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Krótsza droga do rehabilitacji

W czym laser pomoże?
Nowe pracownie rezonansu i tomografii
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Drodzy Czytelnicy!

Większość z nas ma już
za sobą czas wypoczynku
i urlopów. Wprawdzie lato
pozwoliło nam „naładować
baterie” i wzmocnić organizm, to zbliżające się miesiące te siły znacznie nadwyrężą. Wiąże się to z warunkami pogodowymi, które
sprzyjają zapadaniu na
przeziębienie i grypę. Mogą
przed tym ustrzec odpowiednie działania. Jak
zbudować silną odporność dowiecie się z artykułu
na str. 14.
Podstawą silnego organizmu jest właściwe
odżywianie. Niestety, nie zawsze pełnowartościowy pokarm jest dla każdego tak samo dobry.
U niektórych może powodować nietolerancję
pokarmową lub alergię. Czym różnią się od siebie
te dwa schorzenia oraz jak sobie poradzić z chorobą wyjaśnia nasz dietetyk na str. 11.
Lato upłynęło w CM Luxmed pod znakiem
nowości i rozwoju. Placówka od lat funkcjonująca
w Zamościu zmieniła swoją siedzibę. W Lublinie
natomiast otwarta została nowa filia przy
ul. Orkana. Zachęcam do zapoznania się z nową
ofertą usług, które można wykonać również
nieodpłatnie w ramach umowy z NFZ.
Również w placówce w Biłgoraju można skorzystać z bezpłatnego leczenia w ramach NFZ
w poradniach specjalistycznych: onkologicznej,
psychologicznej, psychiatrycznej i ginekologiczno-położniczej. Więcej piszemy na str. 8.
A skoro już mowa o nieodpłatnych świadczeniach przypominamy, że taka możliwość istnieje
również w przypadku zabiegów rehabilitacyjnych. W tym roku, zgodnie z ustawą, rehabilitanci
nabyli prawo do samodzielnego ustalania zabiegów i planowania terapii. Więcej na ten temat
w materiale „Krótsza droga do rehabilitacji”.
Zachęcam do lektury i życzę niesłabnącej odporności na jesień!

Nowe placówki - nowa JAKOŚĆ
We wrześniu otwarta została placówka w Lublinie przy
ul. Orkana 7. Nowe centrum jest miejscem eleganckim, nowoczesnym, położonym w dobrej lokalizacji, z dogodnym dojazdem i dużym
parkingiem. Potencjał obiektu pozwolił nam na zwiększenie komfortu i dostępności oferowanych usług oraz znaczne poszerzenie
oferty.
Do nowej placówki przeniesione zostały MedEstetyka oraz
Aktywna Mama z dotychczasowej lokalizacji przy ul. Krasińskiego.

Priorytetem marki MedEstetyka jest dostarczanie pacjentom
wysokiej jakości bezpiecznych usług, dzięki zespołowi doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i kosmetologów. Teraz przestronne,
eleganckie wnętrza pozwolą pacjentowi poczuć się tutaj komfortowo i skorzystać z coraz szerszej oferty zabiegowej.
Dla kobiet w ciąży, korzystających ze szkoły rodzenia Aktywna
Mama, zapewniamy w nowym obiekcie przestrzenne, komfortowe
sale warsztatowe, fitness oraz specjalnie wydzieloną szatnię.
W nowej lokalizacji otwarte też zostały pracownie rezonansu
magnetycznego i tomografii komputerowej. Dostępne są również
usługi z zakresu chirurgii, endoskopii oraz świadczenia POZ.
Od sierpnia placówka Luxmed w Zamościu mieści się w nowym
obiekcie przy ul. Pocztowej 3. Zmiana siedziby podyktowana została
rozszerzeniem usług medycznych, ale również coraz większą ilością
zgłaszających się do nas pacjentów. Do Państwa dyspozycji oddajemy
nowoczesne gabinety lekarskie, laboratorium diagnostyczne oraz
pracownie usg, rtg.
Dla pacjentów dostępny jest również parking przy budynku.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
w Lublinie w Biłgoraju w Chełmie w Kraśniku w Krasnymstawie w Zamościu w Nałęczowie -
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Krótsza droga do rehabilitacji
fizjoterapia jest stosunkowo młodą dziedziną w medycynie jednak w ostatnim czasie bardzo
szybko się rozwija. Docenia się jej duży wpływ na zmniejszenie bólu i powstrzymanie rozwoju
zmian chorobowych, a przy tym bezpieczeństwo jej stosowania i przeważnie brak skutków
ubocznych. Leczenie jest bowiem dobrane indywidualnie do chorego, jego wieku i współistniejących chorób, z uwzględnieniem czynników ryzyka.
Od stycznia tego roku fizjoterapeuci
nabyli prawo do samodzielnego prowadzenia procesu fizjoterapii, czyli do zaplanowania terapii zgodnie ze swoją
najlepszą wiedzą przy uwzględnieniu
rozpoznania medycznego. Oznacza to,
że pacjenci korzystający z usług odpłatnych nie muszą w pierwszej kolejności
udawać się do lekarza specjalisty po
skierowanie na rehabilitację, a mogą
bezpośrednio udać się na wizytę do
fizjoterapeuty w celu ustalenia planu
zabiegów. Pacjentom, którzy zdecydują
się na leczenie nieodpłatne w ramach
NFZ, wystarczy skierowanie na rehabilitację od lekarza pierwszego kontaktu
lub specjalisty np. ortopedy czy neurologa.

Fizjoterapeuta sam planuje
leczenie
Porada fizjoterapeuty jest kluczem do
powodzenia całej terapii rehabilitacyjnej.
Podczas wizyty fizjoterapeuta przeprowadza analizę stanu zdrowia pacjenta,
na którą składa się wywiad, badanie
kliniczne i testy funkcjonalne. Stawiana
jest diagnoza i pacjent otrzymuje informację o stanie swojego zdrowia. Następnie ustalony zostaje rodzaj i harmonogram zabiegów. W kolejnym kroku
fizjoterapeuta może zmienić, dobrać
oraz zaplanować w czasie odpowiednie
zabiegi fizjoterapeutyczne adekwatnie
do aktualnego stanu funkcjonalnego
pacjenta. Może zaplanować zabiegi na
trzy dni, pięć lub maksymalnie dziesięć
w przypadku leczenia z NFZ. Pacjentom
prywatnym można ustalać zabiegi w
dowolnej ilości. Nowością jest, że zabiegi
nie muszą odbywać się codziennie (tak
było wcześniej), ale terapia może być
prowadzona np. co drugi dzień lub nawet
raz w tygodniu.

