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Witamina, której często brakuje
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ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK

w Lublinie -
w Biłgoraju -
w Chełmie -
w Kraśniku -
w Krasnymstawie -
w Zamościu -
w Nałęczowie -

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

www.luxmedlublin.pl

Drodzy Czytelnicy!

Chociaż po tegorocznym 
letnim wypoczynku zostały 
już tylko wspomnienia, to je- 
dnak nie dla wszystkich. Nie- 
którzy z Państwa postanowi- 
li przedłużyć lato i dopiero 
planują swój urlop i wyjazd  
do krajów tropikalnych. Pa- 
miętajmy jednak o konsultacji 
lekarskiej i szczepieniach, 
wręcz wymaganych do nie-

których zakątków świata. Głównie dotyczy to szcze- 
pień przeciwko żółtej gorączce, o czym informu-
jemy w artykule obok.

W tym wydaniu magazynu chciałbym zwrócić 
również uwagę na tematy, o których najczęściej mó-
wi się właśnie jesienią. Pierwszy – to oczywiście 
grypa i pytanie, które zadajemy sobie każdego roku 
– szczepić się, czy nie? Dziś nie powinno być już 
wątpliwości. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, 
że szczepienie jest jedyną skuteczną metodą, która 
chroni przed grypą, a zwłaszcza przed powikłania-
mi tej groźnej choroby. Przypominamy o tym w ma- 
teriale na str. 3.

W październiku rusza kampania mająca na 
celu zachęcić kobiety do regularnych badań prze-
siewowych. Również w tym roku, przebiega ona pod 
hasłem „Różowa wstążka”. Tradycyjnie uczestniczy 
w niej CM Luxmed, oferując zniżki na badania. 
Więcej szczegółów na stronie 3, w artykule „Jesień 
z różową wstążką”. 

Tematem bieżącym w wielu domach jest teraz 
oczywiście szkoła. Ale nie tylko pierwszoklasiści 
przeżywają swoje pierwsze dni w nowym otoczeniu. 
To również duże wyzwanie dla przedszkolaków 
i ich rodziców. O prawidłowym rozwoju dzieci  
w wieku przedszkolnym, ich emocjach, problemach, 
również zdrowotnych, piszemy w artykule „Moje 
dziecko to przedszkolak”.

Pragnę też zwrócić uwagę na dział poświęcony 
stomatologii i nowościom w tym zakresie. 

Zachęcam naszych Czytelników do szczególnej 
troski o zdrowie w okresie jesienno-zimowym.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

Dobór szczepień uzależniony jest od rejonu danego kraju, czasu 
pobytu, stanu odporności immunologicznej, a także od charakteru 
wyjazdu i rodzaju wykonywanych zajęć.

Przed wyjazdem do krajów tropikalnych konieczne jest 
szczepienie przeciwko żółtej febrze. Żółta gorączka (febra) – 
jest ostrą epidemiczną chorobą przenoszoną przez komary. 
Występuje głównie w części krajów Afryki i Ameryki Południowej. 
Pierwszymi objawami zarażenia są: gorączka, bóle mięśni, wymioty. 
Choroba prowadzi do uszkodzenia wątroby, nerek i naczyń 
krwionośnych, co w większości przypadków kończy się zgonem.

Szczepienie jest warunkiem pozwolenia na wjazd do niektórych 
państw Afryki. Jest też wymagane w przypadkach podróży 
tranzytowych przez kilka krajów, obejmujących regiony zagrożone 
żółtą gorączką.

Potwierdzeniem szczepienia jest wpis w tzw. żółtej książeczce. 
Uzyskuje on ważność po 10 dniach od podania szczepionki. 

Szczepienia przeciwko żółtej febrze przeprowadzane są w nie- 
licznych, odpowiednio przygotowanych do tego placówkach. 
Pacjenci z naszego regionu mogą wykonać je w CM Luxmed 
 w Lublinie. 

Do szczepienia kwalifikuje lekarz chorób tropikalnych (medy-
cyny podróży) posiadający odpowiednie przygotowanie mery- 
toryczne, potwierdzone certyfikatem.

 Przed planowanym wyjazdem należy skorzystać z konsul-
tacji lekarza medycyny podróży w celu ustalenia działań profi-
laktycznych, jak: szczepienia obowiązkowe i zalecane, wypo-
sażenie apteczki, profilaktyka p.biegunkowa lub p.malaryczna.

Więcej informacji można uzyskać na www.luxmedlublin.pl

Wiele osób planuje sWój urlop jesienią 
i Wybiera się na Wypoczynek do krajóW 
tropikalnych. W końcu to dobry sposób, 
by przedłużyć lato i cieszyć się nim 
W październiku czy listopadzie. przed 
Wyjazdem pamiętajmy jednak  
o szczepieniach, Wręcz koniecznych  
W niektórych zakątkach śWiata.

Tropikalna 
gorączka
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o grypie nie trzeba przypominać, bo już Wkrótce 
sama o sobie z peWnością przypomni. Wystarczy 
trochę jesiennej pluchy, trochę chłodu i peWnie jak 
co roku Wirus zacznie się uaktyWniać. najczęściej 
daje o sobie znać Właśnie W okresie jesienno-
zimoWym i zimoWo-Wiosennym. ale każdego roku 
jest inny.

Źródłem rozprzestrzeniania się wi-
rusa jest osoba zakażona. Chory na gry-
pę może zarażać na kilka dni przed wy-
stąpieniem objawów i przez cały okres 
jej trwania. Wirus, przedostając się do 
organizmu atakuje komórki układu od-
dechowego i powoduje ich zniszczenie. 
Kiedy układ odpornościowy sobie z nim 
nie radzi, dochodzi do powikłań. Na 
takie niebezpieczeństwo narażone są 
szczególnie osoby starsze, dzieci, osoby 
przewlekle chore, kobiety w ciąży oraz 
osoby o obniżonej odporności. 

Jednym z najczęstszych powikłań 
pogrypowych jest zapalenie płuc, os-
krzeli, ucha środkowego, zapalenie 
mięśnia sercowego, niewydolność od-
dechowa. 

Szczepienia przeciw grypie
Ostatnio mówi się o szczepieniach 

przeciw grypie nie tylko w kontekście 

CM Luxmed zapewnia szczepionki 
na sezon 2016/2017. Prowadzi akcję 
szczepień dla pacjentów indywidual-
nych i instytucjonalnych. 

W pracowni mammograficznej CM Luxmed prowadzona jest pełna diagnostyka obrazowa piersi. W Lublinie badania 
wykonywane są metodą cyfrową, na nowoczesnym aparacie.

Mammografia w systemie cyfrowym jest niezwykle ważnym krokiem w rozwoju diagnostyki. Zdecydowanie zwiększa precyzję 
obrazowania, pozwala na analityczne przekształcanie obrazu, powiększanie dowolnych fragmentów w celu dokładniejszej 
analizy. Większy zakres kontrastowania, możliwość jego regulacji, są szczególnie przydatne w badaniu piersi z dużą ilością tkanki 
gruczołowo-włóknistej.

Podstawowym badaniem przesiewowym w kierunku raka szyjki macicy jest cytologia. Pozwala ona 
wychwycić jeszcze przedinwazyjne stadium raka. Szanse wyleczenia raka szyjki macicy w początkowym stadium sięgają 100%. 
Warto więc tego dopilnować i zrobić badanie cytologiczne raz w roku.

Wszystkie badania wykonasz w CM Luxmed. Dzięki październikowej kampanii, możesz skorzystać z promocyjnej ceny tych 
badań. Wystarczy przynieść ze sobą kupon z październikowego numeru miesięcznika „Twój Styl”, a otrzymasz 30% rabatu. 

Mammografia metodą cyfrową jest dostępna w placówce Luxmed przy ul. Koncertowej 4D w Lublinie. 
Oferujemy również bezpłatną mammografię dla kobiet w wieku 50-69 lat oraz bezpłatną cytologię od 25 do 59 roku życia.  

Na wymienione badania obejmuje wcześniejsza rezerwacja terminu.

W raMaCh akCji PoD hasłeM „róŻoWa WstąŻka” CM LuxMeD zaPrasza na 
baDania MaMMografiCzne i uLtrasonografiCzne Piersi oraz CytoLogię. ta 
oD Lat ProWaDzona akCja MiesięCznika „tWój styL” oD PoCzątku WsPierana 
jest Przez naszą PLaCóWkę i stała się juŻ syMboLeM PaźDziernika. Dzięki niej 
Coraz WięCej kobiet DeCyDuje się na ProfiLaktyCzne baDanie Piersi i baDania 
PrzesieWoWe W kierunku raka szyjki MaCiCy. Po 40 roku ŻyCia MaMMografia 
PoWinna być PrzeProWaDzona Co DWa Lata, a Po 50 – raz W roku. u kobiet 
MłoDszyCh MoŻna Wykonać usg Piersi.

Różowa wstążka - 30% rabatu na badania

NIE dla grypy sezonowej

uniknięcia choroby, ale w dużej mierze 
jako ochronie przed powikłaniami po 
grypie, które niekiedy mogą być na-
prawdę niebezpieczne. 

