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Spis treści:

Drodzy Czytelnicy i Pacjenci!

Rok 2020 z pewnością przejdzie do historii. Upłynął w trudnym czasie pandemii, która 
dotknęła cały świat. Mimo wciąż niełatwej sytuacji, niezmiennie staramy się być po-
mocni dla naszych pacjentów. Zdaję sobie sprawę jak ważna jest dla Pacjentów stała 
opieka lekarska, ciągłość wizyt specjalistycznych, możliwość odbycia wizyty stacjo-
narnej i wreszcie podstawa podstaw czyli badania laboratoryjne, bez których trudno 
byłoby postawić diagnozę, także tą w kierunku Covid-19. Odpowiadając na potrzeby 
pacjentów, wprowadziliśmy tak szybko jak to było możliwe diagnostykę koronawirusa, 
czyli testy w kierunku aktywnego zakażenia, badanie poziomu przeciwciał po odbytej 
chorobie, wystawianie zaświadczeń przed wyjazdem za granicę oraz konsultację wyni-
ków badań.  

Staramy się wspierać również kobiety w ciąży. Okres pandemii wydaje się być dla nich 
szczególnie trudny.  Jak odnaleźć się w tej sytuacji w okresie porodu i połogu? – najle-
piej poradzi położna. 

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” dbajmy zatem o nasz układ immunologiczny bardziej 
niż kiedykolwiek. Jeśli mamy więcej wolnego czasu spędzajmy go aktywnie, spaceruj-
my, ćwiczmy w domu. Zadbajmy o swój wygląd – to też pozytywnie wpłynie na nasze 
samopoczucie. Zadbajmy o zdrową dietę i dobierajmy starannie produkty. Sezonowość 
nie jest tu bez znaczenia, ponieważ zmienność pór roku to naturalny rytm, zgodnie
z którym funkcjonuje nasz organizm. 
Przed nami kolejny rok, który niesie wiele niepewności, ale także nadziei. Życzę Pań-
stwu, aby przyniósł zdecydowanie więcej dobrego oraz wiele radości w Waszym życiu. 
Życzę przyjemnej lektury!

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak
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Diagnostyka covid Diagnostyka 
COVID-19

irus wciąż nie daje za wygraną, dotyka ludzi na 
całym świecie, a sytuacja epidemiczna cały czas 
ulega dynamicznym zmianom. W oczekiwaniu na 
powszechne szczepienia możemy jedynie prze-
strzegać reżimu sanitarnego, a w razie wątpliwo-
ści, czy nie jesteśmy zarażeni możemy wykonać 
odpowiednie testy. CM Luxmed prowadzi pełną 
diagnostykę koronawirusa na różnych etapach 
trwania choroby, poczynając od pacjentów bezob-
jawowych do ozdrowieńców.
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W
Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną 
koronawirusem lub wystąpiły u ciebie 
objawy kliniczne, charakterystyczne dla 
Covid-19, możesz wykonać test metodą 
RT-PCR. Jest to badanie genetyczne wy-
krywające RNA wirusa Sars-Cov-2. Ma-
teriałem do badania jest wymaz z noso-
gardzieli. Wynik otrzymasz tego samego 
dnia. Badanie wykonywane jest odpłatnie 
lub bezpłatnie dla osób posiadających 
skierowanie wystawione przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Pacjentom  bezobjawowym lub skąpo-
objawowym, którzy podejrzewają możli-
wość zakażania koronawirusem, poleca-
my test antygenowy Covid-19 Ag. Jest to 
szybki test wykrywający wirusa tylko wte-
dy, gdy jest on aktywny i zdolny do zaka-
żania. Materiałem do badania jest wymaz 
z nosogardzieli, a wynik wydawany jest 
tego samego dnia.
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Dla osób, które miały kontakt z osobą zakażoną lub 
podejrzewają, że przebyły zakażenie wirusem Sars-
CoV-2, ale nie były poddawane badaniom w tym 
kierunku zaleca się pakiet przesiewowy jakościowy, 
który wykrywa obecność przeciwciał w klasie IgG 
i IgM. Można wykonać również przeciwciała anty 
SARS-CoV-2 w pakiecie serologicznym (IgG ilościo-
wo, IgM jakościowo).
Do badań pobierana jest krew.

Pacjenci, którzy przechorowali Covid-19 (ozdro-
wieńcy) i chcą poznać ilość wytworzonych prze-
ciwciał mają możliwość wykonania testu ilościowe-
go w klasie IgG. Jest to wskaźnik przechorowania
i odporności. W dobie dostępności szczepień ba-
danie może także znaleźć zastosowanie jako bar-
dzo dobry wskaźnik służący do monitorowania od-
porności poszczepiennej.

Przed wyjazdem za granicę

Gdy planujesz wyjazd, nie zapomnij o wykonaniu 
testu w kierunku zakażenia koronawirusem wraz 
z zaświadczeniem lekarskim w odpowiednim języ-
ku.
Jeśli wynik badania jest ujemny to takie zaświad-
czenie umożliwi przekroczenie granicy oraz może 
przyczynić się do zniesienia obowiązkowej kwaran-
tanny. 

Konsultacja wyniku badania

Pacjenci, którzy wykonali badania i mają pyta-
nia związane z wynikiem, mogą skonsultować je 
ze specjalistą w ramach telekonsultacji wyniku.

Wymazy pobierane są w dedykowanych zewnętrz-
nych punktach, konieczna jest rezerwacja termi-
nu online lub telefoniczna oraz płatność online. 

Szczegółowe informacje odnośnie dni, godzin, 
zasad wykonywanej diagnostyki covid w Lux-
med można uzyskać na stronie luxmedlublin.pl
lub telefonicznie.

Test RT-PCR - dowiedz się więcej >>

Test antygenowy - dowiedz się więcej >>

Pakiet przesiewowy -  dowiedz się więcej >>

Badania serologiczne - dowiedz się więcej >>

http://bit.ly/gazetka_link_badania_serologiczne
http://bit.ly/gazetka_link_pakiet_przesiewowy
http://bit.ly/gazetka_link_test_antygenowy
http://bit.ly/gazetka_link_test_pcr
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OSTEOPATIA OPARTA JEST NA KONTAK-
CIE MANUALNYM STOSOWANYM W CE-
LACH DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEU-
TYCZNYCH. RESPEKTUJE ONA WZAJEMNE 
ZALEŻNOŚCI MIĘDZY CIAŁEM, UMYSŁEM
I DUCHEM W STANIE ZDROWIA I CHOROBY; 
SZCZEGÓLNIE PODKREŚLA INTEGRALNOŚĆ 
STRUKTURALNO-FUNKCJONALNĄ CIAŁA 
ORAZ WEWNĄTRZPOCHODNĄ TENDENCJĘ 
ORGANIZMU DO SAMOLECZENIA.  OSTE-
OPATA WYKORZYSTUJE SZEROKI WACHLARZ 
TECHNIK MANUALNYCH KTÓRYCH CELEM 
JEST POPRAWA FUNKCJONOWANIA FIZYCZ-
NEGO I WSPOMAGANIE HOMEOSTAZY, KTÓ-
RA ULEGŁA ZABURZENIU PRZEZ DYSFUNK-
CJĘ SOMATYCZNĄ (WHO 2010).

Tyle mówi definicja. Czym jest osteopatia, wyja-
śnia nasz specjalista mgr Piotr Kazek. 

-   Odchodząc od ścisłych definicji osteopatię moż-
na opisać jako naukę zawierającą w sobie anato-
mię, fizjologię i biomechanikę, która w sposób ho-
listyczny analizuje człowieka, starając się poprzez 
usuwanie znalezionych barier, zachować zdrowie
i zdolność do samoleczenia.   Opiera się na czterech 
podstawach, które są  niejako konstytucją i okre-
ślają one obraz człowieka z punktu widzenia oste-
opatów i tym samym ich pojmowanie medycyny.