Bezpłatna porada fizjoterapeuty
w CM Luxmed
Może z niej skorzystać pacjent, który

chce odpłatnie wykonać zabiegi rehabilitacyjne. Na takiej wizycie fizjoterapeuta
dobiera zabiegi do stanu zdrowia pacjenta
i wystawia skierowanie.
Pacjenci, którzy zostali skierowani
przez lekarza rodzinnego, ortopedę, neurologa lub lekarza innej specjalizacji na
rehabilitację ambulatoryjną w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia od stycznia 2019 roku, zapisywani są na wizytę
do fizjoterapeuty na konkretny termin w
celu zaplanowania procesu rehabilitacji.
Porada fizjoterapeuty dedykowana
jest pacjentom, którzy chcieliby zaoszczędzić czas i skorzystać z rehabilitacji bez konieczności wizyty u lekarza
specjalisty np. ortopedy, ponieważ skierowanie na wizytę fizjoterapeutyczną może wystawić lekarz pierwszego kontaktu.
Jeśli pacjent nie ma zdiagnozowanego

schorzenia, a czuje dolegliwości bólowe,
również może się udać na taką wizytę.
Pacjenci z dolegliwościami ze strony układu neurologicznego takimi jak: stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe
boczne, udar, także mogą zgłosić się na
wizytę, podczas której fizjoterapeuta zleci
odpowiednie zabiegi.
Porada jest kierowana do pacjentów:
- z dolegliwościami bólowymi
kręgosłupa, stawów lub mięśni,
- z chorobami neurologicznymi np.
stwardnienie rozsiane, stwardnienie
zanikowe boczne, udar i inne,
- po urazach np. uszkodzenie aparatu
więzadłowego stawu (np. zerwanie
ACL), po złamaniach lub skręceniach,
- dzieci z wadami postawy
- z bólami i zawrotami głowy,
- z przeciążeniem treningowym.
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ctwo). Fizykoterapia to zabiegi wspierające główną terapię. Do najskuteczniejszych zabiegów tego obszaru można
zaliczyć: falę uderzeniową oraz laser wysokoenergetyczny.
• Masaż leczniczy – szeroki zakres
masaży wykonywanych manualnie, ale
także masaż pneumatyczny „BOA” wykorzystywany przy obrzękach limfatycznych kończyn lub jako forma odnowy
biologicznej dla ludzi uprawiających sport
po długotrwałym, intensywnym wysiłku
fizycznym.

Pacjent może czuć się bezpiecznie
Fizjoterapeuci są przygotowani do samodzielnej oceny stanu funkcjonalnego
pacjenta. Zgodnie z ustawą o zawodzie
fizjoterapeuty – osoby, które chcą pracować w tym zwodzie muszą mieć tytuł magistra oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie. W przypadku posiadania tytułu
licencjata warunkiem koniecznym jest
posiadanie co najmniej 6-letniego doświadczenia w zawodzie. Technik fizjoterapii, aby mógł udzielać samodzielnych
wizyt, również musi posiadać co najmniej
6 lat doświadczenia w zawodzie.

Rehabilitacja w CM Luxmed składa się
z następujących działów:
• Kinezyterapia - najważniejszy dział
fizjoterapii, w skład którego zaliczają się
rożnego rodzaju terapie manualne „mobilizacje”, specjalne metody usprawniania
np. PNF (wykorzystywana u pacjentów
neurologicznych, ale także u pacjentów
z wadami postawy), ćwiczenia, które są
dobierane indywidualnie do pacjenta, tak
by mógł je kontynuować w domu.
• Fizykoterapia - szeroki zakres zabiegów wykorzystujących różnego rodzaju czynniki fizyczne w celach leczniczych
(m.in.: elektrolecznictwo, światłoleczni-

W CM Luxmed w Lublinie przy
ul. Zwycięskiej 6a specjalistycznych porad
udzielają doświadczeni fizjoterapeuci:
mgr Sebastian Mazur
mgr Fabian Burakowski
mgr Piotr Kazek
Z usług skorzystać mogą pacjenci:
• prywatni,
• posiadający abonament medyczny,
• w ramach NFZ.
Zapraszamy także do działu rehabilitacji w Filii CM Luxmed w Chełmie przy
placu Kupieckim 12.
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W czym laser pomoże?
Po upalnym, wyjątkowo słonecznym lecie, wiele kobiet dostrzegło u siebie więcej piegów, brązowych plamek na skórze twarzy, dekoltu czy dłoniach. Nie wygląda to estetycznie. Skąd biorą się niechciane, brązowe i postarzające plamy? Czy jest jakiś sposób
na ich pozbycie się? O radzeniu sobie z tym problemem opowie pielęgniarka medycyny
estetycznej Marlena Zarosińska.
- Każdy z nas ma na ciele jakieś przebarwienia. Czasami mają postać uroczych
piegów, zazwyczaj jednak są ciemnymi,
niechcianymi plamami. Główną przyczyną
ich powstawania są promienie UV. Wystawiamy ciało na słońce, zapominając
o jakiejkolwiek ochronie albo stosujemy
tylko kremy z niskimi filtrami UV. Zmiany
mogą pojawić się na czole, policzkach,
nosie, dekolcie, jak i na dłoniach. Problem
dotyczy 30% kobiet po trzydziestym roku
życia i 90% po pięćdziesiątym.
Za kolor naszej skóry odpowiedzialna
jest melanina. Powstaje ona pod wpływem
promieni UV, czynników hormonalnych,
uwarunkowań genetycznych i ma zabezpieczać naszą skórę. Istnieją dwa typy
melaniny: jaśniejsza, która nie potrafi
skutecznie chronić skóry przed promieniami UV oraz ciemniejsza i lepiej
chroniąca przed słońcem. Kolor naszej
skóry zależy od rodzaju melaniny, ale
również od wielkości melanosomów. Im
są większe, tym karnacja jest ciemniejsza.
W naszych melanocytach powstaje głównie feomelanina, zdolna przyjąć niewielką
dawkę słońca. Bez odpowiedniej ochrony większa jego ilość powoduje poparzenia, rozwój wolnych rodników, uszkodzenie DNA i zaburzenia w procesie powstawania barwnika skóry, kończące się
przebarwieniami.
Pod wpływem promieniowania słonecznego dochodzi do samoistnego pojawiania się przebarwień o podłożu hormonalnym, zwłaszcza w okresie ciąży,
podczas stosowania doustnej antykoncepcji czy hormonalnej terapii zastępczej,
w okresie menopauzy, ale też w przypadku chorób wątroby, nadczynności tarczycy, niedoczynności nadnerczy. Przebarwienia mogą pojawić się również w wyniku działania substancji fitotoksycznych
lub fotoalergizujących, znajdujących się
w lekach lub kosmetykach.
Jakie są rodzaje przebarwień i czym
się od siebie różnią?
- Najczęściej występują liczne, drobne,