Ponieważ wirus grypy szybko pod-
lega mutacji, każdego roku uaktualnia-
ny jest skład szczepionki na podstawie 
zaleceń wydawanych przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO). Oznacza 
to, że szczepionka jest najbardziej sku-
teczna w tym sezonie, na który została 
przygotowana. Odporność uzyskuje się 
po około 2 tygodniach od szczepienia. 

Szczepienia zalecane są szczegól-
nie osobom przewlekle chorym (z cu-
krzycą, astmą oskrzelową, chorobami 
układu krążenia, układu oddechowego, 
z niewydolnością nerek), pacjentom  
z obniżoną odpornością, osobom po-
wyżej 55 lat, jak też osobom przebywa-
jącym w dużych skupiskach ludzi (zakła-

dy pracy, szkoły, przedszkola, autobusy, 
itp.). zaszczepić może się każdy, ale 
należy pamiętać, że kwalifikację do 
szczepienia przeprowadza lekarz,  
a szczepionkę podaje się nie później 
niż 24 godziny od kwalifikacji. 
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 Nieszkodliwe same w sobie składniki 
obecne w żywności, rozpoznawane są 
przez układ  odpornościowy jako obce, 
w wyniku czego we krwi wytwarzane  są 

przeciwko nim przeciwciała w klasie IgG.  
Mechanizm nietolerancji związany jest 
z wytwarzaniem kompleksów: antygen 
pokarmowy - przeciwciało IgG, co pro-
wadzi do powstania stanu zapalnego, 
uwalniania wolnych rodników tleno-
wych i innych szkodliwych substancji 
uszkadzających zdrowe tkanki.

„jesteŚMy tyM Co jeMy”  
hipokrates iV w. p.n.e.

Dieta, właściwie zbilansowana za-
równo pod względem jakościowym, jak 
i ilościowym, dostarcza naszemu ciału 
odpowiednią ilość energii i jest gwa-
rantem zdrowia. Odżywianie to podsta-
wa istnienia każdego organizmu i po- 
winno przynosić same korzyści. Nie-
stety, nie zawsze pełnowartościowy 
pokarm jest dla każdego tak samo 
dobry. U niektórych może powodować 
nietolerancję pokarmową lub alergię.

Symptomy nietolerancji pokarmo-

ZdarZa się, że cierpisZ na bóle brZucha? a może ZauważasZ cZęste wZdęcia lub 
biegunki beZ konkretnej prZycZyny? cierpisZ na beZsenność, lęk, bóle głowy? masZ 
kłopoty Z cerą i niewyjaśnione wysypki skórne?  prZybierasZ na wadZe mimo stoso-
wania diety i uprawiania sportu?
 być może twój organiZm nie toleruje niektórych składników pokarmowych 
i traktuje je jak ciała obce, które natychmiast trZeba ZwalcZyć. 
dlacZego tak się dZieje?

NietoleraNcja pokarmowa 

wej, zupełnie inaczej niż alergii pokar-
mowej, występują po kliku godzinach 
lub nawet kilku dniach od spożycia 
wybranych produktów i mogą trwać 

tygodniami, dlatego często są pomijane 
jako potencjalna przyczyna kłopotów 
zdrowotnych.

Przyczyny nietolerancji pokarmowej 
nie są w pełni zbadane lub nadal po-
zostają przedmiotem dyskusji. Niemniej 
jednak, wiele czynników zostało zdefi-
niowanych. Są to:
- skłonność genetyczna do nietolerancji 

pokarmowych,
- nieodpowiednie karmienie w okresie 

niemowlęcym,
- niewłaściwe nawyki żywieniowe,
- przemysłowe przetwarzanie żywności. 

Różnorodność dodatków (barwniki, 
środki konserwujące, aromaty) i szkod-
liwych substancji w pożywieniu zwięk-
sza nietolerancje pokarmowe i może 
wywoływać swoiste reakcje.

Nietolerancja glutenu
Na co dzień, jeśli mówimy o nieto-

lerancji pokarmowej, najczęściej mamy 
na myśli alergię na białko roślinne wy-

stępujące w zbożach, czyli gluten. Rze- 
czywiście jest to rozpowszechniona 
dolegliwość i dotyka nie tylko dzieci, 
ale też osoby dorosłe, a nawet seniorów. 
W przewodzie pokarmowym osoby 
zdrowej białko to nie przynosi żadnej 
szkody. Natomiast u osób dotkniętych 
nietolerancją glutenu, działa toksycznie, 
uszkadzając kosmki jelita cienkiego, 
czyli malutkie wypustki błony śluzowej, 
odpowiedzialne za wchłanianie skła-
dników pokarmowych. W efekcie po-
karm wchłania się w minimalnych 
ilościach, co prowadzi do wystąpienia 
różnorodnych objawów klinicznych 
- wywołuje szereg reakcji ze strony 
układu immunologicznego – naciek 
błony śluzowej jelita cienkiego oraz 
pojawienie się w surowicy specyficznych 
przeciwciał. 

Najczęściej obserwowanymi sym- 
ptomami są: przewlekła biegunka, po-
większenie obwodu brzucha, utrata 
łaknienia, wymioty, wyniszczenie. Poja- 
wić się mogą objawy wtórne, jak cho- 
ciażby niedokrwistość, hipowitaminoza, 
zapalenie jamy ustnej, opryszczka. 

Nieleczona nietolerancja glutenu 
- celiakia prowadzi do poważnych pro-
blemów zdrowotnych - z osteoporozą, 
zaburzeniami psychicznymi i nowotwo-
rami układu pokarmowego włącznie.

Nie tylko zboża …
Okazuje się, że nie tylko produkty 

zbożowe mogą wywoływać reakcję im- 
munologiczną organizmu, ale wiele 
innych pokarmów czy ich składniki. 
Często nie zdajemy sobie sprawy, że  
w codziennej diecie spożywamy produ-
kty, które są dla nas szkodliwe. 

Istnieją dwa niezależne powody, dla-
czego układ odpornościowy rozpoznaje 
pokarm jako potencjalne zagrożenie:

1. Pacjent ma zwiększoną 
przepuszczalność w jelicie cienkim.

2. Pacjent nie jest w stanie strawić 
konkretnego rodzaju żywności. 
Pokarmy, które są dobrze trawione, 
nie są rozpoznawane przez układ 
immunologiczny jako szkodliwe.
W wyniku zwiększonej przepuszczal-
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ności jelit do krwiobiegu przenikają nie 
w pełni strawione składniki pokarmowe, 
które przez układ immunologiczny 
rozpoznawane są  jako obce antygeny. 
Tworzą się wówczas kompleksy anty-
gen – przeciwciało, które krążą w krwio-
biegu i jeśli jest ich niewiele – są na 
bieżąco niszczone. Jeśli ich stężenie jest 
bardzo duże, kompleksy mogą odkładać 
się w różnych tkankach organizmu i wy-
woływać przewlekły stan zapalny.

 Z kolei ciągłe obciążanie układu od-
pornościowego, wywołane absorpcją 
niestrawionych cząsteczek pokarmu, 
wymaga dużego nakładu energii. Im 
bardziej organizm jest zaangażowany 
w produkcję przeciwciał przeciwko 
niedającym się strawić cząstkom pokar-
mu, tym mniej pozostaje mu energii na 
inne procesy życiowe zapewniające pra-
widłowe funkcjonowanie organizmu.

Wg laureata nagrody nobla L.C. 
Paulinga „właściwe odżywianie będzie 
medycyną jutra”…

Unikając produktów wywołujących 
reakcję immunologiczną, dajemy so-
bie szansę na poprawę jakości życia. 
Właściwa dieta wspiera proces leczenia 
i pomaga zwalczyć wiele przewlekłych 
chorób. Skąd jednak mamy wiedzieć, 
które produkty nam szkodzą? Metoda 
prób i błędów może zająć wiele czasu  
i tylko pogłębić dolegliwości. W związku 
z tym na rynku badań diagnostycznych 
pojawił się test wykrywający nieto-
lerancje pokarmowe.

Test nietolerancji pokarmowej IgG 
zależnej

Jest to nowoczesne badanie z krwi, 
które pozwala zbadać reakcję immu-
nologiczną dla 176 różnych rodzajów 
żywności. Wynik przedstawia poziom 
wytworzonych w organizmie przeciwciał 
IgG specyficznych dla poszczególnych 
antygenów pokarmowych.

