lublin
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Badanie krwi u noworodków i dzieci

„Gdzie najlepiej pobiorą krew kilku miesięcznemu dziecku? Tak, aby było szybko,
sprawnie, profesjonalnie, bez wkłuwania się kilka razy w poszukiwaniu żyły,
bez traumy dla dziecka. Z kilku miejsc już nas odesłano – krew powinna pobrać
pielęgniarka z neonatologii.” Podobnych zapytań można znaleźć mnóstwo na
stronach internetowych, wystarczy wpisać hasło „badanie krwi u noworodków i dzieci”. Dowodzi to, jak wielu rodziców spotyka się z takim problemem.

Badania laboratoryjne wykonuje się
już w pierwszych dniach życia dziecka.
Mają one na celu sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia lub monitorowanie
przebiegu żółtaczki fizjologicznej, czy
leczenia np. infekcji. Zdarza się więc, że
rodzice muszą wybrać się z maluszkiem
do laboratorium w bardzo wczesnym
okresie jego życia. Wiąże się to niejednokrotnie z dużym stresem i lękiem,
aby dziecko jak najmniej na tym ucierpiało.
Przygotowanie do badania
Dostosowane jest do wieku dziecka.
W praktyce nie jest możliwe, aby noworodek czy niemowlę było na czczo
przed badaniem. Dlatego u tak małych
dzieci zaleca się pobieranie krwi od pół
do jednej godziny po karmieniu. Dopiero od trzeciego roku życia dziecka
możemy mówić o przygotowaniu go
do badania jak dorosłego, czyli powinno być na czczo, chyba, że lekarz pediatra zdecyduje inaczej. Badanie najlepiej wykonać rano, w godzinach 7.00
– 10.00, z uwagi na zmienność dobową
niektórych parametrów krwi. Małe dzieci często są słabo nawodnione, co może
być powodem trudności w pobraniu
materiału do badania. Stąd też zalecane
jest przepajanie dzieci wodą, lub niesłodzoną herbatką na pół godziny przed
pobraniem krwi do badania.
Na przygotowanie do badania
wpływ ma także tryb, w którym są one
wykonywane, tzn. czy są to badania
planowane czy zlecone w trakcie wizyty
z dzieckiem u pediatry. Dlatego do zagadnienia personel podchodzi bardzo
indywidualnie.
Metody pobierania krwi
Krew może być pobrana z paluszka,
piętki, lub z żyły. Najbardziej zalecane
jest pobranie krwi żylnej. Ten rodzaj pobrania, wbrew obawom rodziców ma
wiele zalet. Zazwyczaj trwa krócej niż
pobranie krwi włośniczkowej (paluszek,
piętka), jest też mniej bolesne dla dziecka. Co bardzo istotne, zmniejsza zagrożenie powstania skrzepu, czy pobrania
niewystarczającej ilości materiału do
badania, o co łatwo, gdy krew pobiera-

na jest z paluszka czy piętki. Pobranie
wtedy trwa dłużej, dziecko niecierpliwi
się, zwężają się naczynia krwionośne
i uzyskanie odpowiedniej ilości krwi jest
bardzo utrudnione, a czasem niemożliwe. Krew żylna jest także wymagana dla
niektórych badań (układ krzepnięcia,
hormony, badania alergologiczne, grupa krwi, badania genetyczne).
Oczywiście metoda pobrania powinna być dostosowana do ilości oraz
rodzaju badań, a także osobniczych
uwarunkowań każdego dziecka.
Doświadczony personel
W wypowiedzi Internautki przytoczonej na początku naszego materiału,
jest wiele racji. Nie każda pielęgniarka,
mimo posiadanej wiedzy, potrafi szybko i niemal bezboleśnie pobrać krew
u malucha. Konieczne jest odpowiednie doświadczenie w tym zakresie. Poza
tym fachowy personel musi wykazać
się dużą cierpliwością i opanowaniem.
Ważna jest również umiejętność dostosowania techniki pobrania do wieku
pacjenta tak, aby skrócić czas zabiegu do minimum. To przede wszystkim

pielęgniarka musi zapanować nad sytuacją, wzbudzając zaufanie rodziców
i dziecka.
W placówce CM Luxmed otwarty został nowy gabinet zabiegowy
z punktem pobrań badań laboratoryjnych, dedykowany dla noworodków
i dzieci. Pracują tu pielęgniarki z odpowiednim przeszkoleniem i doświadczeniem w pobieraniu krwi u najmłod
szych pacjentów. Właściwe przygotowanie personelu minimalizuje ból
i stres związany z ukłuciem dziecka
i pobraniem próbki do badania.
Przyjazne otoczenie
Ma również wpływ na atmosferę
i zniwelowanie poczucia strachu. Dlatego nasz gabinet jest wygodny, kolorowy i przyjazny. Na małych pacjentów
zawsze czeka upominek niespodzianka.
Zapraszamy do nowo otwartego gabinetu
zabiegowego z punktem pobrań dla noworodków i dzieci w placówce Luxmed przy
ul. Krasińskiego 2.
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Najnowsza generacja diagnostyczna alergii – diagnostyka molekularna
testem FABER.
Dr n. med. Emilia Majsiak - Dyrektor Medyczny, EMMA MDT sp. z o.o.

Jedno badanie do poznania przyczyny alergii
Anafilaksja, astma, pokrzywka, nieżyt nosa, zapalenie spojówek, nadwrażliwość na pokarmy, użądlenie przez
pszczołę lub osę, zmiany skórne, podwyższony poziom Total IgE?

któremu otrzymujemy INDYWIDUALNĄ
MAPĘ SWOJEJ ALERGII.
JEDYNY TEST Z PLATFORMĄ ONLINE DO
ANALIZY WYNIKU

gielskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim) – co jest dużym ułatwieniem dla osób podróżujących do
różnych zakątków świata. Wynik swojego testu możesz również na platformie

Jeśli szukasz przyczyn swoich objawów
alergicznych, w laboratorium Luxmed możesz wykonać aktualnie najbardziej kompleksową diagnostykę molekularną alergii. Nasze laboratorium dołączyło do swojej oferty najbardziej zaawansowany technologicznie test FABER - precyzyjny i czuły
do diagnozowania alergii IgE-zależnej.
Test FABER bada stężenie immunoglobulin E, które wytwarzają się w naszym
organizmie pod wpływem kontaktu
z uczulającym nas alergenem. Test FABER
pozwala na oznaczenie stężenia tych
przeciwciał wobec 244 różnym komponentom alergenowym, wśród których
są 122 całe alergeny (np. mleko, owoce
cytrusowe, mięsa) oraz 122 białka, budujące poszczególne alergeny.