jasne lub ciemne plamki powstające pod
wpływem światła słonecznego, tzw. piegi.
Pojawiają się już w dzieciństwie, potem
stopniowo ich przybywa, a w starszym
wieku ilość piegów zwykle maleje. Powstawanie piegów jest uwarunkowane
genetycznie. Występują u kobiet i u mężczyzn. Pod wpływem światła słonecznego
stają się ciemniejsze i bardziej widoczne.
Częstym przebarwieniem, głównie u kobiet po 30 roku życia jest melasma. Są to
przebarwienia nieregularne, ostro ograniczone brązowe plamy bez oznak zapalenia, umiejscowione na twarzy (czoło,
policzki oraz nad górną wargą).
Plamy starcze są okrągłe lub owalne,
wyraźnie oddzielone od zdrowej skóry.
Tworzą się w miejscach niechronionych
przed działaniem promieniowania UV
(również tego z solarium), głównie na
twarzy, szyi, dłoniach, ale też na przedramionach i podudziach. Najczęściej pojawiają się między 30 a 50 rokiem życia.
W miarę upływu czasu plamy te mogą
się powiększać i przybierać coraz ciem-

niejsze zabarwienie.
Innym rodzajem są przebarwienia pozapalne, które mogą wystąpić w miejscach,
gdzie wcześniej były zmiany trądzikowe,
wysypki skórne (np. ospa wietrzna), oparzenia słoneczne, uczulenia.
Odczyny fitotoksyczne - przyczyną ich
powstania jest kontakt z substancją fotouczulającą, a następnie wystawienie skóry na słońce. Powodują je rośliny (np. koper, seler, dziurawiec, arcydzięgiel), olejek
bergamotowy, leki (np. uspokajające, hormonalne, moczopędne, antybiotyki) oraz
zioła.
W jaki sposób można zapobiegać
przebarwieniom?
- Podstawą jest skuteczna ochrona przeciwsłoneczna. Obejmuje ona ograniczenie
ekspozycji na promieniowanie słoneczne
w godzinach południowych, stosowaniu
zewnętrznych preparatów chroniących
przed UVB i UVA.
Preparaty przeciwsłoneczne powinny
zawierać filtry. Osoby pracujące przy oświetleniu jarzeniowym powinny stosować
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kremy z filtrami przez cały rok, niezależnie
od pory roku.
Czy jest skuteczna metoda na pozbycie
się przebarwień? Dla wielu kobiet jest to
defekt kosmetyczny, który bardzo przeszkadza, a próby rozjaśnienia plam nie
przynoszą oczekiwanego efektu.
- Leczenie powierzchniowe polegające
na stosowaniu środków rozjaśniających
nie zawsze jest skutecznym sposobem na
pozbycie się przebarwień. Do tego, przy
stosowaniu różnych środków można doprowadzić do efektów ubocznych, jak np.
odbarwienie się skóry wokół plamy.

Beauty Rejuve w leczeniu popękanych
naczynek. To również problem, który dotyka wiele kobiet. Czy popękane naczynka to tylko defekt kosmetyczny?
- Niestety, nie tylko. Nieleczone, bez kontroli lekarskiej, mogą powodować problemy zdrowotne. Pajączki mogą sygnalizować wiele chorób czy skórnych przypadłości, dlatego jak najszybsze zdiagnozowanie problemu jest kluczowe w całym procesie leczenia. Po wykluczeniu
ewentualnych zmian chorobowych można
przejść do zabiegu zamykania naczynek
drogą laserową. W tym przypadku również

Skuteczną terapią są peelingi chemiczne, odpowiednio dobrane przez kosmetologa. Doskonałe efekty leczenia możemy zaobserwować przy zastosowaniu
odpowiednich zabiegów laserem. Polecam Laser Beauty Rejuve. Wykorzystuje
on technologię laserową i światła pulsacyjnego, aby zapewnić pacjentom wysoką
skuteczność terapii, nawet na delikatnej
i cienkiej skórze.
Skuteczność zapewnia działanie dwóch
różnych głowic: Dye VL i ND: Yag. Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany
system chłodzenia, który gwarantuje bezpieczeństwo i komfort podczas zabiegu.
Promieniowanie lasera wpływa na hemoglobinę i melaninę, sprawdzając się
w terapii przebarwień, popękanych naczynek, trądziku różowatego, rumienia.
Wspomniała Pani o działaniu lasera

zachęcam do terapii laserem Beauty
Rejuve.
Czym są pajączki, dlaczego dochodzi
do ich pękania i co mówią o naszym
ciele?
- Pajączki to poszerzone, drobne naczynia krwionośne. Ich wygląd jest dość
charakterystyczny – przypominają cieniutkie pajęczynki. Są widoczne pod skórą,
mają kolor niebieskawy lub czerwony.
Jest wiele powodów, dla których mogą pojawiać się pajączki. Pierwszym
czynnikiem może być wiek – w miarę starzenia się żyły stają się słabsze, a ich
praca zaburzona, co może być bezpośrednią przyczyną pękania naczynek.
Mogą pojawiać się również w okresie
dojrzewania czy menopauzy lub w trakcie przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych zawierających estrogen i proge-