Jest to test półilościowy, a więc 
wyniki podawane są jako poziom niski, 
średni, wysoki lub bardzo wysoki. Do-
datkowo kolorem oznaczone są te z nich, 
które w największym stopniu stymulują 
układ immunologiczny. Wszystkie po- 
ddane badaniu pokarmy zostały podzie-
lone na grupy w zależności od stopnia 
szkodliwości. Produkty wykazujące wła- 
ściwości najbardziej drażniące jelito na- 
leży wyeliminować z diety lub maksy-
malnie ograniczyć na minimum 8 ty-
godni. Do wyniku badania dołączony  
jest przykładowy jadłospis oraz płyta  
CD z obszernym poradnikiem dietety-
cznym.

jeśli okaże się, że cierpisz na nieto- 
lerancję pokarmową, wskazana będzie 

odpowiednia dieta, dobrze dobrana 
pod względem jakościowym i ilościo-
wym. W tym przypadku nieoceniona 
może być pomoc dietetyka.

konsultacja merytoryczna - 
mgr agata jakubczak, kierownik 

laboratorium diagnostycznego luxmed

Ananas
Reakcja: 27%

Jabłko
Reakcja: 2%

Morela
Reakcja: 40%
średni

Banan
Reakcja: 4%

Gruszka
Reakcja: 24%

Daktyl
Reakcja: 23%

Truskawka
Reakcja: 28%

Malina
Reakcja: 38%
średni

Mandarynka
Reakcja: 8%

Mango
Reakcja: 22%

Pomarańcza
Reakcja: 18%

Śliwka
Reakcja: 44%
średni

Arbuz
Reakcja: 40%
średni

Białe winogrono
Reakcja: 10%

Ser Appenzeller
Reakcja: 31%

Maślanka
Reakcja: 87%
bardzo wysoki

Camembert
Reakcja: 42%
średni

Ser szwajcarski
Reakcja: 59%
bardzo wysoki

Gouda
Reakcja: 73%
bardzo wysoki

Ser Gruyère
Reakcja: 40%
średni

Serek wiejski
Reakcja: 59%
bardzo wysoki

Jogurt
Reakcja: 84%
bardzo wysoki

Twaróg
Reakcja: 72%
bardzo wysoki

Ser owczy
Reakcja: 61%
bardzo wysoki

Cheddar 
Reakcja: 78%
bardzo wysoki

Ser kozi
Reakcja: 42%
średni

Kropidlak czarny
Reakcja: 87%
bardzo wysoki

Szparag
Reakcja: 57%
bardzo wysoki

Kaczka
Reakcja: 10%

Kurczak
Reakcja: 7%

Żółtko jajka
Reakcja: 31%

Białko jajka
Reakcja: 100%
bardzo wysoki

Indyk
Reakcja: 13%

Struś
Reakcja: 18%

Jagnięcina
Reakcja: 64%
bardzo wysoki

Jelenina
Reakcja: 20%

Pstrąg
Reakcja: 11%

Krewetka
Reakcja: 30%

Śledź
Reakcja: 16%

Małż
Reakcja: 11%

Sardynka
Reakcja: 11%

Sola
Reakcja: 11%

test nietolerancja pokarmowa 
igg zależna ( test Fit ) wykonasz 
w laboratorium luxmed. 
zapraszamy również do naszej 
poradni dietetycznej.

Przykładowy wynik badania:
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Wątroba jest tylko jedna…
Stanowi centrum niezliczonych przemian biochemicznych, z których na czoło wySuwają Się: metabolizm węglo-
wodanów, białek, tłuSzczów, zdolność do magazynowania mikroelementów i witamin. bierze udział w proceSach 
neutralizacji SubStancji tokSycznych. to tutaj naStępuje naturalne oczySzczanie Szkodliwych produktów przemia-
ny materii.

Wątroba jest nie tylko największym 
(waży około 2 kilogramów), ale i najwa-
żniejszym narządem miąższowym orga- 
nizmu. Jej funkcje wpływają na prawi-
dłową pracę wielu innych układów jak: 
układu immunologicznego, nerwowe-
go, krążenia czy hormonalnego. Szeroki 
wachlarz procesów, w które zaangażowa-
na jest wątroba sprawia, że zaburzenia 
jej funkcji mogą manifestować się różnie 

i nie zawsze charakterystycznie. Objawy 
uszkodzenia wątroby przez wiele lat 
mogą nie dawać żadnych dolegliwości 
czy zmian w badaniach laboratoryjnych. 
Wątroba niestety nie boli, bo nie jest 
unerwiona. Unerwiona jest wyłącznie jej 
torebka, a ból pojawia się dopiero, gdy 

zwiększa się objętość wątroby i wzrasta 
napięcie torebki. 

Osłabienie, zmęczenie, ogólne złe sa- 
mopoczucie, utrata łaknienia mogą to- 
warzyszyć wielu innym chorobom, 
zatem nie są zbyt istotne dla postawienia 
diagnozy. Podobnie ból w prawym 
podżebrzu, nudności, wymioty czy za-
parcia. Inną grupą objawów są dolegli-
wości grypopodobne, jak: bóle mięśni, 

stawów, podwyższona temperatura. Za- 
burzenia licznych funkcji wątroby pro-
wadzą do poważnych następstw, do jej 
niewydolności, a nawet marskości.

Wirusowe zapalenie wątroby
Mówiąc o wirusowym zapaleniu wą- 

troby, wymieniamy różne typy - WZW 

typu A, B, C, a nawet D. Wirusów 
będących przyczyną WZW jest jeszcze 
więcej. Jak łatwo zauważyć nazwane są 
kolejnymi literami alfabetu. Noszą zaś 
wspólną nazwę – wirusów pierwotnie 
hepatotropowych, co oznacza, że ich 
pierwszym celem ataku są komórki 
wątrobowe. Wirusy różnią się od siebie 
wielkością, materiałem genetycznym, 
drogą przenoszenia, okresem wylęgania. 
Choroby przez nie wywołane mają też 
różny przebieg kliniczny. Jedne kończą 
się pełnym wyzdrowieniem, inne - są 
przyczyną poważnych następstw - 
marskości wątroby czy pierwotnego raka 
wątroby. W Polsce występuje najczęściej 
WZW typu A, B i C.

WZW typu A, to znana wszystkim „żół-
taczka pokarmowa”, nazywana często 
„chorobą brudnych rąk”. Głównie narażo-
ne są na nią dzieci. Do zakażenia docho- 
dzi, gdy wirusy przedostaną się do 
organizmu wraz z pożywieniem zanie-
czyszczonym kałem. Znajdują się króciut-
ko we krwi i przede wszystkim w stolcu 
chorego. Wirus jest wydalany z kałem już 
na dwa, trzy tygodnie przed pierwszymi 
objawami chorobowymi, co oznacza, że 
pacjent roznosi infekcję, zanim poczuje 
dolegliwości i zostanie zdiagnozowany. 
Ten typ wirusa nie powoduje chorób 
przewlekłych, ani poważnych powikłań. 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B 
i C przez lata może przebiegać skrycie. 
Nierozpoznane w porę, prowadzi do 
marskości wątroby czy raka pierwotne- 
go tego narządu. Podstawowym bada-
niem są testy serologiczne, które wykry-

CAŁODOBOWA

na Zana

Apteka na Zana
ul. T. Zana 27
Lublin

CAŁODOBOWA
Apteka Pomocna 

na Deptaku
Czynna codziennie 24h

ul. Krakowskie 
Przedmieście 23 

Lublin

CAŁOTYGODNIOWA

na Bazylianówce

ul. Bazylianówka 58 
Lublin

 pn-sb   8:00 - 21:00  
nd   9:00 - 20:00  24h
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wają markery zakażenia. W przypadku 
WZW typu B jest to antygen HBs,  
a przypadku WZW typu C – przeciwciała : 
anty HCV. Czas pojawiania się markerów 
jest różny, ale w obu przypadkach 
najwcześniejszym potwierdzeniem zaka-
żenia jest oznaczenie obecności materiału 
wirusowego w krwi: HCV RNA  i HBV DNA.

Wirus zapalenia wątroby typu B jest 
przenoszony poprzez kontakt z krwią  
i płynami ustrojowymi osoby zakażonej. 
Do zarażenia może dojść poprzez stosu-
nek płciowy, a także w czasie zabiegów 
medycznych przy użyciu nieodpowiednio 
wysterylizowanych narzędzi czy też 
podczas używania skażonych igieł lub 
strzykawek u osób biorących narkotyki. 
Wirus może być też przeniesiony z matki 
na dziecko w okresie okołoporodowym. 
W wielu przypadkach sposób zakażenia 
pozostaje nieznany. Podobną drogą szerzy 
się wirus typu C.

Ratunek w szczepieniach
Do 1993 r. Polska była krajem, w któ- 

rym notowano prawie najwyższą zacho-
rowalność w Europie na wirusowe zapa-
lenie wątroby typu B. Dzięki masowym 
szczepieniom noworodków, pracowników 
służby zdrowia, a także osób przed za-
biegami operacyjnymi, imponująco 
zmniejszyła się liczba zachorowań. Ale 
nie jest to jeszcze poziom zadowalający. 
Wciąż zbyt mało Polaków decyduje się 
na szczepienie w ramach profilaktyki.  
A przecież dobroczynny efekt szczepionki 
jest bezsporny.

najczęściej stosowanym schematem 
szczepień jest podanie 3 dawek w od-
stępach: druga dawka po miesiącu od 
pierwszego szczepienia, trzecia dawka 
po 6 miesiącach od pierwszej dawki. 
najwyższą odporność uzyskuje się po 
upływie ok. miesiąca po podaniu osta-
tniej dawki. zabezpieczający poziom 
przeciwciał uzyskujemy po drugiej da-
wce. Pamiętać jednak należy o przyjęciu 
wszystkich 3 dawek, żeby odporność 
była długotrwała.

każda osoba, która nie była szczepiona 
przeciwko WzW typu b, powinna to zro- 
bić jak najszybciej. Szczepienia p. WZW 
A należy rozważyć pod kątem wskazań 
lekarskich. Standardowy schemat szcze-
pień to 2 dawki przyjęte w odstępie od 
pół do roku od siebie. Niestety, ciągle 
jeszcze nie ma szczepionki przeciwko 
WZW C. Jedynym rozwiązaniem jest  
w tej sytuacji przestrzeganie zasad hi-
gieny i bezpieczeństwa, a jeśli dojdzie do 

zakażenia - wczesne wykrycie choroby  
i podjęcie odpowiedniego leczenia.

