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Pierwsze kolonie

Badanie trzeciego migdałka
Chirurgia otyłości
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Drodzy Czytelnicy!

W tym wydaniu magazynu 
znajdziecie wiele nowości, 
które poszerzyły ofertę usług 
medycznych CM Luxmed. 
Przede wszystkim mamy do-
brą wiadomość dla Pań. 
W pracowni mammografi-
cznej w Lublinie  wykonywane 
jest badanie piersi metodą 
cyfrową. Już wkrótce usługa 
dostępna będzie również 

w placówce w Biłgoraju. Metoda cyfrowa daje 
większą precyzję obrazowania, co przekłada 
się na trafniejszą diagnozę. Więcej na ten temat  
w materiale obok.

Nowa usługa – badanie videofiberoskopem – 
z pewnością zainteresuje rodziców, którzy mają 
problem z częstymi infekcjami górnych dróg 
oddechowych u swoich dzieci. Fiberoskopia służy 
m.in. badaniu noso-gardła w kierunku przerostu 
migdałków. Piszemy o tym na str. 3.

Kolejna nowość dotyczy pacjentów abona-
mentowych. Ci z Państwa, którzy korzystają z takiej 
opieki w CM Luxmed, mogą „odprawić” się na 
badania laboratoryjne w e-Kioskach. To doskonałe 
rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią czas  
i wygodę. O szczegółach piszemy na str. 12.

I jeszcze jedna, z ważniejszych w tym sezonie 
oferta, to zabiegi zmniejszające żołądek. Jest to 
propozycja dla osób z dużą nadwagą, u których 
zawodzą inne medyczne metody odchudzania. 
Szerzej na ten temat piszemy w artykule „Chirurgia 
otyłości”.

W naszym magazynie nie brakuje też tematów 
związanych z wypoczynkiem letnim. Jak ustrzec się 
przed bakteriami i patogenami, kiedy słońce jest 
zdrowe, a kiedy zagraża życiu, jak przygotować 
dziecko do pierwszych kolonii? - na te i inne 
pytania staramy się odpowiedzieć na łamach naszej 
gazety.

Życząc udanych urlopów, zapraszam do 
lektury!

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

W CM Luxmed prowadzona jest pełna diagnostyka obrazowa 
piersi. W Lublinie badania wykonywane są metodą cyfrową, na 
najnowszym aparacie, pierwszym tego typu w Polsce. 

MAMMOMAT SELECT, dzięki zastosowaniu ulepszonej specjalnej 
lampy rentgenowskiej oraz możliwości wyboru rodzaju filtra, 
umożliwia obrazowanie sutków o różnej grubości i gęstości. 

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 regulacji kontrastu 
są szczególnie przydatne w badaniu piersi z dużą ilością tkanki 
gruczołowo-włóknistej. Programowa filtracja obrazu służy nie 
tylko poprawie jego jakości, ale może wspomagać diagnozę, np. 
automatycznie lokalizując mikrozwapnienia.

Mammografia metodą cyfrową jest dostępna w placówce 
Luxmed przy ul. Koncertowej 4D w Lublinie.

Już latem zapraszamy Panie do nowej pracowni mammografi-
cznej w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 18.

WczesnyM zMianoM noWotWoroWyM nie 
toWarzyszą z reguły żaDne DoLegLiWości, 
DLatego raK Piersi ByWa zDiagnozoWany 
Późno, Już W zaaWansoWanyM staDiuM. 
DzięKi BaDanioM MaMMograficznyM Można 
rozPoznać i WyKryć BarDzo nieWieLKie guzKi 
i zMiany BezoBJaWoWe. 

Mammografia 
cyfrowa 
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Trzeci migdał
Albo AnginA, Albo zApAlenie uchA, A do tego powiększone migdAłki – skArżą 
się rodzice niejednego mAluchA. dlAczego te infekcje są tAk częste? – 
zwrAcAją się z pytAniem do lekArzy – i jAki mA w tym udziAł tzw. trzeci 
migdAłek?

Aby w miarę jasno odpowiedzieć 
na pytania nurtujące rodziców, nale-
żałoby w kilku słowach wyjaśnić, jakie 
zadanie pełnią w organizmie migdałki.

Jamę ustną, nos i gardło pokrywa 
delikatna błona śluzowa, zaopatrzona 

w liczne komórki układu chłonnego, 
pełniącego rolę ochronną. Ich mniej-
sze skupiska to węzły chłonne, a te 
większe, rozmieszczone w gardle, to 
właśnie migdałki. Stanowią one pierw-
szą barierę ochronną przed szkodli- 
wymi czynnikami, w tym również 
przed bakteriami. 

Migdałki stale narażone są na 
działanie bakterii. Jeśli dojdzie do za-
łamania ich funkcji obronnych, drob-
noustroje zagnieżdżą się na stałe  
w tkance migdałka, powodując jego 
powiększenie, zaczerwienienie i ból. 
Powierzchnię migdałka pokrywa wów-
czas biały lub żółty nalot. Objawom 
towarzyszy podwyższona temperatura  

i ogólne złe samopoczucie.
Zapalenie migdałków może nieść 

ze sobą różne powikłania, w posta-
ci m.in. ropnia okołomigdałkowego,  
choroby reumatycznej serca. Zapale-
nie może rozwinąć się w stan przewle-

kły z powracającymi lub nieustającymi 
dolegliwościami. Często powtarzające 
się  stany zapalne powodują przerost 
migdałków. Przestają one wówczas 
pełnić swoją funkcję, nie stanowią ba-
riery ochronnej, a mogą upośledzać 
drożność dróg oddechowych. U dzieci 
do szóstego roku życia przerośnięty 
jest najczęściej migdałek gardłowy,  
u starszych częściej dotyczy to migdał-
ków podniebiennych. 

Przerośnięty tzw. trzeci migdał 
utrudnia oddychanie przez nos, może 
zamykać wewnętrzne ujścia trąbek 
słuchowych, co prowadzi do pogorsze-
nia słuchu, a dalej do stanu zapalnego 
ucha środkowego. Dołączają się też 

inne dolegliwości – niespokojny sen, 
chrapanie, nieprawidłowa wymowa. 

Wskazania do usunięcia migdałków 
są ściśle określone. Migdałek gardłowy 
trzeba usunąć przy dużej niedrożności 
nosa, przy nawracającym zapaleniu 
uszu, aby nie dopuścić do upośledze-
nia słuchu. Migdałki podniebienne 
usuwane są gdy dziecko często cho-
ruje na anginę lub gdy przechodziło 
anginę z powikłaniami, np. ropniem 
okołomigdałkowym.

nowoczesnym badaniem umoż-
liwiającym precyzyjne zbadanie 
noso-gardła, w kierunku przerostu 
trzeciego migdałka jest videofibe-
roskopia. 

Badanie przeprowadza lekarz oto-
laryngolog przy użyciu delikatnego, 
cienkiego i giętkiego fiberoskopu po-
łączonego z kamerą, uzyskując naj-
wyższą jakość obrazu HD.

Badania nie powinno wykonywać 
się podczas intensywnego kataru, po-
nieważ utrudnia to oglądanie struktur 
gardła. Fiberoskopię najlepiej wykonać 
około 2 tygodnie po infekcji, ponieważ 
w trakcie infekcji występuje obrzęk 
śluzówki, co uniemożliwia dokładną 
ocenę.

Około 1-2 godziny przed badaniem 
dziecko nie powinno spożywać pokar-
mów ani napojów.

w cm luxmed wykonujemy 
videofiberoskopię u dzieci i do-
rosłych. badanie fiberoskopem  
jest wykorzystywane również do 
diagnostyki: bezdechów sennych 
i chrapania u dzieci i dorosłych, 
krwawień z nosa, skuteczności 
leczenia zatok przynosowych, prze-
wlekłych nieżytów nosa, a także  
w przypadku podejrzenia ciała ob-
cego w jamach nosa u dzieci.
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Dobowe zmiany akcji serca są 
niegroźne. Kiedy natomiast możemy 
mówić o zaburzeniach pracy serca? 
Z tym pytaniem zwróciliśmy się do 
lekarza kardiologa dr n.med. Moniki 
Kowalik-Małkiewicz.