steron.
Skłonność do powstawania pajączków
ma niejednokrotnie podłoże genetyczne.
Często pojawiają się u osób otyłych, prowadzących siedzący tryb życia, u palaczy.
Ryzyko powstawania pajączków zwiększa
się, gdy mamy nawyk zakładania nogi na
nogę podczas siedzenia.
Bezpośrednia ekspozycja na słońce,
bez ochrony przeciwsłonecznej, również
może powodować rozszerzenie naczynek
na twarzy. Dotyczy to szczególnie osób
o jasnej karnacji.
Jak zapobiegać pękaniu naczynek?
- Koniecznie należy zrezygnować z: palenia papierosów i przebywania w zadymionych pomieszczeniach, nadmiernego
opalania, korzystania z solarium, gorących
kąpieli, częstego spożywania alkoholu, jedzenia bardzo gorących potraw, używania gruboziarnistych peelingów, kremów
z miodem czy toników z alkoholem.
Kiedy mija lato, zauważamy jakby przybyło nam lat, pojawia się więcej bruzd,
zmarszczek. Czy zabiegi z wykorzystaniem
lasera pozwalają również odmłodzić skórę?
Wiotka skóra na twarzy, szyi oraz dekolcie z oznakami starzenia, to pierwszy
sygnał ostrzegawczy przed pojawieniem
się zmarszczek i przebarwień. W takiej
sytuacji z pomocą przychodzą zabiegi fotoodmładzania laserem tzw. „lifting bez
skalpela”.
Po 40 roku życia pielęgnacja domowa,
nawet najbardziej sumienna i kosztowna,
to zbyt mało, aby cieszyć się gładką, elastyczną cerą. Zabiegi laserem Beauty
Rejuve odnawiają naskórek i stymulują
produkcję kolagenu, który jest niezbędny
do utrzymania właściwego napięcia skóry. Proces regeneracji rozpoczyna się natychmiast po zabiegu i trwa kilka dni.
Zabieg jest bezbolesny ze względu na
zaawansowany system chłodzenia.
Po zabiegach laserem nie wolno opalać
się przez 4 tygodnie, a skórę należy chronić
kremami z wysokim filtrem UV. Kilka dni
po zabiegu nie wolno stosować peelingów, korzystać z sauny czy basenu, spożywać alkoholu. Tak niewiele, by cieszyć
się na nowo pięknym wyglądem.
Dziękujemy za rozmowę.
Zapraszamy na usługi z zakresu
medycyny estetycznej, endermologii,
depilacji laserowej oraz kosmetologii
do nowej lokalizacji MedEstetyki na
ul. Orkana 7 w Lublinie.
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Nowe pracownie rezonansu i tomografii na Orkana
Dzisiejszej medycynie trudno obyć się bez tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W zasadzie nie ma jednostki chorobowej, której nie udałoby się zdiagnozować tą metodą, a sama diagnoza staje
się szybsza i trafniejsza. Czas oraz jakość rozpoznania rodzaju schorzenia w wielu przypadkach pełni
decydującą rolę w procesie leczenia, dlatego zadbaliśmy o to, aby pacjenci mieli możliwość w naszej placówce wykonać badania na wysokiej klasy aparaturze.
Już teraz tomografię komputerową i rezonans magnetyczny można wykonać w nowej placówce CM Luxmed przy ul. Orkana 7
w Lublinie.
Nowa pracownia rezonansu magnetycznego dysponuje 16 kanałowym Rezonansem MR Optima MR360 Advance
Certified o indukcji pola magnetycznego
1.5T. Platforma została skonstruowana w
oparciu o innowacyjne technologie w celu zapewnienia szerokiej gamy wysokiej jakości badań MR. Dzięki prekursorskim rozwiązaniom technicznym oraz
innowacyjnemu oprogramowaniu klinicznemu aparat umożliwia nowoczesną, wydajną i skuteczną diagnostykę MR, obejmującą badania m.in.:
• kręgosłupa
• głowy
• stawów
• części miękkich (szyja, ślinianki, krtań)
• badania naczyniowe z kontrastem i bez
• jamy brzusznej i miednicy mniejszej
(wątroba, trzustka, nerki, nadnercza)
Nowa pracownia tomografii komputerowej dysponuje 64 rzędowym aparatem
Siemens Sensation o szerokim spektrum.
Tomografia komputerowa wykorzystuje
promieniowanie rentgenowskie do obrazowania różnych części ciała. Jest metodą
często stosowaną w diagnostyce zmian

kostnych, a szczególnie struktur małych
i delikatnych np. uszu, zatok.
Badania TK przy użyciu nowoczesnego
sprzętu pozwalają na uzyskanie wysokiej
jakości wyników. W CM Luxmed wykonujemy badania:
• głowy
• zatok
• szyi
• kręgosłupa
• klatki piersiowej
• jamy brzusznej
• miednicy mniejszej
• układu kostno-stawowego
• tkanek miękkich
• badania naczyniowe - angiografia
Badania MR i TK można wykonać bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ

Badania MR i TK wykonywane
odpłatnie

Zarówno na badania rezonansu magnetycznego, jak i tomografii komputerowej
wykonywane bezpłatnie w ramach NFZ
pacjent musi posiadać skierowanie. Na
takie badanie wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty ubezpieczenia
zdrowotnego (udzielającego świadczeń
w ramach NFZ): z poradni specjalistycznych, rehabilitacyjnej, psychiatrycznej,
z oddziału szpitalnego, szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) lub izby przyjęć. Na badanie nie może skierować lekarz
rodzinny.

Badania rezonansu magnetycznego
mogą być wykonane odpłatnie bez skierowania lekarskiego. Pamiętajmy jednak,
że na tomografię komputerową zawsze
wymagane jest skierowanie lekarskie nawet jeśli za nie płacimy. O potrzebie wykonania badań musi zadecydować specjalista, gdyż mogą istnieć przeciwwskazania
zdrowotne do ich przeprowadzenia.

Zapraszamy do rejestracji on-line,
telefonicznej 81 532 37 11
lub osobiście w placówkach CM Luxmed.
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Bezpłatne usługi medyczne w Biłgoraju
Prywatne placówki medyczne zazwyczaj kojarzą nam się z usługami, za które trzeba zapłacić.
Tymczasem CM Luxmed wciąż rozszerza ofertę usług medycznych w ramach umowy z NFZ. Już teraz pacjenci Biłgoraja i okolic mają możliwość skorzystania z bezpłatnych świadczeń w Luxmed
przy ul. Kościuszki 50.