Odporność po szczepieniu
Pacjenci, którzy przeszli pełny cykl 

szczepienia p. WZW B mogą oznaczyć 
miano przeciwciał anty-HBs, bowiem 
odporność u każdego pacjenta jest sprawą 
indywidualną.

Szacuje się, że około 55% osób nabywa 
po szczepieniu bardzo dobrą odporność, 
u około 34% uodpornienie jest na 
poziomie dobrym, pozostali pacjenci 
uzyskują słabą odporność lub zdarza 
się, że nie wytwarzają odporności. Taka 
sytuacja występuje u osób cierpiących na 
przewlekłe choroby nerek, dializowanych, 
otyłych lub niedożywionych, również 
częściej po 50 roku życia. Brak reakcji 
obronnej po szczepieniu ujawnia się 
u osób stosujących używki (alkohol, 
papierosy) czy niektóre leki. 

Oznaczenie odporności powinno być 
wykonane przed każdym zabiegiem ope-
racyjnym.

Badania w kierunku wykrycia 
WZW typu B
Podstawowym badaniem, które 

rozpoznaje zakażenie wirusem, jest test 
na wykrycie antygenu powierzchniowego 
tego wirusa czyli HBsAg. Badanie jest 
łatwo dostępne i niedrogie.
badania w kierunku nabycia odpo- 
rności oraz wykrycia zakażenia 
wirusem WzW można wykonać 
w laboratorium CM Luxmed.

Przeprowadzamy również kwalifika-
cje i szczepienia.

Wszechobecny pasożyt
w trakcie różnorodnych badań obecność tego paSożyta Stwierdzono u nie-
mal 90% doroSłych oSób. mimo tak powSzechnego wyStępowania, rzadko 
dochodzi do rozwinięcia Się pełnych objawów choroby.

Nużeniec wywołujący stan zapalny  
i chorobę zwaną nużycą (demodex sp.), 
należy do roztoczy i tak jak inne gatunki, 
powszechnie występuje w naszym śro-
dowisku. Ulubionym miejscem jego 
bytowania jest twarz: pory łojowe i mieszki 
włosowe na czole, nosie, podbródku, 
policzkach, rzęsach.

Do zakażenia nużeńcem dochodzi 
bardzo łatwo za pośrednictwem zakażo-
nych ubrań, gąbek, szczotek do mycia cia-
ła, ręczników, pościeli, a także grzebieni, 
zakażonych przyborów kosmetycznych  
i kosmetyków.

Często przebieg choroby jest łagodny 
i nie kojarzymy go z zakażeniem. Świąd, 
nieliczne wypryski, czerwone plamki, 
okresowe uczucie łaskotania brwi i powiek 
nie są na tyle niepokojące, aby traktować 
je jako chorobę. U niektórych osób, 
zwłaszcza u alergików, albo z obniżoną 

odpornością, dochodzi do rozwinięcia 
pełnych objawów, na tyle poważnych, że 
należy podjąć odpowiednie leczenie.

Charakterystycznym objawem zaawan-
sowanej nużycy jest obfite wypadanie 
rzęs, brwi, włosów z przedsionka nosa, 
włosów łonowych, włosów na głowie, 
chroniczny stan zapalny powiek i spojó-
wek (opuchnięcie, świąd, zaczerwienie-
nie, pieczenie, łzawienie, wysięk ropny 
lub tłustawy), rozszerzenie naczyń krwio- 
nośnych skórnych, plackowate zaczerwie-
nienie skóry. 

Nużyca często mylona jest z wypry-
skiem, dermatozą, łojotokowym zapa-
leniem skóry i mieszków włosowych oraz 
trądzikiem. Uporczywe, długotrwałe, nie 
dające oczekiwanych efektów leczenie 
zmian skórnych, zapalenia spojówek, świą-
du, łysienia mogą sugerować zakażenie 
demodexem.

W diagnostyce wykorzystywane są 
badania laboratoryjne. Materiałem do 
badań jest zeskrobina ze skóry lub rzęsy. 
Skóra w dniu badania powinna być czysta, 
nie należy używać maści, ani kremów.  
W dniu poprzedzającym badanie, miej-
sce pobrania powinno być oczyszczone 
z kosmetyków. Nie można oczyszczać 
twarzy tuż przed badaniem.

badania w kierunku zakażenia nużeń-
cem wykonywane są w laboratorium 
luxmed.
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Całuśny wirus
wirus epsteina-barr (ebV) jest jednym Z najcZęściej występujących wirusów na świe-
cie. ponad 95% populacji osób dorosłych jest nosicielami ebV. w krajach roZwiniętych 
obserwuje się dwa sZcZyty Zachorowań: międZy 1 a 5 rokiem życia oraZ od 20 do 35 roku 
życia. wirus ebV jest wirusem o właściwościach onkogennych.

Do zakażenia wirusem EBV może 
dojść drogą kropelkową (poprzez ślinę, 
najczęściej podczas pocałunku). Moż-
liwe jest również zakażenie poprzez 
transfuzję krwi, przeszczep narządów 
oraz szpiku. Okres inkubacji, od momen-
tu zakażenia do wystąpienia pierwszych 
objawów choroby, wynosi 30-50 dni.

Po przedostaniu się wirusa poprzez 
ślinę do jamy ustnej i gardła następuje 
zakażenie komórek nabłonkowych oraz 
gruczołów ślinowych. EBV zakaża rów-
nież limfocyty B, które krążą we krwi, 
rozprzestrzeniając się po organizmie  
i stanowiąc rezerwuar – zakażenie prze-
chodzi w postać uśpioną, która utrzy-
muje się najprawdopodobniej przez 
całe życie.

Wirus EBV powoduje dwa rodzaje za-
każenia:
• pierwotne (wczesne), dotyczące naj-

częściej dzieci i młodzieży - mononu-
kleoza zakaźna, przewlekłe aktywne 
zakażenie EBV;

• nawrotowe, związane z reaktywacją
- chłoniak Burkitta, chłoniaki nieziarni-

cze, rak nosogardła, choroba Hodg-
kina;
Pierwotne zakażenie przebiega w for-

mie litycznej, po czym wirus umiejscawia 
się w limfocytach B i pozostaje w organi-
zmie, nie powodując istotnych objawów 

klinicznych. W przypadku opóźnienia 
pierwotnego zakażenia EBV (u nastolat-
ków i dorosłych) występują objawy kli-
niczne mononukleozy zakaźnej (MZ).

Do typowych objawów MZ należą: 
gorączka, zapalenie gardła, migdałki 
są powiększone, pokryte białym nalo-
tem, mogą tworzyć się w nich ropnie. 
Powiększenie węzłów chłonnych jest 
symetryczne, dotyczy przede wszystkim 
węzłów chłonnych szyi grupy tylnej oraz 
węzłów pachowych.

Typowy jest obrzęk twarzy, powiek  
i nasady nosa dający charakterystyczny 
wygląd i znany jako objaw Glanzmana. 
Objawom tym bardzo często towarzy-
szy uczucie zmęczenia oraz bóle głowy, 
mięśni i stawów.

W obrazie klinicznym MZ, szczególnie 
u dzieci, mogą pojawiać się również róż-
nego rodzaju zmiany skórne – wysypki 
różyczko - lub płoniczopodobne o cha-
rakterze plamisto-grudkowym, czasem  
z komponentą krwotoczną lub przypo-
minające zmiany pokrzywkowe.

Typowym objawem jest nadwrażli-
wość na amoksycylinę. Drobnoplamista 
wysypka pojawia się wówczas mniej 
więcej po 7-10 dniach od rozpoczęcia 
antybiotykoterapii, która najczęściej sto-
sowana jest z powodu mylnego rozpo-
znania anginy w początkowym okresie 
choroby.

Do ciężkich postaci mononukleozy 
zakaźnej należy ostre zapalenie wątro-
by, które może prowadzić do niewydol- 

ności wątroby. W niektórych przypad-
kach może dochodzić do powikłań, za- 
równo wczesnych, jak i późnych. W os- 
trym okresie choroby, szczególnie  

u dzieci, niebezpieczna jest obturacja 
dróg oddechowych, wynikająca z obrzę-
ku śluzówki, która stanowi zagrożenie 
życia i może wymagać hospitalizacji. 
Dochodzić może również do wtórnych 
zakażeń bakteryjnych (zakażenia układu 
oddechowego, zapalenia węzłów chłon-
nych).