- Zaburzenia pracy serca są bardzo 
różnorodne; zwolnienie akcji serca, 
przyspieszenie bądź jej nieregularność 
mogą być zupełnie niegroźną odpo-
wiedzią organizmu na różnego rodzaju 
bodźce. Wówczas w zapisie EKG 
stwierdzamy obecność  prawidłowego 
rytmu zatokowego, ale jest on właśnie 
zwolniony, przyspieszony bądź wy-
stępuje niemiarowość zatokowa - 
szczególnie często spotykana u osób 
młodych. Jednocześnie nadmierne 
zwolnienie pracy serca, przyspiesze-
nie czy nieregularne bicie serca mogą 
świadczyć o wystąpieniu arytmii. Naj- 
częstsze postacie arytmii to  skurcze 
dodatkowe nadkomorowe i komorowe, 
migotanie i trzepotanie przedsion- 
ków, rzadziej występują epizody często- 
skurczu nadkomorowego czy komoro-
wego. 

Przyczyny arytmii są różne, czasami 
błahe, a nieraz bardzo poważne. Mogą 
być skutkiem nadmiernego spożycia 
herbaty, kawy czy innych używek, życia 
pod presją, w ciągłym stresie. Arytmia 
może być również następstwem 
schorzeń dotyczących układu sercowo-
naczyniowego, jak i innych układów 

Zdrowe serce dorosłego cZłowieka uderZa od 60 do 90 raZy na minutę. wolniej 
pracuje podcZas snu i spocZynku, prZyspiesZa w trakcie wysiłku lub w chwilach 
Zdenerwowania. właściwa licZba uderZeń serca na minutę gwarantuje, że narZą-
dy są dotlenione i odpowiednio odżywione. 

W róWnym rytmie

i narządów. Są to między innymi 
nadciśnienie tętnicze, wady serca 
zarówno wrodzone, jak i nabyte, choro-
ba niedokrwienna serca. Ze schorzeń 
poza sercowych najczęstszą przyczyną 
arytmii są choroby tarczycy, ale również 

zaburzenia elektrolitowe, cukrzyca, 
choroby nerek. Pacjenci, u których 
występuje arytmia zgłaszają różne 
objawy, np. kołatanie, nierówne bicie, 
uczucie zatrzymywania pracy serca, 
mogą pojawiać się napady duszności, 
osłabienia, gorąca. Przy groźnych za-
burzeniach pracy serca może dojść do 
zasłabnięcia, utraty 
przytomności, a nawet 
śmierci.

Która postać arytmii 
jest szczególnie groźna 
dla zdrowia i życia?

- Każda złożona ary- 
tmia niesie ze sobą 
ryzyko. Epizody migo-
tania i trzepotania 
przedsionków niosą ze 
sobą podwyższone ry-
zyko zakrzepowo-za- 
torowe. U osób z tym 
rodzajem arytmii przed- 
sionki serca nie kurczą 
się efektywnie, ale 
drgają, zaburzając pra-
widłowy, równomierny 
przepływ krwi. Te zawi-
rowania w przepływie 

krwi ułatwiają powstawanie skrzeplin  
w lewym przedsionku, szczególnie  
w strukturze nazywanej uszkiem lewego 
przedsionka. Przy braku odpowiednie-
go leczenia przeciwzakrzepowego,  
skrzepliny  wraz z prądem krwi przesu-
wają się na obwód, co może skutkować 
zatorem odpowiedniego naczynia tęt- 
niczego - jeśli będzie to tętnica dogło-
wowa, wystąpi niedokrwienny udar 
mózgu, może się pojawić niedokrwienie 
kończyny, nerki czy jelit. Szczególnie 
na to powikłanie narażone są osoby  
w wieku powyżej 65 r.ż., z nadciśnieniem 
tętniczym, cukrzycą, chorobą miażdży- 
cową tętnic obwodowych czy oso-
by po przebytym już epizodzie nie-
dokrwienia ośrodkowego układu ner-
wowego. Dlatego też, jeśli w badaniu 
przedmiotowym lekarz stwierdzi nie- 
miarowość pracy serca, powinien wyko-
nać badanie EKG  i przy rozpoznaniu 
arytmii wdrożyć odpowiednie leczenie. 

Inną niebezpieczną arytmią, są epi-
zody częstoskurczu komorowego. Tego 
typu zaburzenia pracy serca na ogół 
występują u osób z zaawansowaną 
organiczną chorobą serca, np. ciężką  
niewydolnością serca, po zawale mięś- 
nia serca. U tych chorych szczególnie 
ważna jest odpowiednia diagnostyka, 
leczenie farmakologiczne i niefarma-
kologiczne -  wszczepienie kardiowertera 
- defibrylatora. Jest to urządzenie, które 
ma za zadanie przerwać groźną dla życia 
arytmię. 

Niebezpieczne może być również 

ul. T. Zana 27 
Lublin
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nadmierne zwolnienie pracy serca, 
określane mianem bradykardii.  Może 
mieć ona różne przyczyny – często 
występuje u osób czynnie uprawiają-
cych sport, wtedy  w ciągu dnia 
serce może pracować około 45-50 
uderzeń na minutę, w nocy zwalniać 
nawet do 30/min. Jeśli nie wywołuje 
to żadnych niepokojących objawów 
- zawrotów głowy, zasłabnięcia czy 
utraty przytomności - jest to zupełnie 
prawidłowa reakcja organizmu. Ale 
bradykardia może być skutkiem niepra- 
widłowego przekazywania impulsów 
elektrycznych w sercu w wyniku 
chociażby zaburzeń dotyczących 
układu bodźco-przewodzącego, wad 
wrodzonych serca czy choroby wień-
cowej. 

Przy braku impulsów elektrycznych  
z węzła zatokowo-przedsionkowego, 
serce przestaje pracować, co jest stanem 
bezpośredniego zagrożenia życia. Z te-
go powodu, u niektórych pacjentów,  
w celu zapewnienia odpowiedniej pra-
cy serca, wskazane jest wszczepienie 
stymulatora – zwanego inaczej „rozru-
sznikiem”.

Stymulatory pozwalają pacjentom 
na normalne życie. Zapobiegają wystą-
pieniu zawrotów głowy, zasłabnięciu  
i utracie przytomności - pod warunkiem, 
że objawy te wynikały z zaburzeń prze-
wodzenia w sercu.

Stymulator z pewnością ratuje życie, 
ale czy zbyt nie ogranicza aktywności 
pacjenta?

- Wszczepienie stymulatora pozwala 
na powrót do normalnego życia cho-
rym, którym dolegliwości związane 
ze zbyt wolną pracą serca utrudniały 
codzienne funkcjonowanie. I chociaż 

życie ze stymulatorem wiąże się z pe-
wnymi ograniczeniami, to nie są one  
zbyt uciążliwe i nie stanowią problemu 
dla większości pacjentów.

Przede wszystkim konieczne są 
systematyczne kontrole „rozrusznika”. 
Pierwsze badanie należy przeprowadzić 
po kilku dniach  od implantacji, za-
zwyczaj jeszcze w czasie pobytu 
pacjenta w szpitalu. Kardiolog kontro-
luje miejsce wszczepienia stymulatora 
(loża stymulatora) i ocenia poprawność 
jego pracy, przy pomocy specjalnego 
urządzenia, tzw. programatora. Kolejne 
badanie wykonuje się zwykle po 4-6 
tygodniach, a następnie 1-2 razy w  ro-
ku.  Odpowiednie zaprogramowanie 
urządzenia pozwala wydłużyć czas 
działania baterii nawet o kilka lat. 
Częstość kontroli w kolejnych miesią-
cach i latach zależy od rodzaju schorze-
nia oraz typu stymulatora.