Każdy pacjent ma dostęp do swojego
wyniku i jego indywidualnej interpretacji poprzez specjalną platformę online
(CDRS) dostępną 24 godz. na dobę na stronie internetowej www.caam-allergy.com.
Dowiesz się na niej o możliwych reakcjach krzyżowych uczulających Cię białek
(o reakcji krzyżowej mówimy wtedy,
kiedy osoba uczulona np. na brzozę, po
zjedzeniu jabłka ma takie same objawy,
jakie dokuczają jej w sezonie pylenia brzozy, co wynika z podobieństwa budowy
białek brzozy i jabłka). Informacje tam
zawarte, pozwalające zrozumieć Twoją
alergię, przygotowywane są na podstawie aktualnej i sprawdzonej wiedzy medycznej przez ekspertów z Centrum
Alergologii Molekularnej (CAAM) w Rzymie we Włoszech. Informacje te są dostępne w wielu językach (np. w an-

online CDRS udostępnić swojemu lekarzowi prowadzącemu, będzie on mógł
oglądać Twój wynik w wersji online ze
wszystkimi udogodnieniami, jakie przygotowane są w systemie CDRS. Dostęp
do Twojego INDYWIDUALNEGO PROFILU
UCZULENIA umożliwi lekarzowi podjąć
decyzję o sposobie leczenia Twojej alergii
i udzielić Ci niezbędnych wskazówek, co
do praktycznego postępowania z Twoją
alergią, a dietetykowi spersonalizować
dla Ciebie zalecenia dietetyczne.
Test FABER, dzięki badaniu alergenów
i białek ich budujących, zwiększa dokładność badania w porównaniu do tradycyjnych metod oznaczania przeciwciał
E wobec całych alergenów. Pamiętaj jednak, że wyniki badań zawsze muszą być
interpretowane w oparciu o występujące
objawy i konsultowane z lekarzem.

TEST FABER TWORZY INDYWIDUALNĄ
MAPĘ TWOJEJ ALERGII
Diagnostyka molekularna dostarcza
informacje, które z białek budujących alergeny powodują u nas objawy alergii, jak
kichanie, łzawienie czy bóle brzucha.
W wybranych przypadkach pozwala przewidzieć, czy uczulające nas białko może
być przyczyną wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Pomaga zrozumieć, dlaczego odczuwamy dolegliwości po surowym
pokarmie, a po przegotowanym już nie.
Wreszcie przynosi odpowiedzi na pytanie,
czy wszystkie owoce, mięsa lub orzechy
nas uczulają, czy może jedynie wybrane
powodują u nas reakcje alergiczne. Jednym słowem test jest badaniem, dzięki

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Do badania pobierana jest niewielka
ilość krwi, którą można pobrać o dowolnej porze dnia. Przed badaniem możesz
jeść normalne posiłki. Nie ma potrzeby
przerywania leczenia, w tym także lekami przeciwalergicznymi.
Diagnostyka molekularna testem FABER do pomiaru swoistych przeciwciał
E, w połączeniu z indywidualnym systemem interpretacji online CDRS, obecnie
najbardziej zaawansowane i precyzyjne
narzędzie diagnostyczne alergii, jest już
dostępna w naszym Laboratorium Luxmed.
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Nowe sposoby na zawroty głowy
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.
Diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń
równowagi
Posturografia dynamiczna jest badaniem rejestrującym i oceniającym reakcje
ruchowe całego ciała, w zależności od
otrzymywanych bodźców zewnętrznych.
U podstawy reakcji z ciała leżą odruchy
rozciągania i przedsionkowo-rdzeniowe,
które możemy zaobserwować i ocenić
ilościowo w badaniu posturograficznym.
Taka informacja jest szczególnie przydatna
w diagnostyce zaburzeń równowagi i zawrotów głowy u chorych, u których wcześniejsze badania diagnostyczne nie
wskazują przyczyny dolegliwości, sprawiających wiele problemów dla normalnego funkcjonowania pacjenta.
Posturografia pozwala ocenić nam cały
układ równowagi, który działa prawidłowo
dzięki synchronicznemu współdziałaniu
ze sobą: wzroku, błędnika (układu przedsionkowego) oraz receptorów czucia głębokiego znajdujących się w stopach (ale
także w całych kończynach dolnych i tułowiu). Jest badaniem uzupełniającym dla
podstawowej diagnostyki zawrotów głowy jaką jest VNG (videonystagmografia),
oceniająca układ przedsionkowy w jego części obwodowej.
Platforma posturograficzna jest urządzeniem, które w trakcie badania porusza się w dowolny sposób wymuszając korekcyjne ruchy ciała, zależne od całego układu równowagi. Wynik testu
daje nam odpowiedź o stanie wszystkich części układu, a jednocześnie pozwala sprawdzić jakość korektywnych
ruchów poprzez czasowy i energety-

czny rozkład ruchu.
Rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń
równowagi
Ustalenie rozpoznania przyczyn zawrotów głowy i zaburzeń równowagi,
a także przebieg i rodzaj choroby jest
kluczowy dla ustalenia odpowiedniego
typu rehabilitacji. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że niezależnie od pochodzenia zawrotów głowy, najskuteczniejszą metodą leczenia tych zaburzeń
w formie przewlekłej jest rehabilitacja
jako specyficzna forma fizjoterapii.
Celem rehabilitacji ruchowej w zawrotach głowy jest pobudzenie mechanizmów wyrównawczych, dzięki wykorzystaniu olbrzymiej plastyczności mózgu,
poprzez mechanizm adaptacji i kompensacji. Najczęściej stosuje się trening ruchowy, również na platformie posturograficznej, dzięki wbudowanemu systemowi treningowemu, który pomaga wprowadzać odpowiednie ćwiczenia i oceniać skuteczność prowadzonej terapii.
Całość uzupełniona jest treningiem
z fizjoterapeutą, a niekiedy specjalnymi
manewrami wyzwalającymi. Cała rehabilitacja może trwać kilka tygodni i najczęściej daje bardzo dobre rezultaty
w postaci ustania dolegliwości lub ich
znacznego zmniejszenia.
Kolejną istotną rolą posturografii dynamicznej jest rehabilitacja osób w podeszłym wieku. Problem dotyczy coraz
większej liczby osób, a wraz z wiekiem
osłabieniu ulegają wszystkie elementy
czuciowe i ruchowe, co jest przyczyną
upadków i złamań. Szacuje się, że w przy-