Poważne powikłania zakażenia wiru-
sem EBV związane są z układem nerwo-
wym. Należą do nich: zespół Guillaina-
Barrégo, obwodowe porażenia nerwów 
(głównie nerwu twarzowego), zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu 
czy zapalenie nerwu wzrokowego. Udo-
wodniono też związek EBV z wystąpie-
niem chłoniaka Burkitta, choroby Hodg-
kina oraz raka jamy nosowo-gardłowej.

ostre objawy, wśród których można 
wymienić mononukleozę i chłoniaka, 
są wynikiem braku możliwości zwal-
czenia ebV przez układ odpornościowy, 
jak to ma miejsce u zdrowych osób.

W ostatnich latach nastąpił znaczny 
rozwój wiedzy z zakresu EBV i jednocze-
śnie zmieniły się możliwości molekular-
nej diagnostyki ilościowej EBV-DNA-emii 
oraz możliwości terapeutyczne związane 
z użyciem przeciwciał monoklonalnych.

Rozpoznanie MZ opiera się na obja-
wach klinicznych oraz diagnostyce labo-
ratoryjnej. W badaniu krwi obwodowej 
zwraca uwagę leukocytoza ze zwiększo-
nym odsetkiem limfocytów w rozmazie, 
z charakterystycznymi limfocytami aty-
powymi. Często stwierdza się zwiększo-
ną aktywność enzymów wątrobowych.

W celu potwierdzenia zakażenia EBV 
przeprowadza się testy wykrywające 
przeciwciała swoiste przeciwko antyge-
nom wirusa. Pierwsze pojawiają się prze-
ciwciała w klasie IgM. Ich poziom szybko 
narasta w ciągu pierwszych dni infekcji, 
utrzymując się przez około 3 miesiące, 
potem przeciwciała te zanikają. Przeciw-
ciała przeciwko antygenowi wirusa w 
klasie IgG wytwarzane są równie szybko, 
ale pozostają w surowicy przez całe ży-
cie, świadcząc o przebyciu infekcji EBV. 
Ich brak może wskazywać na zaburzenia 
odporności lub przetrwałe zakażenie wi-
rusem.

badania w kierunku zakażenia wi-
rusem ebV wykonasz w laboratorium 
Luxmed.

konsultacja merytoryczna: 
mgr katarzyna Zakaszewska, specjali-

sta laboratoryjnej diagnostyki medycznej, 
kierownik pracowni autoimmunologii
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jedną z ważniejszych witamin w or-
ganizmie jest witamina d, która ogólnie 
mówiąc reguluje gospodarkę mineral-
ną, a jej brak w zaopatrzeniu prowadzi 
przede wszystkim do krzywicy. ale czy 
tylko?

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do le-
karza medycyny rodzinnej doktor anny 
sochaj.

- W ostatnich latach przeprowadzono 
szereg badań, które potwierdzają wpływ 
witaminy D na regulację wielu procesów 
życiowych. Można powiedzieć, że jest 
ona wskaźnikiem ogólnego stanu zdro-
wia. Jej niedobór obserwuje się w wielu 
stanach chorobowych, m. in.  chorobach 
sercowo-naczyniowych, nowotworach, 
cukrzycy, chorobach nerek, nadciśnie-
niu tętniczym, chorobach autoimmuno-
logicznych, reumatoidalnym zapaleniu 
stawów, atopowym zapaleniu skóry, 
stwardnieniu rozsianym.

jakie są przyczyny niedoboru witami-
ny d?

- Naturalnym źródłem witaminy D 
jest synteza skórna oraz dieta bogata w 
produkty zawierające tę witaminę (ryby 
morskie, jaja, przetwory mleczne). 

Do niedawna uważano, że prawidło-
wa dieta i przyswajanie witaminy D pod 
wpływem słońca są wystarczające dla 
organizmu. Tymczasem okazuje się, że 
tryb życia, niewłaściwe odżywianie, po-
łożenie geograficzne, stosowane filtry 
przeciwsłoneczne, przebywanie w za-

mkniętych pomieszczeniach, nie sprzy-
jają utrzymaniu jej właściwego pozio-
mu.

 Do prawidłowej produkcji wit. D  
w skórze dochodzi wówczas, kiedy mi-
nimum 35% powierzchni ciała wysta-
wione jest na działanie słońca przez 90 
minut dziennie. Najnowsze badania wy-
kazały, że położenie geograficzne Polski 
praktycznie wyklucza możliwość efek-
tywnej fotosyntezy witaminy D nawet w 
miesiącach letnich, a niedobór witaminy 
stwierdza się u ponad 70% zdrowej po-
pulacji.

kiedy szczególnie należy zatroszczyć 
się o prawidłowy poziom tej witaminy  
w organizmie?

- Od dawna wiadomo, że witamina D 
to jeden z głównych czynników wpływa-
jących na zdrowe i mocne kości. Ma więc 
ona szczególne znaczenie dla seniorów. 
Zwiększa siłę mięśniową i poprawia mi-
neralizację kości. 

Badania ostatnich lat dowodzą, że 
właściwy poziom witaminy D w organi-
zmie zdecydowanie zmniejsza podat-
ność na infekcje. Wynika z tego, że wit. 
D podnosi odporność organizmu. Bada-
nia wykazały, że korzystnie wpływa na 
chorych z astmą oskrzelową i chorobą 
obturacyjną płuc, zmniejszając liczbę 
zaostrzeń. Przyjmowanie tej witaminy 
zalecają również alergolodzy.

Okazuje się, że witamina D, jeszcze 
nie tak dawno przepisywana wyłącznie 
dzieciom do 2 roku życia w profilaktyce 

Witaminy to zWiązki niezbędne do praWidłoWego FunkcjonoWania organizmu. ich 
niedobór proWadzi do Wielu chorób, od anemii, ogólnego zmęczenia, zmian skórnych,  
po zaburzenia FunkcjonoWania układu sercoWo-naczynioWego czy ślepotę.

Witamina, której często brakuje

krzywicy, jest ważna również dla osób 
dorosłych. Chroni bowiem przed wielo-
ma groźnymi chorobami.

w jaki sposób możemy dowiedzieć się 
czy w naszym organizmie jest wystar-
czająca ilość witaminy d ? 

- Jedyną metodą jest wykonanie ba-
dania laboratoryjnego. Laboratorium 
CM Luxmed wykonuje oznaczenie po-
ziomu witaminy D metodą uznaną przez 
ekspertów za referencyjną. Jest to me-
toda w pełni automatyczna, oparta na 
technologii chemiluminescencji. Bada-
nie podlega codziennej wewnętrznej 
kontroli jakości. 

Laboratorium uczestniczy również  
w międzynarodowym systemie kontroli 
jakości oznaczeń witaminy D: DEQAS, 
który ma na celu ocenę dokładności pro-
wadzonych oznaczeń wobec przyjętych 
jako „złote standardy” wzorców.

Prawidłowy (pożądany) poziom wita-
miny D wynosi:   30-80 ng/ml

- niedobór lekki 20-30 ng/ml
- niedobór średni 10-20 ng/ml
- niedobór ciężki 0-10 ng/ml
- poziom toksyczny  >100 ng/ml
W przypadku, gdy otrzymamy wynik 

badania poniżej 30 ng/ml, należy uzu-
pełnić dietę w witaminę D. Niedobór 
witaminy D może być uzupełniany przez 

stosowanie suplementacji farmakolo-
gicznej w dawce niezbędnej do podtrzy-
mania pożądanego poziomu, w zależ-
ności od pory roku i masy ciała. Bardzo 
ważne jest zapewnienie prawidłowych 
zasobów witaminy D przed planowaną 
ciążą, w okresie ciąży i karmienia pier-
sią oraz w czasie intensywnego wzrostu 
dzieci i młodzieży.

dziękujemy za rozmowę.
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pamiętają o nich głóWnie kobiety, ale Wyłącznie W aspekcie kosmetycznym. na 
co dzień nie zastanaWiamy się, jak Ważną pełnią rolę i na jakie niebezpieczeń-
stWa są narażone.
Powieki chronią gałkę oczną przed 

uszkodzeniem, oczyszczają z drobnych 
zanieczyszczeń, rozprowadzają łzy. Za-
graża im wiele czynników – urazy, in-
fekcje, zniekształcenia. Ze względu na 
bezpośrednie powiązanie z narządem 
wzroku, każdy niepokojący przypadek 
powinien obejrzeć lekarz. 

Stany zapalne powiek
Wywołane są zakażeniem bakteryj- 

nym. Często atakują dzieci w wieku 
przedszkolnym, ale też osoby starsze,  
u których obniżona jest odporność or-
ganizmu. 

Zaczerwienienie, obrzęk i bolesność 
powieki może wskazywać, że rozwi-
nął się jęczmień. W zaawansowanym 
stadium nazywany bywa również rop-
niem. To zmieniony zapalnie gruczoł, 
w którym zbiera się wydzielina ropna. 
Dojrzewa przez kilka dni, a wtedy zwy-
kle pęka. Jęczmień występuje w postaci 
zewnętrznej i wewnętrznej. Schorzenie 
to, uważane zwykle za banalne, może 
być przyczyną poważnych powikłań, np. 
zakrzepowego zaplenia żył oczodołu 
czy zatoki jamistej. Wskazane jest zasto-
sowanie antybiotyku do worka spojów-
kowego.