Jakie badania należałoby wykonać 
u  pacjenta z podejrzeniem arytmii? 

- Po pierwsze, spoczynkowy zapis 
EKG. Jest to podstawowe badanie, 
wykonywane rutynowo u pacjentów 
w poradni kardiologicznej. Jeśli u pa- 
cjenta objawy występują rzadko, kil- 
ka razy na dobę czy kilka razy w ty-
godniu,  zwykłe spoczynkowe EKG może 
nie uchwycić np. skurczów dodat-
kowych. Zalecamy wówczas ciągłe  
monitorowanie EKG metodą Holtera- 
najczęściej 24-godzinne, ale również 48 
czy 72-godzinne. Ważne  jest również 
wykluczenie organicznej choroby serca, 
zaleca się zatem wykonanie badania 
echokardiograficznego czy próby wysił-
kowej.  

Pani Doktor, trwa sezon wakacyjno-
urlopowy. Czy w związku z tym osoby, 

które cierpią na arytmię mogą bez 
obaw zdecydować się na wyjazd?

- Osoby cierpiące na choroby serca  
powinny unikać przede wszystkim  
miejsc o bardzo wysokich temperatu-
rach. Niekorzystne dla zdrowia są także 
dalekie podróże w egzotyczne miejsca. 
Wiąże się to ze zmianami ciśnienia, co 
dla osób chorych na serce może być 
szczególnie niebezpieczne, w skrajnych 
przypadkach może prowadzić nawet do 
zawału serca.

Chcąc dobrze wypocząć, trzeba 
pamiętać o kilku ważnych kwestiach. 
Przede wszystkim unikać nagłego, 
nadmiernego wysiłku fizycznego, np. 
wspinaczki górskiej. Organizm, który 
nie jest przyzwyczajony do takich 
obciążeń, może zacząć wysyłać „sygnały 
ostrzegawcze”, w postaci bólu w klatce 
piersiowej czy kołatania serca. Nie 
oznacza to, że osoba z chorobą serca po- 
winna siedzieć bezczynnie. Ruch  
i lekka gimnastyka są jak najbardziej 
wskazane. Oczywiście, jak w każdym 
przypadku chorób przewlekłych, 
przed podróżą należy skonsultować 
się z kardiologiem i poinformować  
o wyjeździe. Lekarz udzieli wszelkich 
informacji dotyczących przyjmowania 
leków, aktywności fizycznej i diety. Być 
może zaleci dodatkowe badania w celu 
zminimalizowania ryzyka związanego  
z wyjazdem.  

Dziękujemy za rozmowę.
 
-

Już po raz czwarty na stadionie 
OSiR w Zamościu spotkali się miłośnicy 
aktywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu. Test Coopera to próba 
wytrzymałościowa opracowana przez 
amerykańskiego lekarza 
Kennetha H. Coopera na 
potrzeby armii USA w 
1968 r., polegająca na12-
minutowym, nieprzerwa-
nym biegu. Na podstawie 
wyniku można określić, 
jaką kondycję ma biegnący 
lub maszerujący.

Celem imprezy jest pro- 
pagowanie biegania jako 
najprostszej formy aktyw- 
ności ruchowej, populary-
zacja zdrowego stylu życia, 

IV Zamojski Test Coopera przy współudziale CM Luxmed
tworzenie sportowej atmosfery i inte-
gracji, ale także wspomaganie zdrowia 
poprzez wysiłek fizyczny i relaks.

Na stadionie OSiR w Zamościu spot-
kali się biegacze, osoby uprawiające nor-

dic walking oraz miłośnicy aktywnego 
spędzania wolnego czasu. 

CM Luxmed brał czynny udział  
w imprezie, oferując uczestnikom bez-
płatne badania poziomu cukru i ciś- 

nienia tętniczego krwi. 
Wśród zwycięzców biegu, 
5 osobom wręczone zosta- 
ły kupony na bezpłatne 
badania laboratoryjne  
w ramach pakietu „W dob- 
rej formie”. Ponadto przy-
gotowaliśmy pamiątko-
we gadżety – opaski od- 
blaskowe, kubki, długo-
pisy, książeczki dla dzieci.

Ciekawa inicjatywa, im-
preza, która z pewnością 
służy zdrowiu!

W cM Luxmed skorzystasz z konsul-
tacji kardiologicznej. Wykonasz rów-
nież niezbędne badania – eKg, Holter, 
echo serca, próbę wysiłkową. 



6 medyCyNA dLA CIebIe

Intymne dolegliwości
Mogą je wywoływać drobnoustroje, grzyby i bakterie. do zakażenia Może dojść w solariuM, publicznej toalecie, na 
basenach i kąpieliskach. gdy tylko intruz dostanie się do Miejsc intyMnych szybko się naMnaża i powoduje przykre 
dolegliwości. walka nieraz trwa tygodniaMi, a nieleczone infekcje Mogą prowadzić do groźnych powikłań. jeśli 
zauważyMy niepokojące objawy, trzeba szybko udać się do lekarza. 

zapalenie przydatków
Chorobę wywołują najczęściej bakterie 

beztlenowe, pałeczka okrężnicy, dwoinka 
rzeżączki, paciorkowce, gronkowce i chla-
mydie. Zakażeniu sprzyja miesiączka, 
wkładki wewnątrzmaciczne, kontakty 
seksualne z wieloma partnerami, ale także 
poronienie czy poród.

Zapalenie przydatków (jajowodów 

i jajników) jest stosunkowo łatwe do 
zdiagnozowania i wyleczenia. Ostre za- 
palenie przydatków objawia się nagłym, 
silnym, skurczowym bólem brzucha. To- 
warzyszy mu gorączka lub stan pod-
gorączkowy, czasami nudności i wymioty. 
W takich sytuacjach najczęściej udajemy 
się do lekarza. Gorzej, jeśli objawy nie 
są zbyt silne i zostaną zlekceważone. 
Wówczas może rozwinąć się przewlekły 
stan zapalny, który potrafi doprowadzić  
do powstania zrostów okołojajowodo-
wych i okołojajnikowych, a w rezultacie 
do niepłodności, ciąży pozamacicznej 
lub utrwalonego tyłozgięcia macicy. 
Jest to szczególnie ważne dla młodych 
kobiet, które planują macierzyństwo. 
Jeśli więc coś budzi twoje obawy, należy 
wybrać zaufanego lekarza ginekologa 
i bez wstydu, strachu i niepotrzebnych 
obaw poprosić o poradę, aby uniknąć  
w przyszłości kłopotów. 

zakażenia bakteryjne
Powstają w wyniku zaburzenia rów-

nowagi między ilością poszczególnych 
rodzajów bakterii stanowiących fizjo-
logiczne środowisko pochwy. Dochodzi 
wówczas do nadmiernego namnożenia 
się bakterii, zwłaszcza beztlenowych. 

Czynnikami predysponującymi do roz-
woju bakteryjnego zakażenia pochwy 

są m.in.: młody wiek kobiety, zaburzenia 
miesiączkowania, stosowanie tamponów 
dopochwowych podczas miesiączki, iry- 
gacje oraz częste zmiany partnerów 
seksualnych.