padku osób starszych od momentu
pojawienia się pierwszych zawrotów głowy w ciągu kolejnych 6 miesięcy dochodzi
do upadku. Dlatego też istotną rolę
odgrywa rehabilitacja układu przedsionkowego, właśnie w tej grupie pacjentów. Wymagane jest też specjalne
podejście do ćwiczeń usprawniających
koordynację ruchową oraz stabilność postawy.
Poza zaburzeniami równowagi pochodzącymi z błędnika, rehabilitacja ruchowa na platformie posturograficznej jest
skuteczną metodą poprawiającą funkcjonowanie u osób z zaburzeniami ośrodkowymi takimi jak: udar, niedowłady, rehabilitacja po zabiegach operacyjnych,
choroby demielinizacyjne (np. SM), zaburzenia móżdżkowe.
Konsultacja medyczna:
lekarz Tomasz Broda - laryngolog
Badanie oraz rehabilitację można
przeprowadzić w CM Luxmed w Lublinie.
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Cytologia z największą precyzją
Rak szyjki macicy jest drugim wśród najczęściej występujących nowotworów na świecie. W Polsce każdego roku rozpoznaje się około 3500 zachorowań, z czego połowa
pacjentek umiera z powodu zbyt późnej diagnozy.
Rak szyjki macicy rozwija się bezobjawowo. Wychwycenie go we wczesnym
stadium pozwala najczęściej na zupełne
wyleczenie. Głównym badaniem przesiewowym jest cytologia, znana kobietom
już od wielu lat. Jednak wraz z rozwojem
medycyny powstają coraz doskonalsze
techniki wykonywania badań.
O przybliżenie tego tematu poprosiliśmy patomorfolog dr hab. n.med
Agnieszkę Korolczuk.
Pani Docent, czy badanie cytologiczne nie wystarcza, by zdiagnozować chorobę w początkowym stadium?
- Tradycyjne badanie cytologiczne
wykonywane regularnie według zaleceń lekarza ginekologa u znacznej
części kobiet jest badaniem pozwalającym na wykrycie nieprawidłowych
komórek świadczących o zmianach
przedrakowych. Jednakże istnieje grupa
pacjentek, u których, między innymi za
względu na jakość pobranego rozmazu,
cytologia konwencjonalna może okazać
się niewystarczająca. Może nie wykazać
zmian prowadzących do raka szyjki ma-

cicy czy komórek rakowych. Alternatywę dla konwencjonalnej cytologii stanowi cytologia płynna cienkowarstwowa
(LBC). Ostatnie badania wykazują, że
jest dokładniejsza w wykrywaniu komórek rakowych i stanów przednowotworowych.
Cytologia płynna (LBC – ang. liquid
base cytology) to nowoczesna technika
przygotowywania preparatów cytologicznych. Eliminując złą jakość rozmazu,
zwiększa szanse na otrzymanie trafnej
diagnozy, przez co zwiększa skuteczność badania.
Zaletą techniki LBC jest zdecydowa-

nie lepsza metoda przygotowywania
i przechowywania pobranej próbki.
Materiał po pobraniu od pacjentki jest
zabezpieczany w odpowiednim pojemniku, co pozwala nie tylko na wykonanie
rozmazu cytologicznego, ale również testu HPV, badań bakteriologicznych czy
odczynów immunocytochemicznych.
Rozmaz cytologiczny wykonywany jest
na zautomatyzowanym sprzęcie, w którym jest oczyszczany ze śluzu, komórek
zapalnych czy erytrocytów, mogących
zasłonić obraz ocenianej próbki. Badanie to jest bardziej dokładne od cytologii
pobranej metodą tradycyjną zarówno
w wykrywaniu stanów przedrakowych
jak i samych komórek nowotworowych.
Obecnie już wiemy, że głównym
sprawcą raka szyjki macicy jest wirus
HPV…
- Wirus brodawczaka ludzkiego HPV
(Human Papillomavirus) jest główną
przyczyną zachorowania na raka szyjki
macicy. Do tej pory wyodrębniono około 200 typów wirusa, jednak tylko część
spośród nich przenoszona jest drogą
płciową i jest związana
z dysplazją wysokiego
stopnia oraz rakiem
szyjki macicy.
Z uwagi na zróżnicowany potencjał onkogenny, wyróżnia się
wirusy HPV wysokiego
ryzyka (ang. high risk,
HR) –między innymi
typy: 16, 18, 31, 33 czy
45, które są związane
z przeszło 80 % przypadków zmian przedrakowych raka szyjki
macicy oraz wirusy o
niskim potencjale onkogennym (ang. low
risk, LR) – HPV 6 i HPV
11, które są związane
z częścią zmian śródnabłonkowych niskiego stopnia lub z rozwojem kłykcin
kończystych.
W trakcie ostrego zakażenia wysokoonkogennym wirusem HPV dochodzi do
ekspresji genów wirusowych w dojrzałych komórkach nabłonka oraz zaburzenia ich cyklu komórkowego. Prowadzi to
do niekontrolowanego namnażania się
(proliferacji) komórek nabłonka części
pochwowej szyjki macicy, czemu towarzyszy nadmierna ekspresja białek P16
i Ki 67 świadcząca o rozpoczętym procesie nowotworowym.
Białko P16 odgrywa główną rolę w kon-