ZASADA PIERWSZA – człowiek jest jednością obej-
mującą ciało, umysł i duszę – Organizm składający 
się z kości, mięśni i innych organów połączony jest 
obiegami (układ nerwowy, krwionośny, powięzio-
wy, gospodarka hormonalna), które przekazują 
komunikaty i reakcje organizmu.  W ten sposób 
tworzą się zależności np. między aparatem ruchu 
a narządami wewnętrznymi.  W efekcie tych ko-
relacji np. bóle barku mogą być wywoływane pro-
blemem z wątrobą bądź żołądkiem.  Nie powinna 

więc dziwić sytuacja, kiedy osteopata bada całe 
ciało, nawet gdy wydaje się oczywiste co dolega 
pacjentowi.  

ZASADA DRUGA – organizm potrafi samodzielnie 
się regulować, leczyć i utrzymywać w stanie zdro-
wia -  odbywa się to nieświadomie, np. napięcie
i stres kompensujemy wyładowując się i odreago-
wując w czasie wolnym ( sport, hobby).  Nasze cia-
ło świetnie radzi sobie samodzielnie – niewielkie 
rany zabliźniają się w ciągu kilku dni, liczne bakte-
rie i wirusy są neutralizowane przez układ odpor-
nościowy, a w czasie choroby następuje szereg re-
akcji  adaptacyjnych organizmu. 

ZASADA TRZECIA – struktura i funkcja wzajem-
nie na siebie oddziałują -  zdrowa struktura (m.in.  
mięśnie, nerwy narządy, płyny ustrojowe) wypeł-
nia wszystkie funkcje, które do niej należą. Funkcje 
(np. przepływ krwi, trawienie, ruch, menstruacja)
wykonywane przez organizm są dobre tylko wtedy, 
gdy struktury znajdują się w dobrym stanie.
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OSTEOPATIA
- prostymi słowami 



ZASADA CZWARTA – ukrwienie jako najważniejszy 
czynnik – jedność ciała organizuje się wokół krwi, 
substancji, która jest wspólna dla wszystkich tka-
nek.  Celem diagnostyki osteopatycznej jest zna-
lezienie miejsca zablokowania. Przywrócenie pra-
widłowego przepływu krwi poprawia odżywienie 
tkanek, usunięcie metabolitów, a także zapobiega 
zablokowaniom i zwłóknieniom.

Jak przebiega badanie osteopatyczne?

- Na początku, w standardowy sposób,  pacjent 
opowiada o swoich dolegliwościach i problemie.  
Następnie osteopata przechodzi do anamnezy za-
wierając kluczowe pytania o choroby współistnie-
jące, przyjmowane leki,  przebyte operacje i urazy, 
wypadki, a także codzienne nawyki i warunki pracy. 
Warto mieć także ze sobą wyniki dotychczasowych 
badań obrazowych.  Najważniejszym środkiem po-
zwalającym postawić diagnozę osteopatyczną jest 
badanie fizykalne pacjenta. Oceniana jest symetria 
ciała, tkliwość tkanek,  stan skóry, ilościowa i jako-
ściowa ocena ruchu, przeprowadzane są funkcjo-
nalne testy kliniczne.

Na czym polega leczenie  osteopatyczne?

- Istnieje wiele technik i koncepcji leczenia oste-
opatycznego. Należy rozróżnić techniki pośrednie 
i bezpośrednie, których wspólnym mianownikiem 
powinien  być brak bólu podczas ich wykonywania. 
Terapia powinna skupić się na odnalezieniu dys-
funkcji somatycznych pacjenta i skategoryzowanie 
ich do dysfunkcji pierwotnych i wtórnych. Leczenie 
powinno być jak najmniej inwazyjne, nacelowane 
na pierwotny problem pacjenta, który z kolei spo-
wodował kaskadę dalszych zmian w organizmie. 
Najczęściej osteopata sugeruje terapię raz na ty-
dzień bądź w cyklu dwutygodniowym. W stanie 
ostrym częstotliwość terapii może wzrosnąć do 
dwóch w tygodniu.  Po każdej terapii należy zrobić 
kilka dni przerwy, aby organizm zaadaptował się do 
zmian napięciowych, jakie zaszły w ciele pacjenta 
podczas terapii.  

Wspólnym mianownikiem różnych technik oste-
opatycznych powinien być brak bólu podczas ich 
wykonywania.  

W jakich schorzeniach osteopatia może 
nam pomóc?

 - Z racji bardzo szerokiego spektrum postrzegania 
przez osteopatię ciała, jego bezpośrednich i po-
średnich połączeń, zakres wspomagania ciała przez 
osteopatię jest naprawdę bardzo duży. 

Do najbardziej popularnych problemów, z którymi 
pracują osteopaci należą:

 ● bóle kręgosłupa,
 ● dyskopatie i radikulopatie,
 ● wady postawy, 
 ● przeciążenia stawów,
 ● bóle i zawroty głowy,
 ● piski i szumy uszne,
 ● dolegliwości stawu skroniowo – żuchwowego,
 ● dolegliwości okołoporodowe,
 ● zespoły bólowe ciężarnych,
 ●  bolesne miesiączki, 
 ● zaburzenia trawienia,
 ● refluks przełykowo- żołądkowy,
 ● zespół jelita drażliwego,
 ● urazy i stany po złamaniach, 
 ● kolki i reflux u niemowlaków.

Czy na zabiegi wymagane jest skierowa-
nie od lekarza?

- Osteopata to osoba, która ukończyła studia o kie-
runku medycznym (lekarz, fizjoterapeuta) i odbyła  
4-5 letnie osteopatyczne szkolenie podyplomowe, 
zakończone egzaminem i obronieniem pracy na-
ukowej z dziedziny osteopatii.  Stąd wizyta u oste-
opaty nie wymaga skierowania lekarskiego. 

Rehabilitacja
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mgr Piotr Kazek
Centrum Medyczne Luxmed, 
Rehabilitacja Lublin, ul. Zwycięska 6A
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Zimowa dieta
- co warto wiedzieć 
ZIMA TO SEZON, KTÓRY NIE ROZPIESZCZA RÓŻNO-
RODNOŚCIĄ PRODUKTÓW, TAKICH JAK CHOCIAŻ-
BY WARZYWA I OWOCE. TEN OKRES SPRAWIA, IŻ 
ZACZYNAJĄ KULEĆ DOBRE NAWYKI ZWIĄZANE ZE 
SPOŻYCIEM WODY, WARZYW, OWOCÓW I OGÓL-
NĄ RÓŻNORODNOŚCIĄ POSIŁKÓW. CZĘSTO JEMY 
TO SAMO, BO PO PROSTU NIE MAMY POMYSŁU  
NA NIC INNEGO. WARTO JEDNAK I ZIMĄ ZADBAĆ 
O UROZMAICONE POSIŁKI, ABY DOSTARCZYĆ SO-
BIE Z POŻYWIENIEM MAKSYMALNIE DUŻO SKŁAD-
NIKÓW ODŻYWCZYCH. 

Jakie produkty wybierać zimą?