Niezwykle ważne jest prawidłowe roz- 
poznanie i leczenie zakażenia bakte-
ryjnego, bowiem stan przewlekły może 
powodować poważne powikłania w przy-
szłości.

 zakażenia grzybicze
 Stanowią około 30 % zakażeń narządów 

moczowo-płciowych u kobiet. Wywołują 
je najczęściej drożdżaki z gatunku Ca-
ndida. Namnażaniu się drobnoustrojów 
sprzyja m.in. przyjmowanie antybioty-
ków, terapia hormonalna, cukrzyca, osła- 
bienie, stres, przemęczenie. Zarazić moż-
na się w jeziorach, gdy podczas kąpieli 
drobnoustroje z łatwością przenikają do 
kanału pochwowego i cewki moczowej, 
ale także poprzez siadanie na desce  

w publicznych toaletach, w saunie lub 
drogą płciową. 

Choroba objawia się silnym swędze-
niem, pieczeniem, zaczerwienieniem 
błony śluzowej z obecnością białego 
nalotu oraz charakterystycznymi, „sero-
watymi” upławami.

zakażenie rzęsistkiem pochwo-
wym – dochodzi do niego drogą płciową 
lub poprzez używanie przedmiotów 
osoby zakażonej (np. ręcznika). Charak-
terystycznym objawem jest świąd  
i zaczerwienienie okolic intymnych 
oraz obfite upławy. Choroby nie wolno 
lekceważyć, bo może powodować różne 
powikłania (np. przewlekłe zapalenie 
pochwy, zapalenie pęcherza), a nawet 
niepłodność.

w diagnostyce zakażeń moczowo - 
płciowych z powodzeniem stosowane 
są testy genetyczne  urogin. Umożli- 
wiają one  wykrycie zakażenia następu-
jącymi patogenami: chlamydioza, urea-
plazma, mykoplazma, rzeżączka, rzęsistek 
pochwowy, bakteryjne zapalenie pochwy, 
wirus opryszczki, drożdżyca.

pamiętaj o cytologii!
Głównym zadaniem badania jest wy- 

krywanie zmian przedrakowych i wcze-
snych postaci raka, można również 
wykryć zmiany gruczołowe. Nowoczesną 
techniką przygotowywania preparatów 
cytologicznych jest cytologia płynna  
(LBC). Umożliwia ona wykonanie wielu 
badań z jednej pobranej próbki. Cytolo-
gia płynna jest dokładniejsza zarówno 
w wykrywaniu stanów przedrakowych, 
jak i samych komórek rakowych przy 
jednoczesnym zredukowaniu ilości ko- 
niecznych badań. Ogromną zaletą 
techniki LBC jest możliwość wykonania 
dodatkowych badań diagnostycznych  
z tej samej próbki (wirus HPV, Chlamydia 
trachomatis). Metoda ta obrazuje także 
zmiany zanikowe (atrofia), które wystę- 
pują u kobiet w okresie przedmeno-
pauzalnym, przed 60 rokiem życia  
i są wynikiem zaburzeń hormonalnych.

w cm luxmed skorzystasz z porady 
lekarza ginekologa, wykonasz badania 
diagnostyczne i laboratoryjne zlecone 
przez specjalistę.
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Chirurgia otyłości
według badań tylko 32% kobiet i 30% mężcZyZn ma prawidłową masę ciała. oty-
łość staje się coraZ cZęstsZym problemem społecZnym. klasyfikowana jest jako 
choroba prZewlekła, ZalicZana do grupy chorób cywiliZacyjnych. osoby otyłe 
żyją nawet 10 lat krócej. 

przyczyny otyłości
Ilość tkanki tłuszczowej oraz jej roz-

mieszczenie w organizmie często jest 
uwarunkowane genetycznie. U ponad 
połowy dorosłych osób z nadwagą, 
przynajmniej jedno z rodziców było 
otyłe. Nadwaga może być też wyni-
kiem chorób lub efektem przyjmowa-
nia leków. Na nadmierny rozwój tkanki 
tłuszczowej mają też wpływ sytuacje 
fizjologiczne, np. ciąża, menopauza 
lub sytuacje psychologiczne - proble-
my społeczne, rodzinne, stres.

Jednak otyłość powstaje przede 
wszystkim w wyniku spożywania nad-
miernej ilości pokarmów oraz zbyt ma-
łej aktywności fizycznej. Brak ruchu, 
siedzący tryb życia, dodatkowo sprzy-
jają gromadzeniu tkanki tłuszczowej.  

czym grozi otyłość?
Lista chorób wynikających z otyło-

ści jest naprawdę długa. Od lat znany 
jest związek otyłości z cukrzycą. Osoby 
ze znaczną nadwagą mają ponad 50-
krotnie wyższe ryzyko zachorowania 
na cukrzycę niż ludzie szczupli. 

Przy otyłości zwiększa się ryzyko nie-
wydolności serca i choroby wieńcowej. 
Częściej dochodzi do nadciśnienia tęt-
niczego krwi, pojawia się niebezpie-
czeństwo wystąpienia udaru mózgu. 
Nadwadze i otyłości towarzyszą zabu-
rzenia w gospodarce tłuszczowej. Cha-
rakteryzują się one podwyższeniem 
poziomu cholesterolu i trójglicerydów 

w surowicy krwi. 
Często występują zaburzenia oddy-

chania. W czasie snu pojawia się chra-
panie i groźny dla życia tzw. bezdech 
senny. Zwiększa się prawdopodobień-
stwo zachorowania na nowotwory, 
m.in. macicy, piersi, jelita grubego, 
pęcherzyka żółciowego, prostaty. Czę-
ściej niż u osób szczupłych dochodzi 
do chorób dróg żółciowych. 

Nadmiernie obciążone stawy i krę-
gosłup ulegają uszko-
dzeniu, co prowadzi do 
zespołów bólowych. 
Otyłość sprzyja częst-
szemu występowaniu 
dny moczanowej. U 
młodych kobiet otyłość 
powoduje powikłania 
okołoporodowe.

leczenie otyłości
Problem leczenia oty-

łości jest często bardzo 
złożony i wymaga ści- 
słej współpracy pacjen-
ta oraz wielu specja-
listów (lekarzy, diete-
tyków, psychologów). 
Mimo prawidłowego 
leczenia zachowawcze-

go, często obserwujemy brak trwałego 
efektu redukcji masy ciała.

chirurgiczne leczenie otyłości 
(chlo)

Wraz z rozwojem chirurgii małoin-
wazyjnej pojawiły się możliwości wy-
konywania operacji bariatrycznych 
(operacji leczących otyłość olbrzymią). 
ChLO jest skuteczną metodą walki  
z otyłością olbrzymią, która przy wła-
ściwej współpracy z pacjentem daje 
trwały efekt. Po około roku od zabiegu 
pacjenci osiągają wagę zbliżoną do 
należnej masy ciała. Wraz z redukcją 
„zbędnych” kilogramów obserwuje się 
wycofywanie chorób towarzyszących 
otyłości. To z kolei skutkuje redukcją 
dawek lub całkowitym odstawieniem 
leków przyjmowanych z powodu nad-
ciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2 
czy zaburzeń lipidowych. Poprawia się 
ogólna wydolność organizmu. 

kto kwalifikuje się do operacji ba-
riatrycznych?   

Warunkiem kwalifikacji do operacji 
jest niepowodzenie  leczenia zacho-
wawczego lub niemożność utrzyma-
nia utraconej masy ciała przez długi 
czas, mimo prawidłowego leczenia. 
Do zabiegu mogą być zakwalifikowa-

ul. A. Mickiewicza 3-5 
Lubartów

Na Mickiewicza
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ne osoby między 18 a 60 rokiem życia,  
u których BMI (aktualny lub udoku-
mentowany w przeszłości) osiągnął 
wartość 35-40 kg/m2 oraz stwierdzo-
no choroby dodatkowe, towarzyszące 
otyłości (nadciśnienie tętnicze, cukrzy-
ca typu 2, zespół metaboliczny), a tak-
że wtedy, gdy BMI przekracza wartość 
40 kg/m2.

na czym polegają  zabiegi baria-
tryczne?