troli cyklu komórkowego, a białko Ki 67
jest białkiem proliferacji komórkowej.
Ekspresję obu tych białek wykrywamy
poprzez zastosowanie odczynu immunocytochemicznego CINtec firmy Roche.
Test CINtec plus wykrywa oba te
białka, co z kolei pozwala na wykrycie
zmian rakowych na poziomie komórkowym w bardzo wczesnym stadium
ich rozwoju. Badanie charakteryzuje
się wysoką czułością i specyficznością.
Dodatni wynik badania cytologicznego,
czyli obecność nieprawidłowych komórek nabłonkowych w rozmazie i jednocześnie dodatni wynik odczynu CINtec
plus informują, że w danym przypadku
rozpoczęły się zmiany, które nie ulegną
samowyleczeniu i będą w krótszym lub
dłuższym okresie czasu prowadzić do
raka.
Jakie jest znaczenie kliniczne tego
badania?
- Test wykonuje się w celu pogłębienia diagnostyki w kierunku zmian przedrakowych i raka szyjki macicy w przypadku, kiedy wynik cytologiczny jest
nieprawidłowy lub niejednoznaczny.
Badanie ekspresji białek P16/Ki67
w połączeniu z badaniem cytologicznym oraz testem HPV jest istotne
w postawieniu jak najtrafniejszej diagnozy i interpretacji trudnych przypadków, takich jak: ASCUS, LSIL, ASC-H czy
zmiany gruczołowe. Zwiększa ono również czułość badania cytologicznego
u pacjentek leczonych z powodu wcześniej wykrytych zmian przedrakowych
i raka szyjki macicy, które wymagają stałej kontroli cytologicznej.
Najbardziej wiarygodna i najczulsza
metoda badania w kierunku zmian
przedrakowych i raka szyjki macicy to
badanie cytologiczne w technologii płynnej (cytologia LBC) uzupełnione o test
HPV i CINtec plus. Wszystkie badania
wykonywane są z jednej próbki.
Połączenie tych trzech badań diagnostycznych jest szczególnie istotne
w przypadku otrzymania nieprawidłowego lub trudnego do interpretacji wyniku badania cytologicznego.
Dziękujemy za rozmowę.
Badania profilaktyczne raka szyjki
macicy można wykonać we wszystkich
gabinetach ginekologicznych
CM Luxmed.
Czas oczekiwania na wyniki wynosi
około 2 tygodni.

medycyna dla ciebie

9

Kiedy do logopedy?

Wady wymowy u dzieci do 4 roku życia można skorygować bardzo szybko. Więcej
pracy wymaga już 6-latek, natomiast u dzieci w wieku szkolnym wada jest już
tak utrwalona, że nas i nasze dziecko czeka trudna i długa praca. Nieleczone
wady wymowy przekładają się na błędy w pisowni, na niższe osiągnięcia w szkole,
powodują poważne konsekwencje rozwojowe.

Wszelkie nieprawidłowości najwcześniej mogą wychwycić rodzice, pod
warunkiem, że nie będą czekać, aż
dziecko samo nadrobi opóźnienia. Jeśli
widzimy, że nasze dziecko ma problem
z porozumiewaniem się, nie rozumieją
go rówieśnicy, a i my niekiedy nie możemy odczytać jego intencji, natychmiast
podejmijmy działania.
Rozwój mowy
Początek 2 roku życia to czas, kiedy
dziecko używa do kilkunastu słów rozumianych przez najbliższe otoczenie.
Jeśli w tym wieku dziecko milczy, powinno być to dla nas ważnym sygnałem do
podjęcia pracy nad rozwojem mowy.
Do końca 2 roku życia w mowie dziecka pojawiają się wszystkie samogłoski ustne oraz duża część spółgłosek,
większa część wypowiadanych spółgłosek jest zmiękczana, co związane jest
z typowym w tym wieku unoszeniem
masy języka ku górze, nawyk ten z czasem
zanika. Trudności mogą przysparzać
głoski wargowo- zębowe (f, w) oraz tylnojęzykowe (k, g).
Ostatnim etapem wieku poniemowlęcego jest 3 rok życia, w którym następuje intensywny rozwój systemu
językowego. Stopniowo ustępują charakterystyczne miękkości, dziecko buduje zrozumiałe dla otoczenia zdania
złożone. Około czwartego roku życia
utrwala się szereg głosek przedniojęzykowozębowych „syczące”: s, z, c, dz.
Między 4 a 5 rokiem życia pojawiają się
spółgłoski dziąsłowe „szumiące”(sz, ż , cz,
dż), ale mogą jeszcze być zastępowane
przez ( s, z, c, dz). 5- i 6-latek nie zamienia
już głosek szumiących, typu: sz, cz, dż na
tzw. syczące. Sześciolatek prawidłowo
wymawia głoskę „r”.
Bez względu na wiek dziecka, powinniśmy zwrócić uwagę, czy podczas mowy
nie wsuwa ono języka między zęby lub
nie ociera nim o wargę. W takiej sytuacji
wskazana jest pomoc logopedy.
Wskazaniem do wizyty u specjalisty
jest też opóźnienie w rozwoju mowy,
wtedy gdy np. 2-latek zaczyna wypowiadać pierwsze proste słowa, dziecko
3-letnie nie buduje zdań, dziecko 5-letnie
posługuje się wyłącznie prostymi zdaniami, a 6-letnie ma trudności z dłuższymi
wypowiedziami i prawidłowym stosowaniem gramatyki.
Pamiętajmy, że logopeda uczy nie

tylko prawidłowej wymowy, ale też
poprawności gramatycznej, logicznego budowania wypowiedzi, sprawności komunikacyjnej.
Leczenie wad wymowy
Praca nad rozwojem mowy dziecka małego polega na zabawie i odpowiedniej stymulacji językowej, tutaj
pracuje osoba dorosła, a dziecko dobrze
się bawi. Korekta wad wymowy u dzieci
w wieku przedszkolnym polega na nauce prawidłowego sposobu artykulacji
głosek, które dziecko wypowiada nieprawidłowo, zniekształca, zastępuje innymi,
lub pomija. Terapia logopedyczna zaczyna się od wywołania prawidłowej głoski,
poprzez przekształcenie fonetyczne, mechaniczne ustawianie narządów mowy,
demonstrację. Potem utrwala się ten
dźwięk poprzez cały szereg, odpowiednio
dobranych ćwiczeń.
Przyczyny wad wymowy
Często rodzice nawet nie zdają sobie
sprawy, jak wiele jest przyczyn zaburzeń
mowy. Wpływ na to czy dziecko będzie
prawidłowo mówić, zależy również od
ich postępowania już w pierwszych miesiącach życia niemowlęcia. Istotne jest
odpowiednie karmienie. Karmienie piersią jest zdecydowanie bardziej korzystne
od karmienia sztucznego (naturalne –
pomaga rozwijać mięśnie języka, warg
i żuchwy). Ważny jest dobór odpowied-