Zwróćmy uwagę na mrożonki i warzywa w formie 
kiszonej. W swoim jadłospisie wykorzystujmy nie 
tylko kiszoną kapustę lub ogórki. Możemy zakisić 
praktycznie każde warzywo, propozycją na zimowe 
kiszenie może być burak. Z uwagi na znaczną ilość 
soli, kiszonki powinny być używane w ograniczonych 
ilościach przez osoby z nadciśnieniem tętniczym.
Dbajmy o odpowiednie zbilansowanie jadłospisu, 
starając się używać produkty ze wszystkich grup: 
różnokolorowe warzywa, w mniejszym stopniu 
owoce, produkty zbożowe (zwłaszcza z pełnych 
ziaren, np. kasze, płatki owsiane, pełnoziarnisty 
makaron, razowe pieczywo), chude mięso, ryby 
(zwłaszcza tłuste), niskotłuszczowy, niedosładzany 
nabiał, jajka, nasiona strączkowe (fasola, soja, 
soczewica, ciecierzyca), tłuszcze pochodzenia 
roślinnego (oleje, nasiona słonecznika, pestki dyni, 
orzechy włoskie, laskowe, migdały).
Można wzbogacić jadłospis o przyprawy wykazujące 
właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe, 
przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne lub po 
prostu rozgrzewające nasz organizm. Do tego 
grona zaliczymy kurkumę, imbir, cynamon, gałkę 
muszkatołową, pieprz, goździki, kardamon, anyż, 
oregano, czarnuszkę, ale również nasz pospolity 
chrzan i czosnek.
Zimą, z uwagi na niską temperaturę za oknem 
możemy zwiększyć częstotliwość ciepłych posiłków 
w ciągu dnia. 
Zwykle zjadamy ciepły obiad, ale przyjemnym 
początkiem dnia może być ciepłe pierwsze śniadanie 
w postaci, np. owsianki, jajka na miękko lub omletu. 

Jak jeść, by nie przytyć?

Przy zimowej diecie ważne jest utrzymanie 
prawidłowej masy ciała. Jeśli Twój wskaźnik masy 
ciała BMI (Body Mass Index) przekracza 25 kg/
m2 w pierwszej kolejności wyeliminuj ze swojego 
jadłospisu puste kalorie, czyli produkty, które 
dostarczają znacznej ilości energii nie wnosząc 
prawie żadnych wartości odżywczych:

 ● wszelkiego rodzaju słodycze - ciasta, ciastka, 
batony, cukierki, żelki itp., 

 ● chipsy, chrupki, paluszki, słone orzeszki i inne 
przekąski tego rodzaju, uważaj też na pozornie 
„lekkie” przekąski - wafle ryżowe, podpłomyki, 
sucharki, andruty, 

 ● napoje gazowane, napoje owocowe 
niegazowane, nektary, ice tea, wody smakowe, 
napoje energetyczne, alkohol,

 ● cukier dodany do dosładzania napojów i jego 
inne formy, np. cukier brązowy, syropy owocowe, 
miód,

 ● słodkie płatki śniadaniowe, kupne granole i musli 
typu crunch,

 ● dosładzany nabiał (smakowe jogurty, serki 
homogenizowane, mleka smakowe...),

 ● żywność fast-food i smażone na głębokim 
tłuszczu, np. frytki, kotlety w panierkach,

 ● potrawy mączne, np. kluski ziemniaczane, 
knedle, kopytka.

7



Planując posiłki możemy wzorować się na 
talerzu:

Dietetyka
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Jak obliczyć BMI?

Dieta w czasie infekcji i talerz seniora

Jeśli wśród naszych domowników znajdują się 
osoby w podeszłym wieku, zadbajmy o to, aby ich 
jadłospis był urozmaicony i żeby nie brakowało w 
nim przede wszystkim pełnowartościowego białka 
- pochodzącego z jaj, chudego mięsa, ryb lub 
niskotłuszczowego nabiału. Zdarza się, że osoby 
starsze celowo eliminują źródła białka z uwagi na 

trudności z gryzieniem lub przełykaniem potraw. 
Z wiekiem może się też nasilić dyskomfort po 
spożyciu nabiału. Starajmy się ułatwić przyjmowanie 
produktów bogatobiałkowych rozdrabniając mięso 
przed obróbką (przygotowując np. pulpet z mięsa 
mielonego) lub kupując bezlaktozowy nabiał.
Jeśli chcemy podnieść kaloryczność posiłku nie 
zwiększając jednocześnie jego objętości (brak 
apetytu) możemy wykorzystać orzechy w formie 
zmielonej, które można dosypać do owsianki lub 
jogurtu.

Zadbajmy o to, aby potrawy zachęcały do jedzenia, 
tzn. zostały podane w estetyczny, przyjemny 
dla oka sposób. Warto wspierać się kolorem, 
używać różnobarwnych warzyw i owoców, 
świeżo wyciskanych soków – każdy kolor będzie 
dostarczał różnych składników odżywczych, 
np. pomarańczowy – karotenoidy, fioletowy – 
antocyjany, zielony – foliany, czerwony – likopen. 
Tę samą strategię powinniśmy przyjąć w czasie 
infekcji przebiegającej z osłabieniem apetytu, 
utratą węchu i/lub smaku. 

Autor tekstu:
Dietetyk mgr Parulska Natalia

źródło:gov.pl

np. jeśli ważysz 120 kg przy wzroście 1,7m, Twój 
BMI wynosi 41.5lg/m2 i sugeruje otyłość III stopnia

masa ciała (w kg) podzielona przez 
wzrost (w metrach) x wzrost (w metrach)

http://bit.ly/gazetka_link_dietetyk
http://bit.ly/gazetka_link_dietetyk


Jak chronić skórę zimą 
każdego dnia

W OKRESIE ZIMOWYM SKÓRA SZCZEGÓLNIE 
NARAŻONA JEST NA DZIAŁANIA NIESPRZY-
JAJĄCYCH CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, 
TAKICH JAK: WIATR, MRÓZ, CENTRALNE 
OGRZEWANIE I GWAŁTOWNE ZMIANY TEM-
PERATURY. NAJPIERW ZABURZONE ZOSTA-
JE NATURALNE PH SKÓRY, PRZEZ CO STAJE 
SIĘ ONA BARDZIEJ PODATNA NA UTRATĘ 
NAWILŻENIA. W KONSEKWENCJI STAJE SIĘ 
SZORSTKA, SUCHA, MATOWA, POZBAWIO-
NA WITALNOŚCI. WÓWCZAS SZYBKO TRACI 
SWOJĄ SPRĘŻYSTOŚĆ, CO SPRZYJA POWSTA-
WANIU KOLEJNYCH ZMARSZCZEK.

Jak przygotować skórę, aby nie groźne 
jej były chłodne zimowe dni? O odpo-
wiedź poprosiliśmy kosmetolog Panią 
Agnieszkę Kozłowską.

Od czego powinniśmy zacząć, jeśli zależy 
nam na zdrowej, zadbanej cerze?

- Pierwszym etapem, na jaki powinniśmy postawić 
w pielęgnacji skóry jest regularne wykonywanie 
zabiegów złuszczających, które poprawią jej kolo-
ryt i strukturę. Przygotują ją również do lepszego 
wchłaniania składników nawilżających i odżyw-
czych. W warunkach domowych możemy wykonać 
peeling drobnoziarnisty lub enzymatyczny. W salo-
nie kosmetycznym najczęściej przeprowadzanym 
nieinwazyjnym zabiegiem jest peeling kawitacyjny. 
Poprzez zastosowanie ultradźwięków dochodzi 
do zjawiska kawitacji czyli pękania pęcherzyków 
gazu w cieczy, co powoduje oderwanie się mar-
twych komórek warstwy rogowej naskórka czyli 
łuszczenie się. Zabieg ten pozwala na bezinwazyjne 
oczyszczenie skóry z resztek kosmetyków i innych 
zanieczyszczeń. W efekcie skóra jest odświeżona, 
dotleniona, odzyskuje zdrowy wygląd.
Mamy teraz także idealny czas na wykonanie 

serii intensywnej eksfoliacji kwasami. Rodzaj oraz 
stężenie wykorzystywanych kwasów dobrane jest 
indywidualnie do potrzeb skóry. Zabieg ten pozwa-
la na unormowanie procesu nadmiernego prze-
tłuszczania, spłycenia blizn i drobnych zmarszczek, 
zmniejsza rozszerzone pory, likwiduje przebarwie-
nia, nadaje skórze gładkość oraz widocznie ją roz-
świetla.

Jak odpowiednio nawilżyć  i odżywić skórę?
 