Z jęczmieniem łatwo pomylić gra-
dówkę. To również zgrubienie powieki 
tyle, że na początku niebolesne. Jest 
przewlekłym stanem zapalnym gruczołu 
tarczkowego. Guzek może się stopniowo 
powiększać, stawać się zaczerwieniony i 
bolesny. Gradówce towarzyszy często 

zapalenie brzegów powiek. Schorzenie 
leczone jest antybiotykiem, co prowadzi 
do wchłonięcia zmiany bądź wydostania 
się ropy na zewnątrz. Czasami konieczny 
jest niewielki zabieg okulistyczny, prze-
prowadzony w znieczuleniu miejsco-
wym. Polega on na 
wyłyżeczkowaniu 
gradówki.

Ogniska zakaże-
nia w migdałkach, 
zatokach mogą stać 
się przyczyną za-
palenia brzegów 
powiek. Połączone 
jest ono zwykle z 
zapaleniem spojó-
wek. Brzegi powiek 
stają się zaczerwie-
nione, a objawy 
te nasilają się na 
wietrze, w kurzu, 
na słońcu. Choroba 
jest bardzo uciążli-
wa. Leczenie polega na zlikwidowaniu 
przyczyny zasadniczej.

Choroby wirusowe powiek
Wirus opryszczki zwykłej atakuje 

nie tylko okolice ust. Może zaatakować 
również powiekę. Na skórze pojawiają 
się wówczas przezroczyste, niewielkie 
pęcherzyki wypełnione płynem. Jeśli 
zmiany przeniosą się na rogówkę oka, 
stają się bardzo bolesne i niebezpieczne. 
Wirus może doprowadzić do uszkodze-
nia wzroku lub innych powikłań, np. za-

Czy powieki mogą chorować?

palenia oka. Wirusa opryszki nie można 
całkowicie wyeliminować z organizmu, 
dlatego choroba lubi powracać.

Silne pieczenie, ból oraz pojawienie 
się drobnych pęcherzyków może być 
również objawem półpaśca ocznego. 

Obejmuje on okolice czoła, skroń i po-
wiekę. Zmiany chorobowe przenoszą się 
często na spojówkę i rogówkę, prowa-
dząc do ich owrzodzeń. Czasami może 
dojść do porażenia nerwów ruchowych 
gałki ocznej, upośledzenia wzroku, a na-
wet ślepoty. Gojenie się zmian przebie-
ga powoli. To schorzenie wymaga bez-
względnej interwencji okulistycznej.

Zapraszamy na konsultacje i badania 
do gabinetów okulistycznych  
CM Luxmed.
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CAŁODOBOWA

Wamex

CAŁODOBOWA

Apteka na Mickiewicza
ul. A. Mickiewicza 3-5
Lubartów

24h

Apteka Wamex
ul. Jana Pawła II 99
Łęczna

Apteka 
Lubartowska

ul. Jana Pawła II 9  
Lubartów

 

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

24h
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Świeży oddech
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, właściwie dobrane preparaty i odpowiednie akcesoria.
Szczotkowanie to podstawa
Aby dawało oczekiwane efekty, za-

cznijmy od doboru szczoteczki. Powinna 
być ze sztucznego włosia, ponieważ na 
naturalnym szybciej rozwijają się bak-
terie. Jeśli używamy szczoteczki manu-
alnej, wybierajmy raczej te o średniej 
twardości. Dla osób z chorobami dziąseł, 

z implantami, można stosować szczo-
teczki miękkie. Główka szczoteczki nie 
powinna być większa niż łączna długość 
trzech zębów.

Szczoteczki elektryczne wskazane są 
dla osób o mniejszej sprawności manu-
alnej, osób starszych, dzieci oraz tych, 
którzy mają skłonność do wzmożonego 
odkładania się kamienia nazębnego.

Dawniej preferowana była meto-
da mycia zębów przy pomocy ruchów 
okrężnych. Od pewnego czasu poleca 
się sposób „wymiatania”. Przy ustawieniu 
szczoteczki pod kątem należy przesu-
wać włosiem od dziąseł w kierunku ko-
rony zęba. Ta metoda nie tylko umożli-
wia dokładne oczyszczenie powierzchni 
zębowych, ale jednocześnie pozwala na 
wykonanie masażu dziąseł, prowadząc 
do ich lepszego ukrwienia.

Specjaliści zalecają, aby szczotkować 

zęby przez trzy minuty, przynajmniej 
dwa razy dziennie. Idealnie byłoby wy-
konać tę czynność po każdym posiłku, 
choć w praktyce zwykle jest to trudne 
do realizacji.

Pamiętajmy, by po każdym umyciu 
zębów dokładnie wypłukać szczoteczkę 
pod bieżącą wodą i pozostawić w pozycji 

pionowej, bez zamknięcia, do wyschnię-
cia. Szczoteczki powinny być zmieniane 
przynajmniej raz na 3 miesiące.

Przy pielęgnacji jamy ustnej, nie bez 
znaczenia jest również dobór pasty. Na 
rynku dostępna jest szeroka oferta past 
przeznaczonych dla dzieci – kolorowych, 
z obniżoną zawartością detergentów, 
dla osób z chorobami dziąseł, do zębów 
nadwrażliwych, skłonnych do próchni-
cy, dla palaczy i wiele innych. Jeśli mamy 
wątpliwości, jaką pastę wybrać, popro-
śmy o poradę swojego lekarza stomato-
loga.

Płukanie i nitkowanie
Nić dentystyczna pozwala na dokład-

ne usunięcie płytki bakteryjnej z prze-
strzeni międzyzębowych i poniżej linii 
dziąseł. Są to miejsca, do których trudno 
dotrzeć szczoteczką. Pozostawienie na-
wet śladowych ilości płytki w tych prze-

strzeniach prowadzi do namnażania się 
bakterii, a tym samym do rozwoju próch-
nicy i chorób dziąseł.

U osób ze stałymi aparatami ortodon-
tycznymi lub stałymi uzupełnieniami 
protetycznymi trudno jest utrzymać pra-
widłową higienę wyłącznie przy użyciu 
szczoteczki i nici dentystycznej. Dla tych 
pacjentów dostępne są specjalne akce-
soria, jak nici z usztywnioną końcówką, 
szczoteczki do czyszczenia przestrzeni 
pod mostem, irygatory, szczoteczki mię-
dzyzębowe. 

W każdym przypadku warto stosować 
płyny do płukania jamy ustnej. Podobnie 
jak pasty, można wybrać odpowiedni ro-
dzaj do własnych potrzeb.

Czyścimy również język
Chropowata powierzchnia języka 

sprawia, że bakterie chętnie do niego 
przylegają. Bytują one zwłaszcza w oko-
licy nasady języka. Wytwarzają siarko- 
wodór, co powoduje nieprzyjemny za-
pach z ust. Schorzenie to nazwano hali-
tozą. Pierwszym krokiem w profilaktyce 
halitozy jest dokładne usuwanie płytki 
bakteryjnej.

Niektóre szczotki do zębów mają 
dodatkową, silikonową szczoteczkę do 
oczyszczanie powierzchni języka. Jed-
nak profesjonalnym przyrządem jest 
tzw. czyścik. Składa się on z dwóch czę-
ści: pierwsza to ta, na którą nanosimy 
żel lub pastę i którą szczotkujemy język, 
druga - plastikowa lub gumowa - służy 
do usuwania płytki bakteryjnej.

Czyścik może również składać się 
tylko z powierzchni silikonowych – po 
jednej stronie znajduje się silikonowa 
szczoteczka, a po drugiej część do usu-
wania płytki bakteryjnej.

Do zabiegu oczyszczania języka przy-
stępujemy po nałożeniu na szczoteczkę 
pasty lub żelu. Następnie, rozpoczyna-
jąc od nasady języka, ruchami kolistymi 
przesuwamy czyścik po powierzchni ję-
zyka nanosząc pastę. Ten ruch możemy 
powtórzyć kilkakrotnie, żeby zwiększyć 
efektywność wykonywanego zabiegu. 
Później odwracamy czyścik na drugą 
stronę i ruchami od nasady języka do 
jego koniuszka usuwamy płytkę bakte-
ryjną.
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Po oczyszczeniu języka, jamę ustną 
należy wypłukać płynem przeciwbakte-
ryjnym do higieny jamy ustnej.