niej pozycji do karmienia, gdyż nieprawidłowa sprzyja zaburzeniom czynności
mięśni i stawu skroniowo-żuchwowego.
W 5-6 miesiącu życia należy wprowadzać
jedzenie łyżeczką i uczyć ściągania pokarmu z łyżeczki. Około 8 miesiąca życia
dziecko powinno pić z kubka. Także
odgryzanie w okresie pojawienia się
siekaczy, gryzienie w okresie pojawienia
się zębów przedtrzonowych, to ważne
czynniki wpływające na dojrzałość aparatu artykulacyjnego i gotowość do podjęcia czynności mowy.
Pamiętajmy również o odpowiedniej
stymulacji językowej ze strony rodziców
i opiekunów. Mówmy więc do dzieci jak
najwięcej.
Na wadliwy rozwój mowy mają również wpływ przedwczesne braki w uzębieniu, wady zgryzu, nieprawidłowa
budowa narządów mowy, jak chociażby
zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe.
Przyczyny mogą być też bardziej złożone. Są to wady słuchu, rozszczep podniebienia, opóźniony rozwój dziecka.
Wówczas terapia powinna polegać na
współpracy odpowiednich specjalistów.
Zapraszamy na konsultacje do gabinetów logopedycznych CM Luxmed.
Konsultacja merytoryczna:
mgr Diana Kubera – logopeda
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Dzieci też boli głowa
Na bóle głowy, powtarzające się przynajmniej raz w miesiącu, skarży się ponad
30% społeczeństwa, a 5% cierpi na codzienny ból przewlekły. Ta niezwykle częsta
dolegliwość dotyczy również dzieci. Może mieć wiele przyczyn, poczynając
od niegroźnych, jak przemęczenie, głód, zbyt małe nawodnienie, po bardziej
niebezpieczne, ogólnoustrojowe.
Ocenia się, że na bóle głowy cierpi aż
do 40 procent dzieci. Specjaliści uważają, że dotyka on nawet niemowlaków.
Z badań wynika, że dzieci do 2 roku
życia wprawdzie nie skarżą się na ból
głowy, ale jego obecność można wywnioskować z ich zachowania. Stają się
niespokojne, blade, płaczliwe, wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce
zewnętrzne. Każdy ból głowy u dziecka
wymaga wnikliwej uwagi i obserwacji.
Po pierwsze – czy to nie uraz?
Kiedy dziecko sygnalizuje, że boli je
głowa, przede wszystkim powinniśmy
wykluczyć uraz. Jeśli mamy jakiekolwiek
wątpliwości, czy nie doszło do uderzenia się dziecka w głowę, wybierzmy się
do pediatry. Lekarz zbada dziecko i zdecyduje, czy skierować je do neurologa
lub na diagnostykę. Jeżeli w ciągu doby
pojawiłaby się senność, nudności, wymioty, skontaktuj się pilnie z lekarzem.
Objawy te bowiem mogą świadczyć
o wstrząśnieniu mózgu.

zany jest często ze zbyt małą ilością snu
lub przeciwnie, gdy nasza pociecha śpi
zbyt długo. Również długie oglądanie
telewizji czy zajęcia przed komputerem
mogą wywoływać tego typu dolegliwości. Jeśli dziecko jest mało aktywne ruchowo, niedotlenione, długo przebywa
w zamkniętym pomieszczeniu, nieregularnie spożywa posiłki, można domniemywać, że w tym tkwi przyczyna bólu
głowy, zarówno sporadycznego, jak i nawracającego. Wskazana bywa w takiej
sytuacji zmiana trybu życia. Konieczne
wówczas staje się przestrzeganie dobowego rytmu – odpowiednia ilość snu,
spacery i zabawy na dworze oraz właściwa dieta i dostateczne nawodnienie organizmu. Jednocześnie należy bacznie
obserwować z jaką częstotliwością bóle
głowy nawracają, jakie jest ich nasilenie, o jakiej porze ból występuje najczęściej, w którym miejscu i czy nie towarzyszą temu żadne inne dolegliwości,
np. wymioty czy zaburzenia równowagi.

Za dużo snu – za mało ruchu
Jeśli mamy pewność, że nie doszło do
żadnego urazu, zwróćmy uwagę na styl
życia naszego dziecka. Ból głowy zwią-

Stres - częsta przyczyna bólu głowy
u dzieci
Ból głowy spowodowany stresem
pojawia się zwykle po południu lub wie-