- Najlepiej sprawdzi się tutaj zastosowanie nisko 
i wysokocząsteczkowego kwasu hialuronowego, 
który wiąże cząsteczki wody w naskórku. Jest to 
niezbędne zarówno dla cery odwodnionej długim 
przebywaniem na słońcu oraz działaniem gorące-
go powietrza, jak i podrażnionej oraz przesuszonej 
działaniem klimatyzacji.

ZDROWA SKÓRA
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W celu lepszego nawilżenia skóry możemy po-
stawić na zabiegi z użyciem ultradźwięków, które 
w efektywny sposób zwiększają wchłanianie sub-
stancji aktywnych w głąb skóry, jak również zabiegi 
mezoterapii igłowej. 

Mezoterapia igłowa poprzez kontrolowane nakłu-
cia skóry prowadzi do pobudzenia  fibroblastów do 
produkcji kolagenu i elastyny. Na skutek czego na-
stępuje regeneracja skóry, zwiększa się jej elastycz-
ność oraz napięcie. A poprzez mikrokanaliki po-
wstałe w wyniku nakłuwania, substancje aktywne 
głębiej wnikają do skóry efektywnie ją nawilżając.

Oprócz odpowiedniego nawilżenia skóry waż-
ne jest również jej odżywienie oraz wzmocnienie 
płaszcza hydrolipidowego. Chroni on naszą skórę 
przed czynnikami zewnętrznymi jakimi są wiatr, 
mróz i  zanieczyszczenia. Zapobiega nadmiernemu 
odparowaniu wody, dzięki czemu skóra zachowuje 
prawidłowe nawilżenie.  

W momencie gdy niedostatecznie natłuszczamy 
skórę lub stosujemy mydło, wymywamy cenne 
składniki, osłabiając działanie płaszcza hydrolipido-
wego skóry. 

Jakie kosmetyki dobrać na zimę?

- W zimowe dni kosmetyki o wyłącznym działaniu 
nawilżającym szybko ulegają odparowaniu i niedo-
statecznie chronią naszą skórę. Aby składniki ak-
tywne nie ulegały szybkiemu odparowaniu należy 
je zabezpieczyć barierą ochronną złożoną z lipidów. 

Dlatego zimowy krem powinien zawierać tłuszcze: 
ceramidy, oleje roślinne, woski, kwasy tłuszczowe, 
czyli składniki wchodzące w skład warstwy lipido-
wej zapobiegającej odparowaniu wody z naskórka.
Warto również stosować suplementację witamin. 
Witamina A wspomaga proces odnowy naskórka, 
witamina E poprawia nawilżenie i jędrność skóry.
 
Ostatnim niezbędnym elementem odpowiedniej 
ochrony skóry jest stosowanie filtrów przeciw-
słonecznych bez względu na porę roku. Jesienią 
oraz zimą również jesteśmy narażeni na szkodliwe 
działanie promieniowania ultrafioletowego. Dlate-
go aby chronić skórę codziennie należy stosować 
krem z filtrem 50 SPF.
Dziękujemy za rozmowę.

Med Estetyka

Dermokosmetyki dostępne są w sklepie
www.med-estetyka.pl/dermokosmetyki
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Pełna gama produktów
dostępna tylko w naszym
Centrum w Lublinie w przy
ul. Orkana 7

Zapraszamy

Odwiedź Nasze Centrum !
Nasi eksperci pomogą dobrać
odpowiednie dermokosmetyki 
dla Twojej skóry

http://bit.ly/gazetka_link_dermokosmetyki


Ciąża a pandemia
Ostatnie miesiące to czas, kiedy ogólnie przyjęta 
normalność pokazała nowe oblicze. Każdy z nas 
musiał zmienić swoje priorytety, plany, nauczyć 
się żyć w nowej rzeczywistości - z koronawirusem. 

Nasze doświadczenie w tym zakresie jest dość 
niewielkie. Jak w dzisiejszym świecie odnajduje 
się kobieta i mężczyzna, para, która planuje ciążę? 
Zadajemy sobie pytania, czy w czasie ciąży istnie-
je ryzyko cięższego przebiegu zakażenia wirusem 
SARS-COV-2? Czy może dojść do wewnątrzmacicz-
nej lub okołoporodowej transmisji zakażenia? Czy 
noworodka należy izolować od matki chorej na 
COVID-19?

Tak jak wspomniałam, musimy odnaleźć się w tej 
nowej rzeczywistości – mówi położna Agnieszka 
Krzeszowiec. 

Bez względu na to, czy dopiero planujemy ciążę, 
czy mały człowiek już się w nas rozwija, bądź przy-
szedł właśnie na świat, ważne jest zachowanie za-
sad bezpieczeństwa i ostrożności, stosowanie się 
do obostrzeń związanych z epidemią, zachowanie 
dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa w 
przestrzeni publicznej, mycie rąk. To zasady, o któ-
rych słyszymy każdego dnia.
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Jeszcze kilka miesięcy temu, na po-
czątku pandemii, pary, które pla-
nowały poczęcie dziecka, często 
odkładały tę decyzje na później. 
Wynikało to chociażby z  ograni-
czonego dostępu do lekarza czy 
możliwości wykonania badań. 

Obecnie istnieją rekomendacje 
odnośnie prowadzenia ciąży, wy-
konywania badań laboratoryjnych, 
badań USG w poszczególnych try-
mestrach ciąży. 



W celu zminimalizowania ryzyka transmisji wiru-
sa na dziecko, należy stosować zalecane obecnie 
środki ostrożności, jak mycie  rąk przed kontaktem 
z dzieckiem, czyszczenie  sprzętu laktacyjnego, 
butelek, smoczków, laktatorów zgodnie z zalece-
niami higieny użytkowania, zasłaniania ust i nosa  
zwłaszcza w czasie karmienia piersią. 

Na szczęście pokarm zakażonej mamy jest bez-
pieczny, nie ma w nim wirusa. Ostatnie doniesie-
nia naukowe pokazują, że w mleku matek, które 
przechorowały  COVID-19, obecne są przeciwciała 
przeciwko wirusowi SARS-COV-2. 

Każdy dzień niesie ze sobą nowe sposoby radzenia 
sobie z koronawirusem. Bądźmy w tym czasie ra-
zem, ale w dystansie. Zachowujmy zdrowy rozsą-
dek, przestrzegajmy procedur i cieszmy się z życia. 

Poradnik PacjentaZarówno kobiety zdrowe, jak i zarażone powinny 
być pod stałą opieką lekarza i położnej. Ważne 
jest, by kobiety w ciąży z podejrzeniem lub po-
twierdzonym COVID-19 informowały o tym fakcie 
placówki medyczne, przychodnie, szpitale, trans-
port medyczny. Od tych informacji zależy wybór 
miejsca porodu. 

Kobiety bardzo obawiają się o zdrowie dziecka, 
które noszą w sobie. Do tej pory nie znamy przy-
padków infekcji wewnątrzmacicznej. Sam sposób 
porodu powinien być dobrany indywidualnie w 
oparciu o wskazania położnicze oraz preferencje 
kobiety. Światowa Organizacja Zdrowia rekomen-
duje cięcie cesarskie, gdy są do tego wyraźne 
wskazania medyczne. 

Kolejny lęk, który towarzyszy zakażonym kobie-
tom to izolacja, oddzielenie od dziecka po poro-
dzie. Oczywiście trzeba omówić korzyści i ryzyko 
tymczasowej separacji. Preferowaną opcją, gdy 
tylko jest to możliwe, jest nie rozdzielanie matki 
i jej dziecka. Takie działanie ma wspierać powsta-
wanie więzi i dobry start w karmienie piersią.
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Punkt pobrań dedykowany dla 
kobiet w ciąży

Obok wielu udogodnień, które 
przygotowaliśmy w poradni dla naszych 
Pacjentek szczególnym uznaniem cieszy 
się dedykowany punkt pobrań. Można 
w nim komfortowo, profesjonalnie i 
bez kolejek wykonać wszystkie badania 
laboratoryjne.

Zapraszamy codziennie 
od poniedziałku do soboty.