Sklep stomatologiczny 
Luxmed – NOWOŚĆ

To nowa inicjatywa, która ma ułatwić 
naszym pacjentom właściwy dobór pre-
paratów i akcesoriów do prawidłowej 

higieny jamy ustnej. W ofercie znajdzie-
cie Państwo wysokiej jakości szczoteczki 
manualne i elektryczne, różnych rozmia-
rów szczoteczki do czyszczenia prze-
strzeni międzyzębowych, irygatory, nici 
dentystyczne, w tym nici do mostów, 
implantów i aparatów ortodontycznych.  
Zakupić można również czyściki do ję-
zyka. W sklepie dostępne są również 
pasty do zębów, płyny do płukania jamy 
ustnej, preparaty do leczenia zmian na 

błonie śluzowej oraz preparaty do flu-
oryzacji zębów. Doświadczony personel 
pomoże Państwu na miejscu dokonać 
prawidłowego wyboru.

konsultacja: 
stomatolog dr monika janus

chrypka, zmiana brzmienia głosu, łaskotanie, trudności z przełykaniem czy W końcu 
ból są sygnałem, że coś niepokojącego dzieje się z krtanią. zazWyczaj objaWy te 
zWiązane są z przeziębieniem, ale mogą mieć róWnież inne podłoże. chorób krtani jest 
Wiele i trzeba skonsultoWać się z lekarzem, aby ustalić przyczynę dolegliWości.

choroby krtani
Zapalenie krtani
Może towarzyszyć infekcji górnych 

dróg oddechowych. Pojawia się wów-
czas chrypka, kaszel, towarzyszy temu 
katar czy podwyższona temperatura. 
Jeśli stan zapalny został wywołany przez 
bakterie, przy odksztuszaniu zauważy-
my ropną wydzielinę.

Powtarzające się ostre nieżyty krtani 
mogą prowadzić do zapalenia przewle-
kłego. Czynnikami sprzyjającymi jest pa-
lenie papierosów, przebywanie w zanie-
czyszczonym powietrzu, klimatyzacja, 
ale także nadużywanie głosu (np. przez 
osoby pełniące niektóre zawody).

Przewlekłe zapalenie krtani powodu-
je często zmiany na fałdach głosowych. 
Może to być pogrubienie fałdów, czyli 
zmiany przerostowe lub zanik błony ślu-
zowej. Nieleczone przewlekłe zapalenie 
krtani może prowadzić nawet do stanów 
przedrakowych.

Niebezpieczne są obrzęki krtani, 
zwłaszcza te, występujące nagle czy po-
jawiające się u osób skłonnych do aler-
gii. Mogą prowadzić one do uduszenia. 
Dlatego nagła chrypka albo świst przy 
oddychaniu oraz narastająca duszność, 
powinny skłonić do natychmiastowej 
interwencji lekarskiej.

Guzki i polipy
Pojawiają się na fałdach głosowych. 

Zwykle mają charakter łagodny. Mogą 
być wynikiem przewlekłego stanu zapal-
nego, nadużywania głosu lub skutkiem 
palenia tytoniu. Powodują chrypkę, dają 
uczucie przeszkody w gardle. Gdyby po-
lip osiągnął duże rozmiary, może wywo-
ływać gwałtowne duszności. Nieleczone 
guzki mogą zwłóknieć i przeobrazić się 
w guzki „twarde”.

Brodawczaki krtani mogą się 
uzłośliwiać

Pojawiają się na fałdach głosowych, 
ale mogą objąć również nos, gardło, 
tchawicę. Za ich rozwój odpowiedzialny 
jest wirus brodawczaka ludzkiego HPV. 
Na brodawczaka krtani chorują najczę-
ściej dzieci do 5 roku życia oraz osoby 
dorosłe około 40 roku życia. Do zakaże-
nia wirusem u dzieci dochodzi w okresie 
okołoporodowym.

Dominującymi objawami jest chryp-
ka, zmiana barwy głosu, trudności w po-
łykaniu, kaszel, duszność, świst słyszalny 
przy wydechu. Wprawdzie schorzenie 
nie występuje zbyt często, ale powinno 
zostać w porę zdiagnozowane, a pacjent 
poddany właściwemu leczeniu i syste-
matycznej kontroli, by nie dopuścić do 
zezłośliwienia zmian.

Rak krtani
Na raka krtani częściej chorują pala-

cze. Zaczyna się zwykle od chrypki, która 
stopniowo narasta. Pojawia się uczucie 
przeszkody w gardle, ból przy przełyka-
niu, nieraz promieniujący w stronę ucha. 
Kaszel, krwioplucie, duszność, powięk-
szone węzły chłonne na szyi sugerują, 
że choroba jest w zaawansowanym sta-
dium.

Rozpoczęcie leczenia na początku 
choroby daje szansę wyleczenia w po-
nad 90 procentach. Dlatego tak ważna 
jest wczesna i dokładna diagnostyka. 
Choroby krtani rozpoznawane są zbyt 
późno, gdyż towarzyszące objawy po-
czątkowo przypominają zwykłe przezię-
bienie, przez co są lekceważone.

Cenne badanie
Szczególnie zalecanym badaniem  

jest videostroboskopia krtani. Badanie 

umożliwia różnicowanie zmian czynno-
ściowych i organicznych - sprawdzenie 
stopnia napięcia, ruchomości i stanu 
strun głosowych, jest bardzo przydatne 

we wczesnej diagnostyce zmian nowo-
tworowych.

Badanie wykonuje lekarz laryngolog, 
wykorzystując do tego celu videolaryn-
goskop połączony z kamerą. Oświetlając 
krtań światłem stroboskopowym (prze-
rywanym), może zaobserwować ruchy 
fałdów głosowych w zwolnionym tem-
pie i ocenić ich funkcjonowanie. 

Badanie to umożliwia również obser-
wację postępów leczenia i rehabilitacji. 
Wyniki wraz ze zdjęciem pacjent otrzy-
muje bezpośrednio po badaniu.

konsultacja medyczna: otolaryngolog, 
audiolog lekarz tomasz broda

W gabinetach laryngologicznych 
CM Luxmed wykonujemy videofibe-
roskopię i videostroboskopię u dzieci  
i dorosłych. badanie fiberoskopem  jest 
wykorzystywane również do diagno-
styki: bezdechów sennych, chrapania 
u dzieci i dorosłych, krwawień z nosa, 
przewlekłych nieżytów nosa, a także  
w przypadku podejrzenia ciała obcego 
w jamach nosa u dzieci.

Sklep stomatologiczny znajduje się 
w placówce Luxmed przy ul. Radzi-
wiłłowskiej 5 w Lublinie. Zapraszamy.
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Moje dzieCko to przedszkolak
odkrywają świat, odcZuwają własne „ja”, obok Zabawy ZacZynają ucZyć się świadomie.  
wiek prZedsZkolny poprZedZa cZas roZpocZęcia nauki w sZkole. w polsce prZypada on 
międZy 3 a 6 rokiem życia dZiecka. to okres intensywnego roZwoju, Zarówno fiZycZnego, 
umysłowego, jak i emocjonalnego. 

Rosnę i rosnę…
Sylwetka dziecka wyraźnie się zmie-

nia. Szybko następuje rozwój kośćca 
i mięśni. Zmieniają się proporcje cia-
ła – wydłużają się kończyny, zmniejsza 
się głowa. Wraz z rozwojem narządów 
ruchu, wzrasta rozwój sprawności ru-
chowej. Dziecko wykonuje coraz więcej 
czynności, ale nie potrafi jeszcze zdobyć 
się na długi i jednostajny wysiłek.

 Sześciolatek jest silniejszy niż dziec-
ko młodsze, bardziej wytrzymały, zręcz-
niejszy.  Stąd jest bardzo aktywny rucho-
wo. Angażuje się w gry i zabawy, co jest 
niezbędne do dalszego rozwoju umie-
jętności. W tym czasie zaznacza się zróż-
nicowanie sprawności i zainteresowań 
ruchowych ze względu na płeć. Inne za-
bawy zaczynają interesować chłopców, 
inne dziewczynki.

Prawidłowo rozwinięty 6-latek waży 
ponad 20 kg i mierzy blisko 120 cm. 
Kościec jest jeszcze elastyczny i miękki, 
ale kształtują się już naturalne krzywi-

zny kręgosłupa. Wciąż rozwija się mózg 
– zwiększa się jego masa i doskonalą 
struktury. Przewód pokarmowy jest w 
pełni rozwinięty, ale wrażliwy na bak-
terie, niewłaściwą dietę czy nieświeże 
pokarmy. Apetyt dziecka w tym wie-
ku bywa zmienny – raz mamy w domu  
„Tadka-niejadka”, innym razem przecie-
ramy ze zdumienia oczy, obserwując, ile 
potrafi zjeść nasza pociecha.

 Rozwój psychiczny 
Związany jest z rozwojem fizycznym 

dziecka. Jest aktywne ruchowo, a to 
pozwala mu poznawać coraz więcej no-
wych zjawisk. Około 5 – 6 roku dziecko 
rozpoznaje konkretne kształty, np. figu-
ry geometryczne. Rysowanie, układanie, 
budowanie sprawiają, że u przedszko-
laka rozwijają się świadome czynności 
postrzegania. To wstęp do nauki czyta-
nia i pisania. Coraz większego znaczenia 
nabiera pamięć. U sześciolatka przestaje 
być już ona mimowolna, a zaczyna się 
dowolna. Ten proces pozwala na naby-
wanie doświadczeń, zapamiętywanie 
ich, a następnie ponowne wykorzysty-
wanie. Rozwój pamięci wpływa na roz-
wój myślenia kategoriami wyobrażeń. 
Dziecko porównuje fakty, wiąże je ze 
sobą, snuje domysły. Potrafi wykonywać 
czynności na niby, „ożywia” przedmioty 
martwe i nadaje im cechy ludzkie.