czorami. Zazwyczaj umiejscowiony jest
w okolicy czoła i skroni. Zadaniem dorosłych jest jak najszybsze rozpoznanie,
jakie sytuacje wywołują u dziecka napięcie i stres. Czy są to jakieś nieprzyjemne
wydarzenia w szkole czy przedszkolu?
A może wynika to z sytuacji istniejącej
w domu? Pamiętajmy, że to co dla dorosłych bywa nieraz błahostką, w oczach
dziecka urasta do rangi problemu. Jeśli
stres będzie nadal silny, wskazana jest
konsultacja z psychologiem dziecięcym.
Nie można dopuścić do tego, by długotrwałe napięcie zakończyło się depresją
lub zaburzeniami emocjonalnymi.
Migrena dotyka również dzieci
Migrenowe bóle głowy pojawiają się
u dzieci już po 4 roku życia. Charakterystyczną cechą dla migreny jest silny,
zazwyczaj jednostronny ból o charakterze napadowym. U dzieci bóle często
występują obustronnie, pojawiają się
w okolicy czołowej lub skroniowej.
Przy migrenie z tzw. aurą, ból poprzedza zespół objawów w polu widzenia,
takich jak migotanie, zygzaki, plamki,
błyszczące punkty widziane po jednej
stronie. Może dochodzić do zniekształcenia widzianego obrazu, zawrotów głowy. Podczas ataku chorzy miewają nudności, wymioty, pojawia się nadwrażliwość na zapachy, dźwięki czy światło.
Ryzyko migreny u dziecka wiąże się
z predyspozycjami rodzinnymi. Jeśli oboje rodzice cierpieli na migreny, prawdopodobieństwo wystąpienia jej u dziecka
wynosi aż 70 procent!
Wada wzroku powoduje bóle głowy
Jeśli ból pojawia się często, występuje po południu lub wieczorem, może
być związany z krótkowzrocznością lub
astygmatyzmem. Astygmatyzm może
być wadą wrodzoną lub rozwinąć się
w różnych etapach życia. Choroba związana jest z zaburzeniem rogówki lub
rzadziej soczewki, a jej wynikiem jest
nieprawidłowe ogniskowanie obrazu na
siatkówce. Przedmioty stają się nieostre,
a kontury i punkty rozmyte. W przypadku niewielkiej wady astygmatyzm może
pozostać niezauważony. Sygnałami sugerującymi jego istnienie może być
uczucie zmęczenia oczu, pieczenia czy
też mrużenie oczu mające na celu zwiększenie ostrości widzenia. Większość
z nas posiada niewielką wadę - nie ma
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oka idealnego, ale mózg potrafi się do
tego dostosować. Należy jednak pamiętać, że niewyrównanie istniejącej wady
refrakcji oka może prowadzić do uczucia
zmęczenia i częstego bólu głowy.
Okulista zbada wzrok dziecka i w przypadku wykrytej wady przepisze odpowiednie szkła korygujące.
Pasożyty wywołują różne dolegliwości, również bóle głowy
Jeśli bóle głowy powtarzają się często,
dziecko jest nerwowe lub apatyczne, źle
śpi, nie ma apetytu, czasami skarży się
na bóle brzucha, to sygnał, że należy
wykonać badanie w kierunku pasożytów. Tego typu dolegliwości najczęściej
wywołują owsiki, ale mogą to być też
lamblie czy glistnica.
Przewlekłe i ostre infekcje
Ból głowy często towarzyszy początkom infekcji. Jest sygnałem choroby wirusowej np. przeziębienia, grypy, ale też
tzw. trzydniówki. Pojawia się również
w chorobach pochodzenia bakteryjnego, np. zapaleniu górnych dróg oddechowych albo anginie.
Jedną z najczęstszych chorób wieku dziecięcego, której towarzyszy ból
głowy, jest zapalenie ucha. Choroba
wywoływana jest przez bakterie, głównie paciorkowce. Objawia się gorączką
i ostrym bólem ucha. Kiedy dochodzi
do nagromadzenia się wydzieliny ropnej w jamie bębenkowej, dołączają się
inne objawy, m.in. silny ból głowy. Lekarz pediatra zleci najprawdopodobniej kurację antybiotykową. Przy powtarzających się stanach zapalnych ucha
konieczna jest konsultacja laryngologiczna.
Nawracające bóle głowy wiążą się
również z zapaleniem zatok. Ból umiejscowiony jest w okolicy czoła lub u na-

sady nosa, nasila się przy pochylaniu. Towarzyszy mu zazwyczaj obrzęk śluzówki
i wydzielina z nosa. Stany zapalne zatok
należy skonsultować z laryngologiem.
Ból głowy, z którym nie można zwlekać
Są takie sytuacje, kiedy pojawienie się bólu głowy u dziecka powinno
skłonić do natychmiastowej konsultacji
z lekarzem:
- ból głowy jest silny i pojawił się nagle,
- towarzyszy mu zaburzenie chodu,
- pojawia się w nocy i rano,
- u dziecka zauważymy spowolnienie,

zmianę zachowania,
- ból głowy nasila się w czasie.
Wprawdzie ból głowy u dziecka rzadko jest objawem choroby neurologicznej, ale musimy pamiętać o możliwości
jej wystąpienia. Jeżeli bóle głowy nie
ustępują po lekach przeciwbólowych,
towarzyszą im nudności i wymioty, trudności z koncentracją czy drgawki, nie bagatelizujmy takich objawów, bo może to
stanowić dla dziecka zagrożenie.
Zapraszamy na konsultacje do gabinetów pediatrycznych i neurologicznych CM Luxmed.
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Wizyta u higienistki stomatologicznej
Zdrowa jama ustna oznacza dużo więcej niż tylko wyleczenie próchnicy zębów. To również zęby wolne od kamienia i nalotu. zdrowe dziąsła, które nie
krwawią podczas szczotkowania, mają różowy kolor, podobnie jak śluzówka
policzków i języka. To także zawsze świeży oddech. Największy wpływ na taki
stan ma codzienna higiena.

Nawet jeśli prawidłowo czyścimy zęby, z czasem, pod wpływem czynników
zewnętrznych powstają na nich przebarwienia i tworzy się osad. Najlepsze efekty czyszczenia zębów i usuwania osadu
daje tzw. zabieg piaskowania, wykonywany w gabinecie stomatologicznym
przy użyciu specjalnego urządzenia mikropiaskarki zewnątrzustnej. Skutecznie i dokładnie usuwa osad nie tylko
na powierzchniach zębów, ale również
w pęknięciach szkliwa, bruzdach, trudniej dostępnych miejscach, jak przestrzenie międzyzębowe, nawet w ciasno
ułożonych zębach. Systematyczne usuwanie osadu tą metodą pozwala uzyskać efekt lśniących, zadbanych zębów.
Zabieg piaskowania zębów pełni jednocześnie funkcję profilaktyczną – niszczy
bakterie powodujące próchnicę.
Zdrowiu naszej jamy ustnej szczególnie zagraża kamień nazębny, czyli
zmineralizowana warstwa płytki nazębnej. Jego porowata powierzchnia łatwo
ulega przebarwieniom pod wpływem
herbaty, kawy czy nikotyny, tworząc
ciemniejsze obwódki przy powierzchni
dziąseł.
Kamień może znajdować się zarówno
nad- jak i poddziąsłowo. Może on wywoływać stany zapalne dziąseł, a w konsekwencji prowadzić do paradontozy.
W sytuacji, gdy na zębach odłożył się
kamień, należy go usunąć, tzn. wykonać
scaling.