Lublin , ul. Orkana 7. 

http://bit.ly/gazetka_link_aktywnamama_pkt_pobran
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CIĄŻA TO CZAS OGROMNYCH ZMIAN FIZJOLO-
GICZNYCH. CIAŁO KOBIETY PRZYGOTOWUJE SIĘ 
DO PORODU I DO OPIEKI NAD DZIECKIEM. TRZE-
BA RADZIĆ SOBIE Z DOLEGLIWOŚCIAMI, ZWOL-
NIĆ TEMPO, CZĘŚCIEJ CHODZIĆ DO LEKARZA I NA 
BADANIA. ALE CO SIĘ DZIEJE W TYM CZASIE W 
PSYCHICE? TO JUŻ MNIEJ POWSZECHNA WIEDZA. 
OGÓLNE PRZEKONANIE JEST TAKIE, ŻE TO SAMA 
RADOŚĆ …

Agnieszka Daras-Choina jest z wykształcenia psy-
chologiem. Zajmuje się psychoterapią okołopo-
rodową. 

Na czym polega i w czym może pomóc ten rodzaj 
terapii?

Bycie rodzicem to jedno z najważniejszych, ale za-
razem najtrudniejszych doświadczeń w naszym ży-
ciu – mówi pani Agnieszka. 

- Do mojego gabinetu często trafiają rodzice
z dziećmi, szukając dla nich pomocy. A często oka-
zuje się, że tego wsparcia potrzebują dla siebie, 
czy potrzebowali już dużo wcześniej, ale wstydzili 
się /bali/ nie odważyli się z niego skorzystać. Niby 
wiemy, że bycie rodzicem, ciąża, poród to szczegól-
nie trudny czas, ale obserwuję, że bardzo często 
trudno nam w tym okresie przyznać się do tego, 
że potrzebujemy pomocy, że coś nas przerasta. Za-
chęcam Was do szukania wsparcia na bieżąco, po 
to, aby poradzić sobie z trudnościami i zmaganiami 
początków rodzicielstwa łatwiej, szybciej i bardziej 
świadomie. 

Współpracuję jako psycholog okołoporodowy ze 
szkołą rodzenia Aktywna Mama i to właśnie tam 
zachęcam Was: kobiety w ciąży, mamy, ojców do 
dzielenia się ze mną Waszymi uwagami na temat 
tego, czego potrzebujecie i jak jako psycholog oko-
łoporodowy mogę Was najlepiej wspierać. 
Szczególnie zachęcam do udziału w grupach wspar-
cia. Myślę, że każda kobieta w ciąży i młoda mama 
w tym okresie potrzebuje wsparcia w przygotowa-
niu się do nowej roli, poradzeniu sobie z nowymi 
trudnościami, zmianami. Grupa daje szansę, aby 

Szkoła Rodzenia Aktywna Mama
Lublin, ul. Orkana 7, tel.: 81 532 37 11 wew. 3
facebook.com/aktywnamamaluxmed

Nowa Psycholog
W Aktywnej Mamie

w bezpiecznej atmosferze móc podzielić się z in-
nymi swoimi uczuciami, myślami, doświadczyć, że 
inni mają podobnie, że ze swoimi zmaganiami nie 
jesteście osamotnione/osamotnieni. 

Zapraszam do kontaktu kobiety w ciąży i przyszłych 
ojców, zmagających się z różnymi trudnościami, ta-
kimi jak: zagrożona ciąża, silny lęk o dziecko/poród, 
trudne relacje z własną matką/ojcem i lęk o to czy 
poradzę sobie w nowej roli. Pomoc znajdą kobiety 
doświadczające depresji poporodowej, baby blu-
esa; pary zmagające się z kryzysem w związku po 
narodzinach dziecka; rodzice wcześniaków.
Szczególnie dużym obciążeniem dla psychiki mam 
i ojców jest poronienie czy problem niepłodności.  
Te osoby również mogą zwrócić się do mnie o po-
moc i ją otrzymają.

Wiem, że w okresie okołoporodowym często macie 
ograniczoną możliwość do wychodzenia z domu
i korzystania ze wsparcia psychologicznego w gabi-
necie stacjonarnym, dlatego możecie umówić się 
ze mną także na WIZYTĘ DOMOWĄ. 

http://bit.ly/gazetka_link_fb_aktywna
http://bit.ly/gazetka_link_fb_aktywna


Interakcje leków – tych 
leków nie możesz łączyć! 

Leki na własną rękę ?

W DOBIE NIEUSTAJĄCYCH REKLAM W MEDIACH, BOM-
BARDOWANI JESTEŚMY INFORMACJAMI O SKUTECZ-
NOŚCI RÓŻNYCH LEKÓW, NA DZIESIĄTKI SCHORZEŃ. 
ZWŁASZCZA TERAZ, W OKRESIE PANDEMII, WIELU Z 
NAS UNIKAJĄC WIZYTY U LEKARZA, PRÓBUJE LECZYĆ 

Przyjmując leki pacjenci często nie zastanawiają się, 
czy są one dla nich w pełni bezpieczne. Nie jest ta-
jemnicą, że łączenie kilku różnych preparatów może 
prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych, 
niejednokrotnie bardzo groźnych dla zdrowia.

Niebezpieczne interakcje leków

Przyjmowanie kilku leków jednocześnie niesie ze 
sobą ryzyko wzajemnego oddziaływania między nimi. 
Im więcej leków pacjent przyjmuje, tym większe ry-
zyko niekorzystnych interakcji. Problem ten dotyczy 
zwłaszcza osób starszych, leczonych na kilka schorzeń 
jednocześnie. Z jednej strony leki mogą wzajemnie 
osłabiać lub wzmacniać swoje działanie. W wyniku 
połączenia kilku substancji czynnych, możliwe jest 
również pojawienie się nowego działania, często tok-
sycznego. Dlatego tak ważne jest świadome przyjmo-
wanie leków. 
Istnieje wiele połączeń, których dla własnego dobra 
lepiej unikać. Jednym z przykładów jest łączenie pre-
paratów zawierających kwas acetylosalicylowy 
(np. aspiryna, polopiryna) z ibuprofenem. 
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Acetylosalicylany osłabiają działanie ibuprofe-
nu i wzmagają działania niepożądane na błonę 
śluzową żołądka. Inny niebezpieczny przykład 
to łączenie niesteroidowych leków przeciwza-
palnych z paracetamolem. Łączenie tych leków 
może doprowadzić do zaburzenia czynności ne-
rek. Naprzemienne stosowanie paracetamolu
i aspiryny to niebezpieczna bomba dla wątroby, 
itd.

Jak sprawdzić, których połączeń leków 
należy unikać? 

Podstawą jest porada lekarska. Pamiętajmy, aby 
powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowa-
nych lekach, również tych bez recepty.  Nawet 
w czasie pandemii możemy zarezerwować tele-
poradę, bezpiecznie pozostając w domu. A jeśli 
i to niektórych nie przekonuje i wolą na własną 
rękę zakupić lek w aptece, to warto doradzić się 
farmaceuty i dokładnie przeczytać załączoną 
ulotkę.

SIĘ NA WŁASNĄ RĘKĘ. CZĘSTO NIE 
DOCIERA DO NAS OSTATNIE ZDA-
NIE W REKLAMIE „LEK NIEWŁAŚCI-
WIE STOSOWANY MOŻE ZAGRAŻAĆ 
TWOJEMU ZDROWIU LUB ŻYCIU”. 
BO W KOŃCU JAKIE TAM ZAGROŻE-
NIE, SKORO MOŻNA KUPIĆ LEK BEZ 
RECEPTY?