Nowoczesna chirurgia otyłości to 
przede wszystkim operacje żołądka, 
których zadaniem jest:
- zmniejszenie apetytu,
- wytworzenie uczucia sytości nawet 

po niewielkiej ilości pokarmu stałe-
go,

- zmniejszenie ilości przyjmowanych 
pokarmów.

rękawowa resekcja żołądka
Jest to najczęściej wykonywana la-

paroskopowa operacja bariatryczna. 
Polega na wycięciu dużego fragmentu 
żołądka. Pozostawiona część żołądka 
może pomieścić 100-150 ml pokarmu 
i nie wydziela hormonu pobudzające-
go łaknienie. Po wykonaniu zabiegu,  
w ciągu roku pacjenci tracą ok. 60%. 
nadmiernej masy ciała. Rękawowa re-
sekcja żołądka to zabieg, jaki wykonuje 
się w pierwszej kolejności. Po operacji 
bardzo ważne jest przestrzeganie die-
ty – do końca życia pacjent spożywa 
pokarmy w znacznie mniejszych por-
cjach niż przed zabiegiem. Jeżeli po 
upływie kilku lat pacjent zaczyna tyć 
(ok. 20 % operowanych), można wyko-
nać inną operację by-pass żołądkowy. 
Ryzyko powikłań okołooperacyjnych  
wynosi około 2 %.

by-pass żołądkowy
To operacja bariatryczna (laparosko-

powa), polegająca na wytworzeniu 
z górnej części żołądka niewielkiego 
zbiornika (pouch), który zostaje bez-
pośrednio połączony z dalszym od-
cinkiem jelita cienkiego. By-pass żo-
łądkowy tak modyfikuje przewód 
pokarmowy, że szybko wypełniający 
się pouch żołądkowy, o pojemności 
około 30 ml, ogranicza ilość spoży-
wanego pokarmu. Dodatkowo enzy-
my trawiące z żołądka i dwunastnicy 
mieszają się z pokarmem dopiero  
w końcowym odcinku jelita cienkie-
go, co powoduje wyraźne zmniejsze-
nie ilości wchłanianych kalorii. Utrata 
nadmiaru masy ciała może wynosić  
65-85% w ciągu pierwszych 6-12 
miesięcy po zabiegu operacyjnym. 
Całkowite ryzyko powikłań okołoope-
racyjnych wynosi ok. 7%. By-pass to 
rozwiązanie głównie dla osób otyłych 
(ale z BMI poniżej 50 kg/m2) z cukrzycą, 
które muszą przyjmować duże dawki 
insuliny. 

balon żołądkowy
Zabieg ten traktowany jest jako 

przygotowanie do właściwej operacji 
u osób, które nie mogą być pierwotnie 
zoperowane, np. z powodu stanu zdro-
wia. Za pomocą endoskopu wprowa-
dza się do żołądka silikonowy worek, 
który następnie wypełnia się roztwo-
rem soli fizjologicznej. Balon uciska 
ściany żołądka, powodując uczucie 
sytości. Pacjent je więc znacznie mniej, 
szybko tracąc na wadze (nawet 20 kg 
przez pół roku). Po 6 miesiącach balon 
zostaje usunięty za pomocą endosko-
pu.

przygotowanie do zabiegu
W ramach przygotowania do opera- 

cji wykonywane 
są badania dia-
gnostyczne jak: 
gastroskopia, USG 
jamy brzusznej,  
badania morfolo- 
giczne i bioche- 
miczne krwi oraz 
badania wydol-
ności układu krą-
żenia (EKG, Echo 
serca) i układu od-
dechowego (spi- 
rometria). 

Stan zdrowia 
pacjentów jest 
oceniany przez 
konsultantów - 
kardiologa, pul- 
monologa, diete- 
tyka i psycholo- 

ga. W okresie przygotowawczym pa-
cjenci są informowani o konieczności 
zmiany trybu żywienia oraz aktywno-
ści  fizycznej. Wymagana jest też nie-
wielka redukcja masy ciała.

Właściwe przygotowanie do zabiegu 
minimalizuje ryzyko powikłań, a odpo-
wiednia opieka nad pacjentem po za-
biegu oraz badania kontrolne zapobie-
gają niekorzystnym następstwom. 

przeciwwskazaniem do leczenia 
chirurgicznego są choroby nowotwo-
rowe, choroby zapalne przewodu po-
karmowego, zaburzenia psychiczne.

w cm luxmed kwalifikację pacjen-
ta do chirurgicznego leczenia otyło-
ści prowadzi  doktor maciej pastusz-
ka, chirurg, który wykonuje zabiegi 
bariatryczne w SPZOZ  w Łęcznej.

Proces kwalifikacyjny w CM Luxmed 
obejmuje konsultację dietetyczną, 
psychologiczną, chirurgiczną, kardio-
logiczną i pulmonologiczną oraz ko-
nieczne badania laboratoryjne i dia-
gnostyczne. Trwa niespełna dwa dni 
– pierwszego dnia przeprowadzana 
jest porada lekarska i badanie gastro-
skopowe. Na następny dzień odbywa-
ją się konsultacje specjalistyczne oraz 
badania. Lekarz chirurg ocenia wyniki 
badań i wspólnie z pacjentem podej-
muje ostateczną decyzję o leczeniu 
operacyjnym.

Takie rozwiązanie zdecydowanie 
skraca czas oczekiwania na zabieg chi-
rurgiczny. Operacje wykonywane są 
bezpłatnie u pacjentów spełniających 
kryteria określone przez NFZ.

pAnel bAdAŃ do operAcji:
- USG jamy brzusznej
- Doppler kończyn dolnych
- RTG klatki piersiowej 
- EKG, Echo serca
- spirometria
- krzywa cukrowa 3-punktowa
- morfologia 
- badania biochemiczne: kreatynina, 

mocznik, sód, potas, bilirubina, AST, 
ALAT, glukoza, profil lipidowy,

- Hbs
- poziom przeciwciał anty-HCV

Przed operacją wymagane jest 
szczepienie przeciwko WZW typu B lub 
oznaczenie poziomu przeciwciał anty-
Hbs oraz grupa krwi.

Na konsultacje dotyczące leczenia 
nadwagi, otyłości oraz kwalifikacje 
do leczenia chirurgicznego zaprasza-
my do poradni bariatrycznej w pla-
cówce Luxmed przy ul. Koncertowej  
w Lublinie.
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Angina
Wystarczy mocno schłodzony napój 

lub lody podczas upałów, by chorobo-
twórczy paciorkowiec „rozpanoszył” się 
w wychłodzonym gardle. Pojawia się 
wówczas wysoka gorączka, silny ból gar-
dła, a na migdałkach widoczny jest biały 
nalot. Objawom tym towarzyszyć może 
osłabienie, czasami wymioty.

Anginy nie leczy się samemu. Koniecz-
na jest wizyta u lekarza, bo niezbędny 
będzie w tym przypadku antybiotyk. 
Przy tej chorobie nie należy przebywać 
na słońcu, najlepiej też odpoczywać  
w domowym zaciszu, by dodatkowo nie 
osłabiać organizmu i nie przedłużać ku-
racji. Jeśli infekcje powtarzają się dość 
często, warto wykonać badanie noso-
gardła w kierunku przerostu migdałków. 
Najbardziej precyzyjnym badaniem,  
które można wykonywać również u dzie-
ci,  jest videofiberoskopia.

„zimne” lubi lato czyli sezon 
na opryszczkę

Opryszczkę, popularnie nazywaną 
„zimnem”, wywołuje wirus Herpes sim-
plex. Po przedostaniu się do organizmu 
zagnieżdża się w układzie nerwowym  

i może tam pozostać przez wiele lat, 
dając o sobie znać co pewien czas. Uak-

tywnia się przy obniżonej odporności,  
w wyniku przegrzania organizmu czy 
też intensywnego opalania. 