PORADNIA ONKOLOGICZNA
W poradni zajmujemy się diagnostyką
i leczeniem chorób nowotworowych.
Pamiętajmy, że wykrycie nowotworu
we wczesnym stadium daje wysokie gwarancje na pełne wyleczenie. Często też
okazuje się, że pacjent nie potrzebuje
specjalistycznego leczenia ponieważ nie
jest chory na raka.
Skierowanie do onkologa nie jest wymagane. W poradni przyjmujemy również
dzieci bez limitu wiekowego.
Objawy jakie powinny nas zaniepokoić
i skierować na wizytę do onkologa to:
zgrubienia na skórze, guzki, nietypowe
krwawienia, znamiona, owrzodzenia, rany,
które się nie goją. Niepokojące mogą
być także nieregularne wypróżnienia
i oddawanie moczu, a także zaburzenia
pracy przewodu pokarmowego. Objawem
może być także uporczywy kaszel, chrypka
czy przewlekłe zmęczenie.
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
Nikt z nas nie próbuje samodzielnie
nastawić złamanej nogi czy wyrwać np.
bolącego zęba. Zawsze zgłaszamy się
wtedy do właściwego specjalisty. Tak
powinno być również w przypadku „złamanej duszy”. Jeśli czujemy, że różne
sytuacje życiowe nas przerastają, nie
radzimy sobie z emocjami, nie próbujmy
leczyć się sami. Skorzystajmy z porady
psychologa, zwłaszcza, że możemy wybrać wizytę nieodpłatną. Potrzebne nam
będzie tylko skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty przyjmującego
w ramach umowy z NFZ.

W poradni zajmujemy się pomocą psychologiczną dla:
- dzieci i młodzieży z różnymi
trudnościami rozwojowymi,
emocjonalnymi i poznawczymi,
- rodziców mających trudności
wychowawcze z dziećmi,
- osób znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej,
- osób z depresją,
- osób odczuwających brak satysfakcji
życiowej.
Przyjmujemy pacjentów od 3 r.ż., konsultacje przeprowadza specjalista psycholog.
PORADNIA PSYCHIATRYCZNA
Psychiatra to specjalista, który pomoże nam w trudnych, kryzysowych sytuacjach, np. jeśli cierpimy na bezsenność, anoreksję czy bulimię, gdy borykamy się z depresją, lękiem, traumą różnego
pochodzenia, nie możemy przeboleć
straty kogoś bliskiego.
Konsultacji i wsparcia psychiatry często
potrzebują też osoby, które mają poważne
problemy zdrowotne powodujące znaczne pogorszenie kondycji psychicznej.
Skierowanie do poradni psychiatrycznej
nie jest wymagane.
Przyjmujemy pacjentów od 18 r.ż., konsultacje przeprowadzają lekarze psychiatrzy. W poradni zajmujemy się diagnostyką
i leczeniem chorób układu nerwowego
typu: nerwica, zaburzenia świadomości,
schizofrenie, uzależnienia itp. Leczenie
odbywa się za pomocą farmakologii oraz
psychoterapii.

PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
W poradni zajmujemy się chorobami
narządu rodnego kobiet, prowadzeniem
ciąży, leczeniem schorzeń ginekologicznych. Skierowanie nie jest wymagane,
przyjmujemy pacjentki od 10 r.ż.
Pacjentki poniżej 18 roku życia powinny
na konsultacje zgłosić się z rodzicem lub
opiekunem prawnym.
Nieodpłatne badania profilaktyczne
Zapominamy często, że rozwojowi
wielu chorób można zapobiec, stosując
działania profilaktyczne. Nie bez powodu
mówi się, by regularnie wykonywać morfologię, mierzyć ciśnienie krwi, a w przypadku kobiet wykonywać choćby cytologię lub samobadanie piersi. Wszystkie
te działania pozwalają nam uchronić się
przed chorobą lub zwalczyć ją w zarodku.
CYTOLOGIA GINEKOLOGICZNA
Badanie cytologiczne pozwala wykryć
stany przednowotworowe i nowotworowe
szyjki macicy nawet we wczesnym stadium
jego rozwoju, czyli uleczalnym.
Skierowanie nie jest wymagane.
Z badania w ramach umowy z NFZ skorzystać mogą pacjentki:
- w wieku 25-59 lat (wg rocznika urodzenia), które w ciągu ostatnich 3 lat
nie miały wykonanej cytologii na NFZ.
- mają pisemne zalecenie od lekarza
w wyniku badania cytologii, by
wykonać je powtórnie w ramach NFZ
(należy zgłosić się z wynikiem badania).
Kryterium wykluczającym z badania jest
choroba nowotworowa narządu rodnego.
MAMMOGRAFIA
Badanie pozwala na szybkie wykrycie
zmian chorobowych i nowotworowych
piersi. Skierowane jest do kobiet w wieku 50-69 lat (wg rocznika urodzenia),
które nie miały wykonywanego badania
mammograficznego na NFZ w ciągu
ostatnich 2 lat, ewentualnie raz na rok
w przypadku pacjentek z obciążeniem
czynnikami ryzyka tj. rak piersi wśród
członków rodziny: matki, siostry lub córki.
Skierowanie na badanie nie jest wymagane. Kryterium wykluczającym jest choroba nowotworowa piersi.

Zachęcamy do skorzystania
z nieodpłatnych świadczeń.
Rezerwacja usług
tel.: 84 686 95 33 lub on-line
luxmedlublin.pl.
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Jak zbadać mózg?
Z badania EEG korzystał niemal każdy pacjent, który miał napady padaczkowe, bóle głowy czy
choćby uraz czaszkowy. Elektroencefalografia znana jest medycynie od lat i wciąż jest podstawowym badaniem w diagnostyce wielu schorzeń neurologicznych lub psychiatrycznych.
• trudności szkolne - zaburzenia funkcji
poznawczych i procesów uczenia się
• nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi (ADHD)
• badanie diagnostyczne przed
treningami EEG-Biofeedback