Znaczenie snu dla organizmu

PEWNIE ZA KAŻDYM RAZEM KIEDY OGLĄDASZ 
PROGRAM LUB CZYTASZ ARTYKUŁ O DOBROCZYN-
NYM DZIAŁANIU SNU OBIECUJESZ SOBIE, ŻE BĘ-
DZIESZ SIĘ WYSYPIAĆ, BĘDZIESZ WCZEŚNIEJ KŁAŚĆ 
SIĘ SPAĆ.  I NA CZYM SIĘ KOŃCZY? PRAWDOPO-
DOBNIE NA TYM SAMYM. A SPECJALIŚCI POWTA-
RZAJĄ JAK MANTRĘ, ŻE PODCZAS SNU REGENERU-
JE SIĘ NASZ ORGANIZM - USUWANE SĄ TOKSYNY, 
NAPRAWIANE KOMÓRKI NERWOWE, DOTLENIA 
SIĘ MÓZG, NASTĘPUJE ODNOWA TKANEK. OD-
POWIEDNIA ILOŚĆ SNU SPRAWIA, ŻE CZUJEMY 
SIĘ WYPOCZĘCI, ODPRĘŻENI, ŁATWIEJ RADZIMY 
SOBIE ZE STRESEM I JESTEŚMY W STANIE LEPIEJ 
FUNKCJONOWAĆ W CIĄGU CAŁEGO DNIA. TO NIE 
JEST CZCZE GADANIE TYLKO KIERUNEK, W KTÓ-
RYM MUSIMY IŚĆ ABY ZACHOWAĆ ZDROWIE NA 
LATA.

A co jeśli złapiesz wirusa?

Gdy pojawi się choroba, np. przeziębienie czy 
grypa, organizm potrzebuje jeszcze więcej snu. 
 W czasie choroby czujemy się osłabieni, szybko się 
męczymy i często odczuwamy ból głowy i mięśni. 

Złe samopoczucie powinniśmy potraktować jako 
sygnał, że pora na odpoczynek. Sen to najlepszy 
sposób na regenerację organizmu, dlatego też peł-
ni ważną funkcję w procesie leczenia.

Zapotrzebowanie na sen jest różne w zależności 
od wieku. Dzieci potrzebują od 10 do 12 godzin 
snu, a dorośli od 6 do 8 godzin. Podczas choroby 
powinniśmy jednak wsłuchiwać się w głos nasze-
go organizmu, który w wyniku wyczerpującej walki
z wirusami, może potrzebować większej ilości snu 
niż zazwyczaj.

Ważna jest jednak nie tylko ilość snu, ale 
również jego jakość 

Poradnik pacjenta
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Sen na zdrowie!



Dla prawidłowej regeneracji organizmu podczas 
choroby ważny jest spokojny, odpowiednio długi, 
ale przede wszystkim nieprzerwany sen. Wynika to 
z faktu, że dopiero po 1-2 godzinach od zaśnięcia 
dochodzi do procesów regeneracyjnych.
Organizm regeneruje się dopiero w 3 fazie snu, na-
zywanej snem głębokim. Składa się ona z dwóch 
„minifaz”. Obie są znane pod nazwą fazy delta, jed-
nak druga z nich jest głębsza, a obudzenie się pod-
czas niej jest najtrudniejsze. W śnie głębokim prze-
pływ krwi jest skierowany od mózgu do mięśni, aby 
pomóc w regeneracji i odzyskiwaniu energii. 
Sen głęboki to czas, kiedy organizm zbiera ener-
gię na następny dzień. Stymuluje wzrost i rozwój, 
odbudowuje mięśnie i tkanki oraz pobudza układ 
odpornościowy. 

Jest to tylko kilka dodatkowych rad, do których 
warto się stosować nie tylko podczas infekcji. Niech 
to będzie dobry początek małych zmian w naszym 
życiu, zmian, które w dłuższym okresie czasu mogą 
nam przynieść ogromne korzyści. 
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Starajmy się kłaść spać wcześnie i o regularnych 
porach. Ostatni posiłek należy spożyć co najmniej 
2 godziny przed snem.
Starajmy się też zachować dystans między pracą
a życiem prywatnym, aby przed położeniem się do 
łóżka nie myśleć o obowiązkach dnia codziennego, 
które w przypadku bardzo wielu osób wpływają 
niekorzystnie na jakość snu.

Sen głęboki jest niezbędny, aby obudzić się wypo-
czętym.

Jak poprawić jakość snu głębokiego?

Ograniczmy czas spędzany do późna przed telewi-
zorem, telefonem lub ekranem komputera i stosuj-
my słabe oświetlenie, aby nie stymulować oczu, 
mózgu i ciała, powodując ich rozbudzenie. Przed 
snem warto przewietrzyć sypialnię, ale trzeba to 
zrobić na tyle wcześnie, by zdążyła się stosownie 
nagrzać zanim położymy się do łóżka (optymalna 
temperatura to ok. 22°C). Bardzo ważne jest, aby-
śmy podczas snu wygrzewali nasze ciało, ponieważ 
w wysokich temperaturach wirusy znacznie wol-
niej się rozmnażają. 



Tylko taka grypa
GRYPA TO JEDNA Z NAJSTARSZYCH 
CHORÓB ZNANYCH CZŁOWIEKOWI
I ZAZWYCZAJ NAS NIE PRZERAŻA. PRZY-
ZWYCZAILIŚMY SIĘ, ŻE MOŻE BYĆ NIE-
BEZPIECZNA DLA ZDROWIA, A NAWET 
ZAGRAŻAĆ ŻYCIU. CO PEWIEN CZAS DO-
BIEGAŁY NAS INFORMACJE O ZMUTO-
WANYCH WIRUSACH, NOWYCH OGNI-
SKACH ZACHOROWAŃ, KOLEJNYCH 
ŚMIERTELNYCH PRZYPADKACH. KILKA 
LAT TEMU DRŻELIŚMY PRZED PANDE-
MIĄ GRYPY PTASIEJ, ŚWIŃSKIEJ, AŻ W 
KOŃCU OD NIEMAL ROKU BORYKAMY 
SIĘ Z NOWYM ZAGROŻENIEM – KO-
RONAWIRUSEM, PRZEZ NIEKTÓRYCH 
OKREŚLANYM „TAKĄ ZWYKŁĄ GRYPKĄ”. 

W przeciwieństwie do grypy, tu choroba zaczyna 
się zazwyczaj łagodnie.

Częstymi objawami są ogólne rozbicie, bóle głowy
i mięśni, zapalenie gardła i kaszel. Katar początko-
wo wodnisty i spływający do gardła, później może 
być gęsty, zatykać nos i zaburzać zmysł węchu. Go-
rączka może się pojawić, ale najczęściej nie jest 
wysoka. Niektóre wirusy mogą też powodować 
wysypkę czy zapalenie spojówek. Choroba przezię-
bieniowa ma najczęściej łagodny przebieg ze szczy-
towym nasileniem objawów w 2-3 dniu. Niepowi-
kłana, ustępuje samoistnie do 7-10 dni, choć kaszel 
poinfekcyjny trwa czasami znacznie dłużej, nawet 
do 3 tygodni.

Czym jest grypa sezonowa?

Wymienia się trzy podtypy wirusa grypy: A, B i C. 
Najgwałtowniejsze objawy wywołuje wirus typu A, 
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Czym różnią się te wirusy i jakie są ich 
konsekwencje?

Na grypę sezonową w Polsce jednego roku zapa-
da średnio 500 tys. osób. Tymczasem na Covid-19 
wywołanego przez koronawirusa od marca br. za-
chorowało ponad 1 milion Polaków, zmarło ponad 
20 tys. Cały czas rośnie liczba ofiar tego wirusa na 
świecie. Czy można zgodzić się z poglądem, że co-
vid-19 to „tylko taka grypa”? Spróbujmy przedsta-
wić twarde fakty.

Przeziębienie

To zazwyczaj wirusowe zapalenie nosogardła, zwią-
zane jest z infekcją wirusową, za którą może odpo-
wiadać ogromna ilość różnych wirusów. Głównie 
zarażamy się drogą kropelkową, ale w zależności 
od rodzaju patogenu można zarazić się także po-
przez bezpośredni kontakt czy drogą pokarmową. 