Opryszczka wargowa objawia się  
w postaci pęcherzyka wypełnionego 
płynem ustrojowym. Towarzyszy temu 

nieprzyjemne swę-
dzenie, kłucie, piecze- 
nie. Pęcherzyk po kilku 
dniach pęka, pozosta-
wiając bolesną rankę. 
Chorych miejsc nie wol-
no dotykać, ani zdrapy-
wać powstałych strup-
ków. 

Pamiętaj, że opry- 
szczka to nie tylko 
defekt kosmetyczny. 
to zakaźna choroba, 
która pozostawiona 
bez leczenia może 
doprowadzić do po-
ważnych powikłań.

Lato wyDaJe NaM Się NaJbeZPieCZNieJSZą DLa ZDrowia 
Porą roKu. NieStety, Nie Do KońCa JeSt to PrawDą. Nie 
tyLKo My LubiMy CiePło, aLe baKterie też. NaMNażaJą Się 
o wieLe SZybCieJ w wySoKiCh teMPeraturaCh, 
w wiLgoCi i błySKawiCZNie ataKuJą. SPrZyJa iM 
oSłabieNie oDPorNośCi orgaNiZMu, Które JeSt wyNiKieM 
NaDMierNego PrZegrZaNia, gwałtowNego SChłaDZaNia 
Ciała, NP. PoDCZaS KąPieLi CZy DobowyCh wahań 
teMPeratury.

Co czyha latem? tężec – choroba z ogródka
Około 80% zakażeń powstaje wskutek 

drobnych zranień i otarć, często podczas 
prac na działce czy w ogródku. Tężec 
wywołują beztlenowe bakterie Clostri-
dium tetani, przedostające się do rany 
wraz z ziemią i brudem. W organizmie 
produkują silną truciznę, która uszkadza 
centralny układ nerwowy. Objawy za-
każenia – ból, sztywność, skurcz mięśni  
w okolicy zranienia, mogą wystąpić na-
wet po dwóch tygodniach. Bez szybkiej 
interwencji lekarskiej, tężec może do-
prowadzić do śmierci.

najlepszą profilaktyką są szcze-
pienia przeciwko tężcowi. Powi-
nien je wykonać każdy, bez wzglę-
du na to, gdzie spędza urlop.

zakażenia układu moczowo – 
płciowego

Na infekcje bakteryjne i grzybicze na-
rażone są kobiety szczególnie w okresie 
letnim. Drobnoustroje namnażają się  
w basenach, jeziorach i kąpieliskach. 
Podczas kąpieli z łatwością przenikają 
do kanału pochwowego i cewki moczo-
wej. Ponad 70% dolegliwości układu 
moczowo-płciowego związanych jest  
z zakażeniem bakteriami coli, około 30% 
to zakażenia drożdżycą i infekcje pier-
wotniakowe (obszernie na ten temat pi-
szemy w artykule „Intymne dolegliwości”).

W okresie letnim należy szczególnie 
zatroszczyć się o „kobiece sprawy”, przy-
kładając dużą wagę do właściwej higie-
ny intymnej i odpowiedniej bielizny.

grzybica – choroba społeczna
Ciepło, wilgoć, cień, to ulubione wa-

runki rozwoju grzybów. W sprzyjającym 
środowisku namnażają się intensywnie, 
wytwarzając trwałe zarodniki. Wystarczy 
kontakt z lekko otartym naskórkiem, by 

Lublin

NA DEPTAKU
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grzyb przedostał się do organizmu czło-
wieka.

Grzybica pojawia się najczęściej  
w przestrzeni międzypalcowej. Skóra 
jest zaczerwieniona, potem zaczyna się 

łuszczyć. Powstają pęcherzyki, które pę-
kają tworząc ranki i nadżerki. Następnie 
zakażeniu ulegają paznokcie. Z czasem 
grzyb może zaatakować cały organizm, 
dlatego pierwsze objawy powinny skło-
nić do wizyty u dermatologa. Nie sta-
wiajmy sami diagnozy i nie eksperymen-
tujmy z lekami, o których usłyszeliśmy  
w reklamie, bo skutki mogą być opła-
kane. Bez odpowiednich badań nigdy 
nie wiadomo czy jest to grzyb, bakteria, 
drożdżyca, a może alergia?

najważniejsze w diagnostyce jest ba-
danie mykologiczne. Prawidłowe rozpo-
znanie ma decydujące znaczenie przy 
wyborze odpowiedniego leczenia.

zatrucia bakteriami
Mamy sezon, w którym zdecydowa-

nie zwiększa się liczba zatruć pokarmo-
wych. Wysoka temperatura, podróże, 
żywienie w przypadkowych barach, 
zwiększa ryzyko zakażenia salmonellą, 
bakteriami E-coli, Shigella czy jadem 
kiełbasianym.

Pałeczki salmonelli najczęściej wystę-
pują w surowych jajach, mięsie i mleku. 
Objawy zatrucia pojawiają się po kilku 
lub nawet kilkudziesięciu godzinach po 
zjedzeniu zainfekowanego pokarmu. 

Objawy mogą utrzymywać się kilka dni, 
prowadząc do odwodnienia organizmu  
i poważnych powikłań.

Bakteriami E-coli można zarazić się 
jedząc surowe warzywa, owoce lub pijąc 
nieprzegotowaną wodę. E-coli najczę-
ściej występuje w krajach egzotycznych. 
Zarażenie objawia się wymiotami, bie-
gunką i kurczowymi bólami brzucha. 
Utrzymuje się około 10 dni.

Shigella to rodzaj bakterii wywołu-
jący czerwonkę bakteryjną. Zarazić się 
można poprzez spożycie zakażonego 
pokarmu, za pośrednictwem brudnych 
rąk, poprzez wodę zakażoną kałem ludz-
kim. Nosicielami bakterii są najczęściej 
owady.

Wszystkie przypadki zatruć, 
utrzymujące się dłużej niż trzy dni 
(u dzieci jeden dzień), powinny 
być skonsultowane z lekarzem.

Jeśli nie uda się uniknąć przykrej „nie-
spodzianki”, warto skonsultować się z le-
karzem, by jak najszybciej powrócić do 
formy i w pełni cieszyć się resztą lata.

zapraszamy na konsultacje do cm 
luxmed. u nas można również wyko-
nać wszystkie potrzebne badania. 



utrata Nawet JeDNego Zęba JeSt Nie tyLKo ProbLeMeM eStetyCZNyM. braKi Zębo-
we Mogą ProwaDZić Do PrZeSuwaNia i obraCaNia Się Zębów SąSiaDuJąCyCh 
Z LuKą, Do wySuwaNia Się Zębów PrZeCiwStawNyCh i Do ZaNiKu KośCi, Mogą Po-
woDować NiePrawiDłowośCi w StawaCh SKroNiowo – żuChwowyCh. wygoDNą 
DLa PaCJeNta MetoDą uZuPełNieNia braKów ZębowyCh różNego tyPu JeSt ZaSto-
SowaNie iMPLaNtów.

co to jest implant?

Implant jest elementem zastępują-
cym korzeń własnego zęba. Składa się  
z dwóch części:
4części wewnętrznej (podstawy) - umie- 

szczanej w kości podczas zabiegu 
chirurgicznego,

4części zewnętrznej (filarowej) - sta-
nowiącej podstawę do odtworzenia 
korony zęba.

z czego wykonany jest implant?