Na czym polega badanie EEG?
Badanie EEG to nieinwazyjna metoda
badania zmian potencjałów mózgowych
przy użyciu aparatury zwanej elektroencefalografem. Na skórze głowy pacjenta umieszczane są elektrody podłączone do wzmacniacza bioelektrycznego
(głowicy). Uzyskany sygnał bioelektryczny jest zapisywany w postaci różnorodnych fal mózgowych, które poddawane
są analizie wzrokowej. Podczas badania
stosowane są tzw. metody aktywujące,
czyli fotostymulacja, hiperwentylacja
oraz reakcja zatrzymania. Fotostymulacja
polega na ekspozycji z odległości około
20-30 cm od oczu osoby badanej zmiennego, rytmicznego bodźca stroboskopowego, hiperwentylacja polega na wykonywaniu przez 3 minuty pogłębionych
oddechów, natomiast reakcja zatrzymania to kilkusekundowe otwarcie, a następnie zamknięcie oczu. Metody aktywacyjne stosuje się w celu uzyskania
dodatkowych informacji i zwiększenia
czułości diagnostycznej. W wybranych
sytuacjach stosowana jest nierutynowa
aktywacja poprzez całonocną lub częściową deprywację snu (wymuszoną
bezsenność) u osoby badanej.
Przebieg badania
Badanie EEG wykonuje się w pozycji
leżącej lub siedzącej (w zależności od
indywidualnych możliwości pacjenta).
W trakcie badania pacjent ma zamknięte
oczy i wykonuje polecenia personelu
związane z realizacją badania. Osoba
badana leży spokojnie, nie napina mięśni,
nie porusza się, nie rozmawia podczas
badania, gdyż takie zachowanie może

generować grafoelementy pochodzenia
pozamózgowego.
Wskazania do wykonania badania
EEG
• diagnostyka padaczki (epilepsji)
• ocena dynamiki zapisu EEG w trakcie
leczenia padaczki i przy próbie
odstawienia leków przeciwpadaczkowych
• drgawki
• utraty przytomności
• omdlenia
• bóle i zawroty głowy
• migrena
• urazy czaszkowo-mózgowe (i ich
następstwa)
• udary mózgu (i ich następstwa)
• zaburzenia snu (trudności z za-

Interpretacja wyników
Analizy i interpretacji zapisu EEG może
dokonać doświadczony elektroencefalografista (osoba posiadająca Licencję EEG
Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii
Klinicznej). W interpretacji zapisu badania
ważne są takie czynniki, jak: osobniczy typ
zapisu EEG przed chorobą (uwarunkowany genetycznie), dotychczasowa historia
zdrowia, rodzaj procesu chorobowego
i jego ewolucja, czas trwania choroby,
wiek, stan świadomości, poziom czuwania, homeostaza ustroju. Analiza zapisów
EEG mózgu dzieci cechuje duża zmienność
(związana z wiekiem oraz stopniem dojrzałości czynności bioelektrycznej) i różnice indywidualne. Rozpoznanie nieprawidłowej czynności EEG ogranicza się
do niebudzących wątpliwości odstępstw
od normy. Podczas interpretacji należy
także uwzględniać fakt, że w pewnych
okresach rozwoju dziecka w zapisie EEG
rejestrowane są przejściowe zwolnienia
częstotliwości lub asymetrie, które nie
świadczą o nieprawidłowościach.
Wyniki badań EEG zawsze są częścią
panelu badań diagnostycznych indywidualnie dobranych dla każdego pacjenta.
Orzeczenie o nieprawidłowościach w zapisie EEG nie oznacza automatycznie roz-

W CM Luxmed badania EEG ocenia i analizuje
dr n. med. Piotr Dropko - psycholog z licencją EEG,
aktywnie uczestniczący w konferencjach naukowoszkoleniowych, kongresach, zjazdach naukowych oraz
warsztatach EEG zarówno krajowych jak i europejskich.
Udział w tego typu zróżnicowanych spotkaniach
w kręgu neurofizjologów, neurologów i psychiatrów
pozwala na stałe aktualizowanie najnowszej wiedzy
i uczenie się od uznanych autorytetów naukowych
oraz jest dużą pomocą w pracy klinicznej nad analizą
i interpretacją zapisów EEG.
sypianiem, budzenie się w nocy,
moczenie nocne, lęki, koszmary senne,
bezdech senny)
• zaburzenia rozwoju psychoruchowego
dzieci
• zaburzenia emocjonalne
• zaburzenia koncentracji i uwagi

poznania choroby.
Badania EEG dzieci, młodzieży i osób
dorosłych wykonujemy przy ul. Królewskiej
11 w Lublinie.
Zapisu na badanie można dokonać online, telefonicznie lub osobiście.
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Nietolerancja czy alergia?
Dieta, właściwie zbilansowana zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym, dostarcza naszemu
ciału odpowiednią ilość energii i jest gwarantem zdrowia. Odżywianie to podstawa istnienia każdego organizmu i powinno przynosić same korzyści. Niestety, nie zawsze pełnowartościowy pokarm jest dla każdego
tak samo dobry. U niektórych może powodować nietolerancję pokarmową lub alergię.
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 stosowania diety i uprawiania
sportu? Być może twój organizm nie
toleruje niektórych składników pokarmowych i traktuje je jak ciała obce, które
natychmiast trzeba zwalczyć.

Nietolerancja pokarmowa
Symptomy nietolerancji pokarmowej, zupełnie inaczej niż alergii pokarmowej, występują po kliku godzinach
lub nawet po kilku dniach od spożycia
wybranych produktów i mogą trwać tygodniami, dlatego często są pomijane
jako potencjalna przyczyna kłopotów
zdrowotnych. 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.
Przyczyny nietolerancji pokarmowej
nie są w pełni zbadane i nadal pozostają
przedmiotem dyskusji. Niemniej jednak,
wiele czynników zostało zdefiniowanych. Są to:
- skłonność genetyczna do nietolerancji
pokarmowych,
- nieodpowiednie karmienie w okresie
niemowlęcym,
- niewłaściwe nawyki żywieniowe,
- przemysłowe przetwarzanie żywności,
- uboga flora bakteryjna jelitowa.
Różnorodność dodatków (barwniki,
emulgatory, środki konserwujące, aromaty) i szkodliwych substancji w pożywieniu zwiększa nietolerancje pokarmowe i może wywoływać swoiste reakcje.

Alergia pokarmowa
Często nie zdajemy sobie sprawy, że
w codziennej diecie spożywamy produkty, które są dla nas szkodliwe. Alergię
może spowodować każde pożywienie,
jednak istnieje kilkanaście pokarmów,
które najczęściej wywołują objawy uczulenia. Należą do nich m.in. mleko, jajka,
orzeszki ziemne, zboża zawierające gluten, ryby i skorupiaki. Z alergii na niektóre składniki pożywienia się wyrasta, inne
niestety uczulają przez całe życie.