?Przeziębienie,
Grypa, 
Covid



nazywany niejednokrotnie „sprawcą grypy właści-
wej”. Organizm człowieka nie jest w stanie wytwo-
rzyć odporności na ten rodzaj wirusa, ponieważ 
zmienia on łatwo swoją strukturę genetyczną, ina-
czej mówiąc podlega ciągłej mutacji.

Źródłem rozprzestrzeniania się wirusa jest osoba 
zakażona. Chory na grypę może zarażać na kilka 
dni przed wystąpieniem objawów i przez cały okres 
jej trwania. Wirus, przedostając się do organizmu, 
atakuje komórki układu oddechowego i powoduje 
ich niszczenie. Pierwszymi objawami choroby jest 
najczęściej wysoka gorączka, dochodząca do 39-40 
stopni C. Pojawiają się bóle głowy, mięśni i stawów, 
określane często jako łamanie w kościach, uczucie 
ogólnego rozbicia. Ze strony układu oddechowego 
może wystąpić suchy, męczący kaszel, przechodzą-
cy w trakcie trwania choroby w wilgotny, z wydzie-
liną. Grypie towarzyszy też zwykle katar, choć nie 
jest to regułą, może też pojawić się krwawienie
z nosa.

Medycyna dla Ciebie
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Wirus, osłabiając układ odpornościowy sprawia, 
że w naszym organizmie mogą z łatwością zasie-
dlić się bakterie chorobotwórcze. Na takie niebez-
pieczeństwo narażone są głównie osoby starsze, 
przewlekle chore, z obniżoną odpornością, dzieci,
a także kobiety w ciąży. Niepokojącym sygnałem 
jest spadek temperatury na krótki czas, a później 
ponowny jej wzrost. Takich objawów nie wolno 
lekceważyć. Świadczą one najczęściej o tym, że 
doszło do nadkażenia bakteryjnego, czyli powikła-
nia po grypie i prawdopodobnie konieczna będzie 
kuracja antybiotykowa. Również przedłużająca się 
choroba, trwająca ponad kilka dni, powinna skłonić 
do szybkiej wizyty u lekarza. Pamiętajmy jednak, 
że antybiotyk nie leczy wirusa, a jedynie zakaże-
nia bakteryjne. Stosowanie tych leków „na wszel-
ki wypadek” przynosi więcej szkody niż pożytku.
Wśród najcięższych i najczęściej odnotowywanych 
powikłań po grypie można wymienić: zapalenie 
płuc, zapalenie oskrzeli, ucha środkowego, zapale-
nie mięśnia sercowego, niewydolność oddechową.



COVID-19 

Choroba wywoływana przez nieznanego dotąd 
koronawirusa SARS-CoV-2. Jest to wirus RNA osło-
nięty błoną tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej 
budowie można mu zapobiegać przez zastoso-
wanie środków chemicznych, takich jak mydło, 
alkohol min. 60-70%, preparaty do dezynfekcji.
Za najczęstsze objawy COVID-19 uważa się wysoką 
gorączkę, suchy kaszel i ogólne zmęczenie. Choro-
ba może manifestować się także utratą węchu oraz 
smaku, bólami mięśni i głowy, dusznością i trud-
nościami w oddychaniu, bólem gardła, nieżytem 
nosa, biegunką, zapaleniem spojówek czy wysyp-
ką.

Choroba przenosi się drogą kropelkową oraz po-
przez skażone dłonie i przedmioty. Z dotychczaso-
wej wiedzy na temat COVID-19, wynika, że około 
80% osób przechodzi infekcję w sposób łagodny 
lub umiarkowany i nie wymaga hospitalizacji. Nie-
stety, u pozostałych mogą rozwinąć się poważne 
problemy z oddychaniem prowadzące nawet do 
niewydolności oddechowej. 

Koronawirus SARS-CoV-2 jest często porównywany 
z wirusem grypy, ale z licznych opracowań wiemy 
już, że SARS-CoV-2 jest znacznie groźniejszy. We-
dług badania, które zostało opublikowane na stro-
nie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, wskaźniki 
powikłań są wyższe w przypadku ciężkiego CO-
VID-19 niż w przypadku ciężkiej grypy. Naukowcy 
porównali dane  kilkutysięcznej grupy dorosłych 
pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 
z danymi podobnej grupy pacjentów, którzy zna-
leźli się w szpitalu z powodu grypy w poprzednich 
latach. Pacjenci z grypą mieli wyższy wskaźnik cho-
rób współistniejących (choroby serca i cukrzyca), 
ale mimo tego, to u pacjentów z COVID-19 odno-
towano pięciokrotnie wyższą śmiertelność i ok. 
dwukrotnie większą potrzebę przyjęcia na oddział 
intensywnej terapii.

Naukowcy opisali również, że pacjenci z COVID-19 
mieli wyższy wskaźnik dotyczący powikłań, w tym 
zapalenie płuc, serca, naczyń krwionośnych, nega-
tywny wpływ na układ nerwowy, nerki i wątrobę.
Według dotychczasowych obserwacji, pacjenci
z COVID-19 mają blisko 19-krotnie większe ry-
zyko wystąpienia zespołu ostrej niewydolności 
oddechowej niż pacjenci z grypą, dwa razy czę-
ściej narażeni są na zapalenie mięśnia sercowe-
go, zakrzepicę żył głębokich, zatorowość płuc-

ną, krwotok wewnątrzczaszkowy, ostre zapalenie 
wątroby, niewydolność wątroby, bakteriemię.
Wskaźnik hospitalizacji i zgonów jest niższy u dzieci
i wynosi ok. 0,1 proc, ale wzrasta do nawet 10 proc. 
w starszych grupach pacjentów.

Na ratunek szczepionka

Jedynym skutecznym, a przy tym najtańszym spo-
sobem zapobiegania grypie i jej następstwom jest 
szczepionka. Zapewnia ona większą odporność or-
ganizmu i daje bardzo duże szanse na uniknięcie 
choroby lub na jej łagodne przejście, bez powikłań.
Szczepienia przeciwko Covid-19 to dopiero początek, 
ponieważ zanim dojdzie do odporności populacyjnej 
trzeba będzie jeszcze poczekać. Wirusolodzy mówią 
o zaszczepieniu przynajmniej 60% społeczeństwa. 
Biorąc pod uwagę niektóre informacje, iż w ciągu 
miesiąca możliwe będzie wyszczepienie około 1 mln 
osób w Polsce, to i tak jeszcze przed nami dość długa 
droga. Najważniejsze więc teraz – unikać zagrożenia 
poprzez stosowanie wszelkich zaleceń sanitarnych.
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Nadciśnienie, czy jest się 
czym martwić? 

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI NIE DAJE UCIĄŻLI-
WYCH OBJAWÓW KLINICZNYCH, DLATEGO WIELE 
OSÓB PRZEZ LATA NIE WIE O SWOJEJ CHOROBIE. 
WYSTĘPUJE CORAZ CZĘŚCIEJ U OSÓB NAWET PO 
40 ROKU ŻYCIA. WŚRÓD SYMPTOMÓW CHOROBY 
MOŻNA WYMIENIĆ: PORANNE BÓLE GŁOWY, ZA-
WROTY GŁOWY, ZACZERWIENIENIE TWARZY, SZYI, 
KRWAWIENIE Z NOSA, NIEKTÓRZY GORZEJ ZNO-
SZĄ WYSIŁEK FIZYCZNY. KIEDY JEDNAK W PORĘ 
NIE PODEJMIEMY LECZENIA, DOCHODZI DO WIE-
LU GROŹNYCH POWIKŁAŃ NARZĄDOWYCH.

Czym w ogóle jest ciśnienie tętnicze krwi?

Z tym pytaniem zwracamy się do kardiologa
dr. Piotra Flisa.