Choć wyobraźnia w dużej mierze jest 
zależna od indywidualnych cech dziec-
ka, to jednak można ją też kształtować, 
chociażby poprzez czytanie dzieciom, 
opowiadanie, rozmowy. Dzięki wyobraź-
ni i mowie, myślenie staje się konkretno-
wyobrażeniowe.

Prawidłowa wymowa
Dziecko w wieku 6 lat bez trudu prze-

kazuje swoje myśli, pragnienia, uczucia. 
Potrafi ustosunkować się do tematu, for-
mułować pełne, złożone zdania, wyko-
rzystując wszystkie części mowy. Wyraża 
się coraz bardziej gramatycznie. Mowa 
sześciolatka powinna być prawidłowa 
pod względem dźwiękowym. Nie za-
mienia on już głosek szumiących (sz, ż, 
cz, dż,), na tzw. syczące, również prawi-
dłowo wymawia głoskę „r”.

Opóźnienie w rozwoju mowy jest 
wskazaniem do wizyty u logopedy. Na 
wadliwy rozwój mowy mogą mieć 
wpływ wady zgryzu, nieprawidłowa bu-
dowa narządów mowy. Przyczyny mogą 
też być bardziej złożone, np. wady słu-
chu, rozszczep podniebienia czy opóź-
niony rozwój dziecka.

Warto w tym miejscu nadmienić, że 
jednym z głównych powodów niepowo-
dzenia dziecka w szkole jest niedosłuch. 
Okazuje się, że problem dotyczy nawet 
kilkunastu procent dzieci rozpoczynają-
cych naukę. Przyczyny tego zjawiska są 
różne – poczynając od uwarunkowań 
genetycznych, niedosłuch spowodowa-
ny nieprawidłową budową narządu, po 
niedosłuch nabyty np. po ostrych lub 
przewlekłych stanach zapalnych uszu.

Emocje
Radość, gniew, wstyd, zazdrość u dzie- 

cka w wieku przedszkolnym są bardzo 
wyraźne i jak określają specjaliści – nie-
skażone. Małe dziecko nie potrafi stłu-
mić swoich emocji. Uzewnętrznia je  
w gestach, krzyku, intonacji wypowia-

Apteka Wamex
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Łęczna
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ul. 1-go Maja 11
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danych zdań, mimice twarzy, ruchach 
całego ciała. Ale emocje tak szybko 
gasną, jak szybko powstają. Dopiero 
sześciolatek jest bardziej dojrzały i po-
trafi opanowywać zewnętrzne przejawy 
emocji.

Wraz z nawiązywaniem kontaktów, 
nie tylko wśród rówieśników, dziecko  
zaczyna dostrzegać potrzeby innych. 
Około 6 roku rozpoznaje stany uczucio-
we u innych osób i potrafi dostosować 
się do nich, nawet jeśli nie pojmuje 
przyczyny. W tym też czasie wykazuje 
szczególną wrażliwość na ocenę swo-
jej osoby. W miarę jak staje się bardziej 
świadome znaczenia sukcesu i porażki, 
cierpi w wyniku niekorzystnych dla sie-
bie porównań  z innymi. W tym okresie 
krytyka dziecka wywołuje wiele nega-
tywnych emocji. Jeśli się powtarza, a nie 
jest zrównoważona aprobatą, sukcesem  
może wpłynąć na obniżenie poczucia 
wartości, na brak wiary we własne umie-
jętności, a w następstwie wywołać np. 
agresję.

Dla właściwego rozwoju dziecka ol-
brzymie znaczenie ma atmosfera, jaka 
go otacza. Zarówno rodzice, jak i wy-
chowawcy powinni autentycznie zainte-
resować się jego odczuciami i starać się 
zacieśniać związki uczuciowe.

Problemy 
wieku przedszkolnego

Nocne moczenie
O problemie mówimy wówczas, gdy 

moczy się 5-6-latek. Nie można tego 
bagatelizować i czekać aż „dziecko wy-
rośnie”. Trzeba je leczyć, bo schorzenie 
odbija się na psychice dziecka i na jego 
kontaktach z otoczeniem. 

Dzisiaj już wiadomo, że przyczyny 
nocnego moczenia dzieci są złożone. 

Niekoniecznie mają na nie wpływ za-
burzenia emocjonalne dziecka czy błę-
dy wychowawcze. Coraz częściej mówi 
się o podłożu fizjologicznym. U dzieci 
cierpiących na moczenie nocne lekarze 
stwierdzają zmniejszoną pojemność 
pęcherza, nieodpowiednie zagęszcze-
nie moczu w nocy czy też zwiększoną 
produkcję moczu. Niezbędna jest więc 
konsultacja lekarska. Dziecko powinno 
zostać przebadane również po to, aby 
wykluczyć inne choroby. 

Leczenie moczenia nocnego zależy 
od jego przyczyn. Często stosuje się te-
rapię farmakologiczną, a okres kuracji 
trwa około 3 miesięcy. 

Warto również pamiętać, by przed 
snem nie podawać dziecku napojów czy 
produktów, które wzmagają wydzielanie 
moczu, jak chociażby nabiału.

konsultacje u lekarza pediatry lub 
urologa w CM Luxmed.

Plecy przedszkolaka
Dziecko w wieku przedszkolnym cha-

rakteryzuje często uwypuklony brzuch, 
widoczne zgięcia lędźwiowe oraz odsta-
jące łopatki. Aby ta postawa nie utrwa-
lała się w kolejnych latach życia, trzeba 
wesprzeć dziecko ćwiczeniami kształ-
tującymi nawyk prawidłowej postawy 
oraz wzmacniającymi mięśnie grzbietu  
i brzucha. Może pomyśleć o rytmice, 
tańcu, a może zapisać je na basen? To 
doskonały sport, który wzmacnia mię-
śnie symetrycznie, po obu stronach krę-
gosłupa, zwiększa wydolność oddecho-
wą i działa ogólnorozwojowo. 

zapraszamy na konsultacje do gabi-
netów ortopedycznych CM Luxmed.

Pasożyty u dzieci
Najbardziej rozpowszechnioną cho-

robą pasożytniczą u dzieci jest owsica. 

W zależności od intensywności zaraże-
nia może wystąpić utrata apetytu i bóle 
brzucha, nudności, rozdrażnienie, zabu-
rzenia snu, swędzenie okolic odbytu czy 
też stany zapalne sromu i pochwy - jeżeli 
w tych miejscach zostały złożone jaja. 

W przypadku glistnicy może poja-
wić się  gorączka i kaszel, ponieważ lar-
wy powodują podrażnienie nabłonka 
oskrzelowego. Duża liczba glist czasami 
doprowadza do niedrożności jelit. Zda-
rza się też, że pasożyty wnikają do prze-
wodów żółciowych i wyrostka robaczko-
wego, powodując stany zapalne.

Z kolei lamblioza, poza wspomnia-
nymi objawami, powoduje zaburzenia  
w trawieniu pokarmów, co skutkuje nie-
doborem witamin i utratą białka. Prowa-
dzi to do niedożywienia i upośledzenia 
rozwoju fizycznego dzieci.

Najlepiej w miarę systematycznie 
kontrolować, czy dziecko nie zaraziło się 
pasożytami. Badania są proste i niedro-
gie, a zaoszczędzają wielu nieprzyjem-
nych dolegliwości i groźnych powikłań.

Wszystkie badania w kierunku paso-
żytów wykonywane są w laboratorium 
CM Luxmed. Wyniki należy skonsul-
tować z lekarzem, który w przypadku 
stwierdzenia choroby, zleci właściwe 
leczenie.

W trosce o zdrowe zęby
Zęby mleczne są szczególnie podatne 

na rozwój próchnicy, a jej przebieg jest 
bardziej dynamiczny niż u dorosłych. 
Sprzyja temu słabsza mineralizacja 
tkanki zębów, mniejsza jest też ich od-
porność na działanie bakterii i kwasów. 
Pamiętajmy, że ostra postać próchnicy 
potrafi w ciągu kliku miesięcy zniszczyć 
całkowicie uzębienie mleczne.

W okresie wymiany uzębienia trzeba 
wykazać szczególną czujność. Troski wy-
magają bowiem pierwsze wyrzynające 
się zęby trzonowe, szybko atakowane 
przez próchnicę. Nowo wyrznięte zęby 
stałe można zabezpieczać w prosty, ale 
skuteczny sposób, poprzez lakowanie 
bruzd i szczelin.

nie lekceważmy wady zgryzu! 
Im szybciej zainterweniuje specjalista, 
tym lepiej. Wady zgryzu to nie tylko 
problem kosmetyczny, ale i zdrowotny. 
Utrudniają one dokładne czyszczenie 
zębów, co sprzyja powstawaniu kamie-
nia nazębnego. To z kolei jest przyczyną 
próchnicy i paradontozy. Na szczęście 
większość wad zgryzu można dziś sku-
tecznie skorygować.

zapraszamy do gabinetów stoma-
tologicznych CM Luxmed w Lublinie, 
Chełmie i kraśniku.
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