Materiał, z którego zrobione są im-
planty, nie może być szkodliwy dla or-
ganizmu człowieka czyli nie może być 
toksyczny, nie może też korodować. 
Musi być tolerowany przez tkanki żywe, 
aby możliwa była osteointegracja czyli 
zrośnięcie się wszczepu z kością. Dodat-
kowo musi być na tyle wytrzymały, żeby 
znieść obciążenia takie, jakim podlegają 
korzenie naturalnych zębów. Materia-
łem spełniającym wszystkie te wyma-
gania jest tytan. Jest to materiał dosko-
nale tolerowany przez organizm, jest 
wytrzymały i wykazuje bardzo wysoką 
odporność na korozję.

diagnozowanie

Punktem wyjścia do planowania 
prac na implantach u każdego pacjenta 
jest ocena ilości i jakości tkanki kostnej, 
stanowiącej podłoże dla wszczepu. Na 
jakość kości mają wpływ przebyte i ak-
tualne choroby, stąd też konieczne jest 

zebranie szczegółowego 
wywiadu lekarskiego, do-
tyczącego stanu zdrowia 
pacjenta.

Standardowo należy wy-
konać zdjęcie radiologiczne 
(pantomogram 3D), na pod-
stawie którego oceniane są 
warunki anatomiczne tego 
odcinka kości, w którym do- 
konywany będzie wszczep. 
Trzeba też przeprowadzić 
badanie ogólne krwi i spra- 
wdzić krzepliwość.

Pamiętajmy, że tylko 

Implant na każdą kieszeń

wzajemna współpraca lekarza i pacjenta 
może zapewnić sukces leczenia implan-
tologicznego.

planowanie leczenia

 Na pierwszej wizycie lekarz zbierze 
informacje na temat ogólnego stanu 
zdrowia pacjenta - czy pacjent znajdo-
wał się w ciągu ostatnich 10 lat pod spe-
cjalistyczną opieką lekarską, czy prze-
chodził operacje, jakie leki przyjmuje na 
stałe. U osób w średnim wieku, w szcze-
gólności u kobiet, ważny jest wywiad  
w kierunku osteoporozy.

przeciwwskazania

Nie każdy może poddać się zabiego-
wi implantacji ze względu na zmiany 
chorobowe kości (przeciwwskazania 
miejscowe) lub zły stan zdrowia (prze-
ciwwskazania ogólnomedyczne). prze-
ciwwskazaniami do przeprowadzenia 
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E-Kioski znane są już naszym 
pacjentom, którzy korzystają 
z tego udogodnienia, by bez 
oczekiwania w kolejce odebrać 
wyniki badań laboratoryjnych. 
To rozwiązanie służy również 
pacjentom abonamentowym, 
którzy, aby udać się na wizytę 
do lekarza, nie muszą korzystać 
z rejestracji bezpośredniej. 
Dla tej grupy pacjentów 
Luxmed wprowadził w swoich 
placówkach w Lublinie, Chełmie 
i w Zamościu nowe możliwości. 

zabiegu implantologicznego są:
4zaawansowana paradontoza i stany 

zapalne przyzębia,
4brak miejsca pomiędzy zębami są-

siednimi,
4choroby nowotworowe lub inne cho-

roby wyniszczające organizm oraz  ra-
dioterapia i chemioterapia,
4nieustabilizowana cukrzyca lub wy-

soki poziom cukru we krwi,
4osteoporoza, choroby krwi, choroba 

gośćcowa i stany zapalne kości,
4cienka błona śluzowa, zaburzenia  

w krążeniu, co opóźnia gojenie się 
ran.
 czasami wymagane są dodatko-

we konsultacje u lekarzy specjalistów. 
Nie wszczepia się implantów pacjent-
kom w ciąży.

Wszczepienie implantu jest zabie-
giem bezbolesnym, trwającym ok. 20-30 
minut, wykonywanym w znieczuleniu 
miejscowym. 

protetyka

Po wytworzeniu solidnego oparcia, ja-
kim jest zrośnięty z kością implant, moż-
na przystąpić do odbudowania brakują-
cych zębów. Dalsze prace dotyczą części 
protetycznej. Pobierane są wyciski, aby 
jak najlepiej dopasować uzupełnienie 
protetyczne. Implanty mogą też stano- 
wić filary dla pojedynczych koron, mo-
stów oraz protez całkowitych. Ważne  
jest, aby przyszłą odbudowę wykonać 

zgodnie z regułami fizjologii i fizyki, nie 
zaniedbując przy tym efektu kosmetycz-
nego.

zapraszamy do gabinetów stomato-
logicznych cM Luxmed w Lublinie przy 
ul. radziwiłłowskiej 5.

Dysponujemy trzema systemami im-
plantologicznymi NOBEL, ADIN i DIRECT, 
w oparciu o które stworzyliśmy różne 
warianty cenowe części chirurgicznej:

• wariant Komfort Premium - oparty 
na systemie NOBEL: koszt wszczepienia  
1 implantu wraz z założeniem śruby za-
bliźniającej wynosi 2 100 zł,

• wariant Komfort - system ADIN: koszt 
wszczepienia 1 implantu wraz z za-
łożeniem śruby zabliźniającej wy- 
nosi 1 450 zł,

- system DIRECT: 
koszt wszczepienia 
1 implantu wraz 
z założeniem śruby 
zabliźniającej wy-
nosi 1 650 zł.

Na wszczepio-
nym implancie wy- 
konywana jest na-
stępnie praca pro-
tetyczna, czyli od-
budowanie korony 
zęba. Jej koszt wy-
nosi od 1400 zł do 
2900 zł, w zależno-
ści od wybranego 
rozwiązania.

Konsultacja le-
karska, mająca na  

celu ocenę stanu zdrowia pacjenta  
i zaplanowanie leczenia implantolo-
gicznego, jest w naszej placówce bez-
płatna. 

      
  Konsultacja stomatologiczna

  Lek. stom. Marek Kiełtyka

możesz zapłacić w ratach!

cm luxmed oferuje swoim pacjen-
tom możliwość leczenia stomatolo-
gicznego, ortodontycznego, usług 
protetycznych i implantów na raty.  
Aby zapewnić pacjentom  łatwy do-
stęp do kredytu, wszelkie procedury 
zostały skrócone do minimum.

Nowe możliwości e-Kiosków

W e-Kioskach można również 
„odprawić się” do punktu po-
brań, celem wykonania badań 

��������	�������������������������

laboratoryjnych. Wystarczy po- 
siadać telefon bądź e-mail. Tą 
drogą pacjent otrzymuje kod, 
który w e-Kiosku przykłada 
do czytnika lub wpisuje przy 
pomocy klawiatury. Cały pro-
ces trwa bardzo krótko i kończy 
się wydrukiem zlecenia na ba-
dania bądź potwierdzeniem 
rejestracji do lekarza. Takie no- 
woczesne i innowacyjne rozwią- 
zanie z pewnością jest bardzo 
przydatne, zwłaszcza dla tych, 
którzy liczą czas i cenią wygodę.

 Apteka Fragal Sp. z o.o.
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Kwalifikacje do zabiegów przeprowadzane są również w gabinetach okulistycznych cM Luxmed.Kwalifikacje do zabiegów przeprowadzane są również w gabinetach okulistycznych cM Luxmed.
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Słońce życIem czy zagrożeNIem?
miłośników letniej opaleniZny trudno Zniechęcić do kąpieli słonecZnych. ciało 
muśnięte słońcem dodaje uroku, a lekka opaleniZna podkreśla koloryt cery. 
i choć prawie każdy słysZał, że oparZeń słonecZnych trZeba unikać jak prZysło-
wiowego ognia, to wciąż w okresie letnim są one powsZechne.

Co roku, zwłaszcza w okresie waka-
cyjnym, dermatolodzy ostrzegają przed 
szkodliwym działaniem promieni UV. In-
tensywne opalanie naraża skórę na co-
raz większe uszkodzenia – przesuszenia, 
przebarwienia, z których może rozwinąć 
się nawet nowotwór złośliwy. Odczyny 
posłoneczne mogą wywoływać w obrę-
bie skóry powstawanie znamion barw-
nikowych, te zaś są czynnikiem rozwoju 
czerniaka złośliwego.

trudno jednak zaprzeczyć, że 
słońce ma dla organizmu również 
zbawienne działanie. Oferuje nam 
witaminę D, a tym samym mocne kości 
i zęby, zwiększa odporność na infekcje, 
ładuje nas optymizmem i energią, jest 

skutecznym lekiem na depresję. Dlate-
go korzystajmy z dobroczynnego dzia-
łania słońca, ale z umiarem. Również  
w chłodny, ale słoneczny dzień, ponie-
waż promieniowanie UV jest niezależne 
od temperatury powietrza.