Tak jak w przypadku alergii np. na
pyłki roślin czy kurz, w alergii pokarmowej mamy do czynienia z nieprawidłową
reakcją układu odpornościowego na jakiś składnik pożywienia.
Wyróżnia się alergie pokarmowe
IgE-zależne i IgE-niezależne. IgE to klasa przeciwciał wysyłanych do walki z
alergenem. W alergiach IgE-zależnych
reakcja układu immunologicznego jest
bardzo szybka – objawy alergii pojawiają się od kilku minut do 2 godzin po
spożyciu alergenu. Ten typ alergii może
nawet doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, który stanowi bezpośrednie zagrożenie życia.
Istnieją dwa niezależne powody, dlaczego układ odpornościowy rozpoznaje
pokarm jako potencjalne zagrożenie:
1. Pacjent ma zwiększoną przepuszczalność w jelicie cienkim, tzw. ,,przeciekające jelito”.
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 przepuszczalności jelit do krwiobiegu przenikają nie
w pełni strawione składniki pokarmowe, które przez układ immunologiczny
rozpoznawane są jako obce antygeny.
Tworzą się wówczas kompleksy antygen
– przeciwciało, które krążą w krwiobiegu i jeśli jest ich niewiele – są na bieżąco
niszczone. Jeśli ich stężenie jest bardzo
duże, kompleksy mogą odkładać się
w różnych tkankach organizmu i wywoływać przewlekły stan zapalny.
Z kolei ciągłe obciążanie układu odpornościowego, wywołane absorpcją
niestrawionych cząsteczek pokarmu,

wymaga dużego nakładu energii. Im
bardziej organizm jest zaangażowany
w produkcję przeciwciał przeciwko niedającym się strawić cząstkom pokarmu,
tym mniej pozostaje mu energii na inne
procesy życiowe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Unikając produktów wywołujących
reakcję immunologiczną, dajemy sobie
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. Dlatego ważna
jest odpowiednia diagnostyka wykonana wystarczająco wcześnie po to aby
zapobiec powstawaniu chorób przewlekłych. W związku z tym na rynku badań
diagnostycznych wykonywane są testy
wykrywające nietolerancje pokarmowe. Można je wykonać w laboratorium
CM Luxmed.
Jeśli okaże się, że cierpisz na nietolerancję pokarmową, wskazana będzie
odpowiednia dieta, dobrze dobrana
pod względem jakościowym i ilościowym. W tym przypadku nieoceniona
może być pomoc dietetyka.
Konsultacja merytoryczna:
Dietetyk mgr Jolanta Gierszon ukończyła studia na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie ze specjalizacją
Technologia Żywności i Żywienia Człowieka. Odbyła liczne kursy w zakresie: Dieta kobiet w ciąży, Dieto-terapia
w chorobach tarczycy, Insulinooporność w praktyce, Detoksykacja organizmu - metody oczyszczania wątroby i jelit.
W CM LUXMED prowadzi poradnictwo dietetyczne,
opracowuje indywidualne plany odchudzające, porady żywieniowe dla osób zdrowych i chorych.
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Życie z cukrzycą
Wciąż zbyt wielu chorych na cukrzycę umiera przedwcześnie, z powodu ciężkich powikłań, jakie
niesie ta choroba. Nieprawidłowo leczona cukrzyca atakuje różne narządy i układy organizmu.
Aby temu zapobiegać, pacjent z cukrzycą musi nauczyć się samokontroli – pomiarów cukru we
krwi i właściwego dawkowania leków. Powinien też pamiętać, że problem prawidłowej kontroli
cukrzycy wykracza daleko poza pomiary poziomu glukozy.
Edukację pacjentów z zakresu podstawowej wiedzy na temat cukrzycy, podawania insuliny, kontroli poziomu cukru od
lat prowadzi pani Alina Linkiewicz, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego. Dzisiaj dzieli się z nami swoim
doświadczeniem.
Jak szybko rozpoznać cukrzycę i jakie
symptomy powinny nas zaniepokoić?
- Najczęściej obserwowanym objawem choroby jest wzmożone pragnienie,
bez uzasadnionej przyczyny. Wypijanie
kilku litrów płynów dziennie, a przy tym
odwodnienie organizmu, może wskazywać na rozwój cukrzycy. Innymi oznakami
problemów cukrzycowych są ospałość,
brak kondycji, szybkie męczenie się, za co
mogą odpowiadać zaburzenia elektrolitowe. Charakterystyczne są też stany zapalne dróg moczowych i okolicy narządów
płciowych. Przyczyną jest mocz z dużą
ilością glukozy, stanowiący doskonałą pożywkę dla bakterii.
Zaobserwowanie niepokojących zmian
powinno skłonić nas do szybkiej wizyty
u lekarza. Chorobę można potwierdzić
badaniem krwi i moczu na obecność cukru. Jeśli glikemia o dowolnej porze dnia
jest wyższa niż 200 mg/dl, a na czczo wynik badania przekracza 125 mg/dl, możemy mówić o rozpoznaniu cukrzycy.
Co oznacza określenie cukrzyca typu I
lub II ?
Cukrzyca typu I (insulinozależna)
rozpoczyna się najczęściej w dzieciństwie
lub wieku młodzieńczym, choć zdarzają
się przypadki zachorowania w każdym
wieku.
Jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym, polega na zniszczeniu komórek trzustkowych produkujących insulinę.
Od początku choroby występuje jej niedobór.
Objawem jest częste oddawanie moczu, wzmożone pragnienie, utrata wagi

mimo dużego apetytu, senność, osłabienie, nudności. Czasami przebiega na tyle
gwałtownie, że dochodzi do śpiączki cukrzycowej.
Leczenie od początku polega na podawaniu insuliny. Pacjent w zasadzie może
jeść wszystko, tylko musi do tego dostosować odpowiednią ilość leku. Niestety
wymaga to dużej dyscypliny, kilkakrotnego pomiaru cukru w ciągu dnia.