Scaling w nowej technologii
Niezawodne, szybkie i komfortowe
oczyszczenie zębów jest już możliwe
dzięki najnowszemu urządzeniu, jakim
dysponuje Gabinet Higieny Stomatologicznej Luxmed.
Zabieg wykonywany jest urządzeniem łączącym skaler ultradźwiękowy
i piaskarkę. Jeśli w trakcie zabiegu zachodzi potrzeba przepłukania kieszeni
dziąsłowych, aparat daje taką możliwość, gdyż posiada pojemnik na płyny
antyseptyczne czy wodę. Higienistka
wykonuje swobodnie taką czynność
w trakcie usługi. Dodatkowym atutem
urządzenia jest dostępność różnych rodzajów piasków używanych do piaskowania. Pozwala to na dostosowanie go
do indywidualnych potrzeb pacjenta
w zależności od intensywności kamienia czy osadu oraz obecności np. im-

plantów. Po piaskowaniu pacjent ma
uczucie gładkości zębów, jest to bardzo
komfortowe doznanie. Piaskowanie daje również efekt delikatnego rozjaśnienia zębów.

Główne korzyści dla pacjenta:
1. Usuwanie kamienia nazębnego
bez bólu – końcówki pracujące podczas
scalingu działają w sposób liniowy nie
powodując dyskomfortu znanego we
wcześniej dostępnych na rynku skalerach.
2. Bezpieczeństwo - możliwość płynnej regulacji mocy urządzenia i dostosowanie jej do ewentualnej nadwrażliwości występującej u części pacjentów.
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 pisaku
do piaskowania poddziąsłowego powoduje usunięcie do 99% biofilmu z powierzchni implantów. Pozwala to za-

pobiegać, zatrzymać i leczyć zapalenia
tkanek wokół implantów. Analogicznie
wygląda sytuacja z kieszeniami patologicznymi w chorobach przyzębia. Pamiętać należy, że profesjonalne oczyszczanie zębów zalecane jest średnio co 6
miesięcy.
Zabiegi oczyszczania zębów, przeglądy stomatologiczne i edukacja pacjentów w zakresie sposobów dbania
o higienę jamy ustnej przeprowadzane są przez dyplomowaną higienistkę
stomatologiczną.

Usługi, które wykonasz w gabinecie
higieny stomatologicznej:
ØScaling wszystkich zębów z wykorzystaniem technologii Piezon NO PAIN
ØPiaskowanie wszystkich zębów wykonane przy użyciu nowoczesnego
urządzenia Air Flow
ØLakierowanie wszystkich zębów
ØLeczenie nadwrażliwości
ØWybielanie zębów
ØLeczenie białych plam na zębach
ØPłukanie kieszonki dziąsłowej
ØInstruktaż higieny jamy ustnej
Zapraszamy do gabinetów higieny
stomatologicznej przy
ul. Radziwiłłowskiej 5 i Koncertowej 4D
w Lublinie.
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Odporny gronkowiec

MRSA to odmiana gronkowca złocistego, która powstała w wyniku uodpornienia
się na leki. Jeszcze nie tak dawno uważano, że ta odmiana występuje rzadko poza
środowiskiem szpitalnym. W ostatnich latach lekarze zwracają uwagę, że liczba
zakażeń rośnie, dotyka młodych, wcześniej zdrowych ludzi.

Gronkowiec złocisty od zawsze jest
obecny w naszym otoczeniu. Osiedla
się na skórze ludzi i zwierząt, gruczołach
łojowych i potowych, na śluzówce nosa,
gardła, przewodu pokarmowego. Zarażamy się nim drogą kropelkową, a także przez kontakt pośredni, np. poprzez

Rozwój zakażenia następuje często
u ludzi z obniżoną odpornością – niedożywionych, przewlekle chorych, po
zabiegach operacyjnych oraz u niemowląt i małych dzieci. Ryzyko zaatakowania
gronkowcem wzrasta w przypadku chorób metabolicznych, nowotworów, mar-

przedmioty codziennego użytku. Szacuje się, że nawet do 50% populacji ludzkiej stale lub okresowo jest nosicielem
tych bakterii, bez występowania objawów chorobowych. U większości osób
wytwarza się bowiem równowaga między zjadliwością bakterii a odpornością
organizmu.

skości wątroby, cukrzycy, a także w sytuacji przerwania ciągłości tkanek podczas
zranienia.
Bakteria doprowadza do nieżytu dróg
oddechowych i moczowych, zapalenia
ucha środkowego i uogólnionego zakażenia organizmu (sepsy). W przypadku
przedostania się do krwiobiegu może

24h

spowodować zapalenie organów wewnętrznych. Niektóre szczepy wywołują
ropne krosty, czyraki, infekcje otartego
naskórka, a nawet zatrucia pokarmowe
po zjedzeniu np. rozmrożonej i ponownie zamrożonej żywności.
W leczeniu infekcji wywołanej gronkowcem, podobnie jak w innych zakażeniach bakteryjnych, przepisywane są
najczęściej antybiotyki. Jeśli źle dozujemy lek, zbyt szybko przerywamy kurację
lub jest on niewłaściwie dobrany, część
bakterii przetrwa, ulegnie mutacji i uodporni się na antybiotyk. Powtarzanie się
takiej sytuacji powoduje, że we własnym
organizmie hodujemy lekoodporne
szczepy. W ten właśnie sposób powstała niebezpieczna odmiana gronkowca
MRSA, niewrażliwa na antybiotyki.
Pamiętajmy, że leków nie można
przyjmować rutynowo. W przypadku
choroby, zanim lekarz przepisze antybiotyk, trzeba sprawdzić lekoodporność
bakterii. W tym celu należy wykonać wymaz z miejsca, gdzie występuje infekcja
(z gardła, nosa, ucha, ze skóry, spojówki
oka). Po wyhodowaniu w badanym materiale bakterii chorobotwórczych, określana jest ich wrażliwość na antybiotyki
(antybiogram). Dzięki temu można natychmiast przeprowadzić właściwą kurację i nie dopuścić do zakażenia całego
organizmu.
Wymaz wraz z określeniem lekoodporności można wykonać w laboratorium CM Luxmed, a uzyskany wynik
skonsultować z lekarzem specjalistą.