 Ryzyko oparzenia słonecznego zale-
ży w dużym stopniu od fototypu naszej 
skóry, na co składa się karnacja, kolor 
oczu, włosów. Podatniejsze na oparzenia 
są osoby o jasnej karnacji, z małą ilością 
barwnika (melaniny). Rzadziej narażone 
są osoby o włosach ciemnych, jasnobrą-
zowej albo oliwkowej karnacji. Jednak 
zarówno jedni i drudzy powinni bacznie 
obserwować skórę wystawioną na słoń-
ce. Pamiętajmy, że promienie słoneczne 

działają nie tylko wtedy, 
gdy leżymy nierucho-
mo na plaży, ale również 
podczas ruchu – kąpieli 
wodnych, spacerów, na 
rowerze czy kajaku. 

Jeśli skóra staje się 
zaczerwieniona, gorąca  
w dotyku, to znak, że 

słońce zostało przedawkowane. Trzeba 
jak najszybciej przejść w zacienione, 
chłodne miejsce, schłodzić skórę prysz-
nicem, posmarować łagodzącym prepa-
ratem. Oczywiście nie można wychodzić 
ponownie na słońce, dopóki nie ustąpi 
zaczerwienienie.

Dodatkowym niebezpieczeństwem 
przy ekspozycji na słońce są leki - głów-
nie antybiotyki, ale też leki hormonal-
ne, antykoncepcyjne, przeciwbólowe, 
przeciwcukrzycowe, psychotropowe,  
a także zioła (m.in. dziurawiec, nagietek, 
mniszek lekarski). Pod wpływem tych 
środków skóra jest bardziej wrażliwa  
i podatna na niszczące działanie promie-
ni słonecznych. Warto jeszcze wiedzieć, 
że latem nie można używać kremów pie-
lęgnacyjnych z retinolem.

zanim wybierzemy się na sło-
neczne plaże, warto skorzystać  
z porady dermatologa, który 
skontroluje stan skóry. zwłasz-
cza osoby z licznymi znamionami 
barwnikowymi oraz z zespołem 
znamion atopowych, powinny 
co najmniej raz w roku poddać 
się takiemu badaniu. Do diagno-
zy zmian skórnych wykorzystuje się 
dermatoskop, dzięki któremu można 
określić asymetrię znamion barwniko-
wych, ich barwę oraz wielkość. Badanie 
rozpoznaje rodzaj zmian skórnych, jest 
wykorzystywane również we wczesnej 
diagnostyce nowotworów skóry, w tym 
czerniaka złośliwego.

zapraszamy na badania i kon-
sultacje do gabinetów dermatolo-
gicznych cm luxmed. lekarz der-
matolog doradzi, w jakim stopniu 
możemy korzystać z kąpieli słonecz-
nych i jak najlepiej zabezpieczyć się 
przed konsekwencjami nadmierne-
go promieniowania uV.

Przed nadmiernym słońcem należy szczególnie starannie 
chronić dzieci. Maluchy do trzeciego roku życia w ogóle nie po-
winny być narażane na działanie promieni słonecznych. Starsze 
dzieci powinny korzystać ze słońca z wielkim umiarem. Skóra 
dziecka jest wyjątkowo delikatna i wymaga zastosowania pre-
paratów przeciwsłonecznych z najwyższym faktorem. Apteka Fragal Sp. z o.o.
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Pierwsze kolonie
Nie Ma reCePty i KoNKretNyCh ZaLeCeń, w JaKiM wieKu NaSZe DZieCKo Po raZ PierwSZy 
Może SPęDZić waKaCJe beZ NaJbLiżSZeJ roDZiNy. SaMi PowiNNiśMy wybrać teN MoMeNt, 
ZwraCaJąC uwagę Na wieLe aSPeKtów – DoJrZałość eMoCJoNaLNą, SaMoDZieLNość 
i gotowość DZieCKa Na roZłąKę.

Wielu rodziców obawia się pierw-
szych wyjazdów wakacyjnych swoich 
pociech, ale są też i tacy, którzy uważają, 
że w grupie dziecko lepiej się rozwija, 
szybciej usamodzielnia. I trudno temu 
zaprzeczać. Jednak, by pobyt na wa-
kacjach był dla dziecka przyjemnością  
i odpoczynkiem, a nie stał się traumą na 
długie lata, trzeba przeanalizować, czy 
nasze dziecko jest gotowe na wyjazd. 
Przede wszystkim zastanówmy się, na 
ile jest samodzielne – czy potrafi do-
brać ubranie w zależności od pogody, 
umyć głowę, itp. Weźmy pod uwagę, 
czy dziecko kiedykolwiek rozstawało 
się z nami, przynajmniej na 2-3 dni  
i jak znosiło tę rozłąkę.

Na pierwszy wyjazd dobrze byłoby 
wybrać miejscowość niezbyt oddalo-
ną od miejsca zamieszkania. Turnus 
nie powinien też trwać zbyt długo. Za-
nim zdecydujemy się zapisać dziecko 
na kolonie, przyjrzyjmy się, jakie zaję-
cia proponuje organizator. Biura po-
dróży oferują bardzo różnorodny pro-
gram – są wyjazdy na kolonie i obozy 

sportowe, językowe, plastyczne, itd. 
Starajmy się dobrać program wyjazdu 
zgodnie z zainteresowaniami naszych 
dzieci. Nie uszczęśliwiajmy ich na siłę 

i nie wysyłajmy sprawnego fizycznie 
„małego sportowca” na obóz języko-
wy lub odwrotnie, bo zamiast relaksu 
i wypoczynku nasze dziecko przeżyje 
tydzień męki.

Jeśli już kolonie są zaplanowane, 
warto wpoić dziecku kilka zasad:
- nie oddalaj się od grupy bez poin-

formowania o tym opiekuna,
- jeśli stracisz z oczu swoją grupę, 

podejdź do pierwszej napotkanej 
rodziny z dzieckiem i powiedz im, 
że się zgubiłeś,

- nigdy nie wchodź do wody sam,  
w miejscach, gdzie nie ma strzeżo-
nych kąpielisk,

- pilnuj pieniędzy i wartościowych 
przedmiotów,

- jeśli pojawi się jakiś problem, po-
informuj o tym opiekunów.

Wysyłając dziecko na kolonie, nie 
zapomnij zaopatrzyć je w krem lub 

balsam z wysokim filtrem UV, okula-
ry przeciwsłoneczne, nakrycie głowy  
i klapki kąpielowe, by nie stawało gołą 
stopą chociażby na plaży czy pod 
ogólnodostępnym prysznicem. Warto 
wyposażyć dziecko również w środki 
odstraszające komary i kleszcze. 

Najlepszą ochroną przed zapa-
leniem opon mózgowych, wywoła-
nym przez kleszcze, jest szczepionka. 
Trzeba jednak o tym pomyśleć nieco 
wcześniej, z tego względu, że szcze-
pionkę podaje się w trzech dawkach, 
a przed wyjazdem trzeba przyjąć 
przynajmniej dwie dawki.

Jeśli odpowiednio przygotujesz 
siebie i dziecko do samodzielnego 
wyjazdu, z pewnością będzie to dobry 
wypoczynek, który przyniesie wiele 
korzyści i przyjemności.

szczepienia przeciw odkleszczo-
wemu zapaleniu opon mózgowych 
wykonywane są w cm luxmed.
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