Mówiąc obrazowo, to siła, która sprawia, że krew 
znajdująca się w naczyniach przepływa przez ko-

lejne tętnice. Siła ta nie tylko przesuwa krew w 
naczyniach, ale naciska na ściany naczyń. Zwięk-
szone ciśnienie tętnicze w naczyniach powoduje 
nadmierny nacisk na ścianki tętnic. Im dłużej trwa 
taka sytuacja, tym większe uszkodzenia zachodzą 
w naczyniach, co w konsekwencji prowadzi do  nie-
bezpiecznych zmian w narządach wewnętrznych.

Co sprzyja powstawaniu nadciśnienia tęt-
niczego?

Mówimy o dwóch rodzajach nadciśnienia – pier-
wotnym i wtórnym. 

Pierwotne, nazywane inaczej idiopatycznym, ma 
niewyjaśnioną przyczynę. Sprzyja mu wiek powyżej 
60 roku życia, nadwaga, niewłaściwa dieta z nad-
mierną ilością soli, obfite odżywianie, brak ruchu, 
alkohol, palenie papierosów, stres. Często też nad-
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ciśnienie tętnicze występuje rodzinnie.

Nadciśnienie wtórne jest wynikiem istniejącej już 
choroby. Może występować przy schorzeniach ne-
rek, chorobach naczyń, wadzie serca czy też cu-
krzycy. Dlatego tak ważne jest postawienie właści-
wej diagnozy i podjęcie skutecznego leczenia.

O leczeniu decyduje lekarz kardiolog i on nadzoru-
je cały ten proces. W niektórych przypadkach wy-
starczy obniżenie masy ciała, odpowiednia dieta, 
ruch. Częściej jednak konieczne jest wprowadzenie 
środków farmakologicznych, co nie zwalnia pacjen-
ta z obowiązku stosowania się do zasad zdrowego 
trybu życia.

Jakie badania są wskazane dla osób z nad-
ciśnieniem tętniczym?

Ponieważ nadciśnienie tętnicze powoduje zmiany 
w siatkówce oka, wskazane są badania dna oka 
wykonane u okulisty. Okresowo należy wykonać 
badanie ogólne i posiew moczu oraz oznaczyć we 
krwi stężenie potasu, sodu i kreatyniny, co pozwo-
li sprawdzić funkcjonowanie nerek. U wszystkich 
chorych zaleca się kontrolę poziomu cholestero-
lu całkowitego, LDL, HDL i trójglicerydów. Osoby
z nadciśnieniem powinny wykonać badanie EKG.

Jakie zalecenia miałby Pan Doktor dla pa-
cjentów z nadciśnieniem?

 — Jeśli chorujesz na nadciśnienie, systematycznie 
sprawdzaj i zapisuj jego wartość. Pomiary nale-
ży wykonywać rano, w południe i wieczorem. 

 — Kontroluj poziom cholesterolu i cukru we krwi.
 — Regularnie przyjmuj przepisane leki. Samowol-

ne ich odstawienie może doprowadzić do po-
gorszenia stanu zdrowia.

 — Zwiększ aktywność fizyczną wg zaleceń lekarza.
 — Zrezygnuj z palenia papierosów.
 — Ogranicz spożycie alkoholu.

Warto dodać na zakończenie, że przyjmowanie le-
ków nie zwalnia z zachowania odpowiedniej diety
i nie kończy się, gdy ciśnienie się unormuje.

Nadciśnienie a dieta

Dietetycy zalecają przede wszystkim zdrową i do-
brze zbilansowaną dietę. Generalnie wiadomo, że 
przy nadciśnieniu należy ograniczyć spożycie soli, 

ale co jeść, by faktycznie dieta była zdrowa? Za-
leca się, by dziennie spożywać ok. 400 g warzyw
i owoców (w tym 3/4 to warzywa). Są źródłem wi-
tamin, minerałów (m.in. magnezu i potasu, których 
niedobór wywołuje zachwiania w pracy układu 
sercowo-naczyniowego, a rolą potasu jest między 
innymi regulacja ciśnienia krwi), błonnika pokar-
mowego, flawonoidów, które wspomagają prawi-
dłową pracę serca i pomagają utrzymać prawidło-
we ciśnienie krwi. Potwierdzono to w badaniach 
osób będących na diecie jarskiej, u których ryzyko 
sercowo-naczyniowe było niższe niż na diecie mię-
snej. A kasze?  Podobnie jak warzywa i owoce są 
źródłem błonnika pokarmowego, flawonoidów, wi-
tamin i minerałów.
Już 200 g warzyw i owoców na dzień zmniejsza ry-
zyko choroby wieńcowej oraz chorób układu krą-
żenia. Szczególnie dobroczynne działanie mają zie-
lone warzywa liściaste, warzywa krzyżowe, jabłka, 
czarne porzeczki, pełnoziarniste produkty zbożowe 
czy orzechy.

Ograniczamy tłuste produkty zwierzęce na rzecz 
ryb i olejów roślinnych oraz chudego nabiału.
Tłuste mięso oraz tłuszcze zwierzęce są źródłem 
nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu. 
Ich nadmierne spożywanie skutkuje wzrostem po-
ziomu cholesterolu we krwi i pojawieniem się incy-
dentów naczyniowych, w tym nadciśnienia. Unikaj-
my też mięsa przetworzonego.

Źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych są 
ryby i oleje roślinne. Zawierają kwasy nienasycone
-omega-6 i omega-3 oraz jednonienasycone, któ-
re obniżają poziom cholesterolu i trójglicerydów 
we krwi, zmniejszają ryzyko odkładania się płytki 
miażdżycowej w naczyniach krwionośnych, a tym 
samym zapobiegają zamykaniu się światła naczyń, 
które jest przyczyną nadciśnienia tętniczego. 



Ryby morskie, będące źródłem kwasów omega-3 - 
DHA, powinno się spożywać co najmniej dwa razy 
w tygodniu, by dostarczyć  odpowiedniej ilości 
kwasów DHA i zmniejszyć ryzyko sercowo-naczy-
niowe. Zaleca się, by tłuszcze roślinne spożywać na 
surowo i jako dodatek do potraw.

Nabiał to źródło białka i wapnia. Wybieramy jednak 
te o obniżonej zawartości tłuszczu. Wśród produk-
tów nabiałowych warto spożywać fermentowane 
(jogurty naturalne, maślanki, kefiry), ponieważ 
zawierają bakterie probiotyczne, które korzystnie 
wpływają na pracę przewodu pokarmowego, ob-
niżają poziom cholesterolu we krwi i wpływają na 
metabolizm tłuszczu w organizmie.
Wprowadzenie wszystkich tych składników w co-
dziennym żywieniu wpływa korzystnie na prawi-
dłowe funkcjonowanie układu krążenia i chroni 
przed jego dysfunkcją. 

Niestety stosowanie się do wszystkich zaleceń 
bywa trudne i uciążliwe, ale nie jesteśmy z tym 
wszystkim sami, bowiem z pomocą przychodzą die-
tetycy. Można na przykład stosować indywidualny 
plan żywieniowy, który specjalista układa pod na-
sze szczególne potrzeby i stan zdrowia lub gotowy 
plan żywieniowy. Gotowa dieta online to korzystna 
opcja ponieważ nie wymaga wizyt w przychodni,
a plan ułożony jest pod daną jednostkę chorobową 
przez doświadczonego dietetyka. Zawsze jest moż-
liwość skonsultowania się, podczas np. Teleporady  
ze specjalistą, który dietę przygotował. 

Stosując zalecenia dietetyczne i wprowadzając do 
tego codzienną aktywność fizyczną, można popra-
wić jakość swojego życia,  wspomóc leczenie nad-
ciśnienia bądź obniżyć ryzyko jego wystąpienia, 
a przy tym skutecznie zapobiegać chorobom ukła-
du krążenia.
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Dieta z ochroną serca i niskim IG

Sprawdź wszystkie diety dostępne w e-Sklepie

https://blog.luxmedlublin.pl/zdrowa-dieta-online/
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