24h

PORADNIK MEDYCZNY

15

Szczęście na emeryturze
Utarło się przekonanie, iż osoby, które zakończyły aktywność zawodową większość
czasu spędzają przed telewizorem, a ich główną rozrywką są spotkania z rodziną
i opieka nad wnukami. Choć wielu emerytów twierdzi, że nie sprawia im to problemu,
nie oznacza jednak, iż musi stanowić ich jedyne zajęcie.
Najlepsza byłaby idea, że emeryci żyją
normalnym życiem, swoim, a nie życiem
swoich dzieci czy wnuków. Nie oznacza
to oczywiście, że mają się od tych dzieci
i wnuków odciąć. Ale dlaczego emeryt
nie mógłby odpocząć, zadbać o własne
zdrowie i mieć trochę przyjemności?
W trosce o zdrowie
Pamiętasz kiedy ostatnio robiłeś sobie „przegląd”? Czy nie idziesz do lekarza dopiero wtedy, gdy coś ci naprawdę
dokucza?
Systematyczna kontrola i badania to
podstawa, by faktycznie cieszyć się życiem przez długie lata.
U ginekologa i urologa
Rak piersi, szyjki macicy, to częste
nowotwory złośliwe u kobiet. Najskuteczniejszą formą walki z tą chorobą są
tzw. badania przesiewowe, czyli systematyczna mammografia piersi i badania
cytologiczne, wykonywane każdego
roku.
Na wizytę do urologa powinien zgłosić się każdy mężczyzna, bowiem powszechną przypadłością staje się łagodny rozrost gruczołu krokowego. Jego
powiększenie przysparza wielu nieprzyjemnych dolegliwości, a z czasem może
przerodzić się w raka prostaty.
Wizyta u urologa jest wskazana również dla osób mających problem z trzymaniem moczu. To schorzenie ma wiele
przyczyn, częściej dotyka kobiety, a jego
ryzyko wzrasta wraz z wiekiem. Leczenie
uzależnione jest od rodzaju choroby, co
można ustalić poprzez odpowiednie badania.
Gastrolog polecany
Jeśli cierpisz na zaparcia warto sprawdzić, czy nic złego nie dzieje się z jelitem
grubym. Najlepszym sposobem jest wykonanie badania endoskopowego. Częstym problemem, zwłaszcza u osób
starszych, prowadzących siedzący tryb
życia, z nadciśnieniem, otyłością są żylaki odbytu znane jako hemoroidy. Dzisiejsza medycyna proponuje różne rozwiązania, nie tylko zabiegi operacyjne.
Poza tym leczenie hemoroidów powin-
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no zostać poprzedzone badaniem rektoskopowym lub kolonoskopią, by wykluczyć raka jelita grubego.
Pamiętaj o kardiologu
Ta wizyta jest jednym z najważniejszych elementów profilaktyki chorób
serca. Nieodzowne będzie wykonanie
lipidogramu, który określi poziom cholesterolu we krwi. Podwyższony cholesterol
LDL powoduje rozwój
choroby wieńcowej.
Zbyt duże stężenie
cholesterolu całkowitego zagraża miażdżycą i innymi chorobami
serca. Podczas wizyty
można też będzie wykonać EKG. To standardowe badanie wykryje
ewentualne zaburzenia pracy serca.
Przy okazji można
będzie zmierzyć ciśnienie krwi. Chociaż
wydaje się to błahostką, dobrze, jeśli od czasu do czasu ciśnienie skontroluje fachowiec. Pamiętaj, że
nadciśnienie jest jedną z najczęstszych
przyczyn chorób układu krwionośnego.
Może występować też w wyniku chorób
współistniejących – miażdżycy, chorób
nerek, nadczynności tarczycy.
U okulisty
Jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku u osób po 60. roku życia jest
zwyrodnieniowe zapalenie plamki żółtej (AMD). Kiedy pojawiają się pierwsze objawy – zniekształcone widzenie
linii prostych, problemy z widzeniem
środka obrazu, trudności w rozróżnianiu kolorów – choroba jest już często
zaawansowana. Wczesne stadium AMD
przeważnie nie wpływa na jakość widzenia, dlatego łatwo je zbagatelizować.
Chorobę stwierdza się podczas badania
okulistycznego.
W dobrej kondycji
Spacery nawet przy ujemnych temperaturach mają zbawienny wpływ na nasz
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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.

Możesz skorzystać z terapii ruchem.
Ma ona nie tylko olbrzymie znaczenie
w rehabilitacji po złamaniach i urazach.
Zalecana jest też osobom starszym
w celu poprawienia sprawności fizycznej.
Zima przynosi często uczucie smutku, rozdrażnienia i niechęci. Człowiekowi
brakuje energii, jest senny, ma kłopoty
z koncentracją. Sposoby są różne, poczynając od fototerapii, poprzez leczenie
farmakologiczne, aż do terapii psychologicznej włącznie. Psychoterapia, nie
tylko leczy, ale uczy innego spojrzenia na życie. Aby otrzymać taką pomoc,
należy zwrócić się do psychologa.
Jesień życia nie musi być szara, o ile
sami zadbamy o dodanie jej ciekawych
barw. Nawet jeśli nie zawsze stan zdrowia
pozwala na zrealizowanie odkładanych
na emeryturę marzeń, warto czerpać
z najnowszych osiągnięć medycznych,
by w pełni korzystać z wolnego czasu,
cieszyć się rodziną, przyjaciółmi i rozwijać swoje ulubione hobby.

Dział reklamy

Projekt graficzny i druk

tel.: 603 668 432
fax: 81 536 16 87
marketing@luxmedlublin.pl

AWARTPRESS
ul. Budowlana 4, Świdnik
tel. 607 360 443
info@awartpress.pl

Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, nadawania
tytułów i śródtytułów.

16