Cukrzyca typu II występuje głównie
u dorosłych, choć w ostatnich latach niepokój wzbudzają coraz częstsze przypadki wśród dzieci.
Przyczyną choroby są czynniki genetyczne i środowiskowe, bardzo często wiąże się z otyłością. Istotą choroby nie jest
brak insuliny tylko niewłaściwe jej działanie w tkankach (jest to tzw. insulinooporność), co prowadzi do podwyższonego
poziomu glukozy we krwi.

PORADNIK PACJENTA
Początki cukrzycy typu II łatwo przeoczyć. Przez wiele lat poziom glukozy
może być na lekko podwyższonym poziomie i tylko badanie krwi może pokazać
nieprawidłowości. Niestety w czasie tego
bezobjawowego okresu toczą się zmiany
w naczyniach krwionośnych, które sprzyjają miażdżycy. Bywa, że powikłania wyprzedzają rozpoznanie cukrzycy.
Leczenie cukrzycy typu II opiera się na
zdrowych, regularnych posiłkach ograniczających cukry proste i tłuszcze zwierzęce.
Pacjent, u którego zdiagnozowano
cukrzycę, zadaje sobie przede wszystkim
pytanie, czy odpowiednia terapia pozwoli
mu na normalne funkcjonowanie? Czy będzie mógł pracować, korzystać z różnych
form aktywności sportowej, itd. …
- O to głównie nam chodzi. Chory,
który dowiaduje się, że ma cukrzycę musi
nauczyć się żyć z tą chorobą. Wiadomo, że
długotrwałe utrzymywanie się wysokiego
stężenia glukozy we krwi prowadzi m.in.
do uszkodzenia niektórych tkanek i narządów. Dlatego musimy nauczyć pacjenta
samokontroli – pomiarów stężenia glukozy we krwi przy pomocy glukometru,
a w przypadku terapii insulinowej - dawkowania leku w zależności od poziomu
cukru. Insulina nie może być podawana
doustnie, ale wyłącznie podskórnie. Fiolki
z insuliną dostosowane są do „wstrzykiwaczy”, które umożliwiają samodzielne
dawkowanie i podawanie insuliny. Dawkę
można korygować w zależności od poziomu cukru przed posiłkiem i rodzaju aktywności fizycznej.
Edukacja pacjenta z cukrzycą dotyczy
też trybu życia – diety i wysiłku fizycznego…
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- Wbrew pozorom dieta cukrzycowa
nie polega wyłącznie na wyeliminowaniu
cukru. Obejmuje ona szereg zaleceń dotyczących czasu i jakości posiłków. Powinna
być dobrana indywidualnie dla każdego
pacjenta i uwzględniać jego wiek, płeć,
wagę, rodzaj leczenia (insulinoterapia
bądź farmakoterapia).
Osoby z nadwagą będą miały oczywiście zaleconą dietę, która ogranicza ilość
spożywanych kalorii i prowadzi do redukcji masy ciała. Trzeba jednak pamiętać,
że przy cukrzycy nie są wskazane diety
restrykcyjne czy stosowanie głodówek.
W niektórych przypadkach (cukrzyca typu 1) może wystąpić niedożywienie.
Wówczas stosuje się dietę o wyższej energetyczności.
Ważną zasadą w diecie są regularne
posiłki, które należy spożywać co 3 godziny (5 posiłków dziennie). Dieta powinna
być odpowiednio zbilansowana czyli zawierać właściwie dobrane składniki odżywcze – białka, tłuszcze i węglowodany.
Nie jest wskazane spożywanie tłuszczów
zwierzęcych i dużej ilości czerwonego
mięsa. Osoby z cukrzycą oczywiście nie
mogą spożywać cukru, najlepiej też zupełnie zrezygnować z alkoholu.
Aktywność fizyczna ma również nieoceniony wpływ na leczenie cukrzycy.
Wysiłek, właściwie dozowany, obniża poziom glukozy we krwi, zmniejsza ciśnienie tętnicze, obniża ryzyko zawału serca
i udaru mózgu oraz zmniejsza zapotrzebowanie organizmu na insulinę. Aktywność fizyczna powinna być dostosowana
do ogólnego stanu zdrowia, wydolności
organizmu i tolerancji wysiłku u pacjenta.
Nie wskazane są ćwiczenia siłowe, zalecana zaś jazda na rowerze, jogging, pływanie, szybki marsz. Wcześniej jednak należy

skonsultować się z lekarzem, który zaleci
odpowiednie dawkowanie insuliny przed
planowanym wysiłkiem. Chodzi o to, aby
nie doprowadzić do hipoglikemii czyli
gwałtownego spadku cukru we krwi, co
może skutkować nawet utratą przytomności.
W całej edukacji pacjenta z cukrzycą
istotne jest przekonanie go, że nie jest
sam, że jest wiele osób i specjalistów oferujących pomoc i że z chorobą da się normalnie żyć. To niełatwe, ale jak najbardziej
możliwe, jeśli zostanie podjęta odpowiednia współpraca.

Zapraszamy na specjalistyczne
konsultacje w zakresie edukacji
oraz do poradni diabetologicznej.
W naszej placówce można również
wykonać wszystkie niezbędne
badania.

poradnik pacjenta
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Sposób na wyższą odporność
Jesień i zima to czas, gdy bakterie i wirusy atakują ze szczególną siłą. Wiąże się to z warunkami
pogodowymi, które sprzyjają zapadaniu na przeziębienie i grypę, ale też z faktem, że w tym okresie
dużo czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie zarazki rozprzestrzeniają się łatwiej,
szybciej więc można zarazić się infekcją.
Mogą przed tym ustrzec odpowiednie działania, które trzeba podjąć już przed jesienią.
Zbudowanie silnej odporności nie jest trudne, ale musimy odpowiednio o to zadbać.
Cywilizacyjny niedobór
odporności
Mówi się o nim najczęściej w krajach,
gdzie cywilizacja rozwija się w szybkim
tempie. Wprawdzie czystość i higiena pozwalają na wyeliminowanie wielu groźnych chorób, ale kiedy układ odpornościowy człowieka kształtuje się w środowisku,
w którym niewiele jest bakterii i wirusów
przestaje sobie z nimi radzić. Do tego
dołącza się stres, brak ruchu na świeżym
powietrzu, przepracowanie, nadmierne
stosowanie używek.
Nie bez znaczenia dla układu immunologicznego jest nadmierne stosowanie leków, które w przypadku infekcji
poprawiają samopoczucie i chory może
prowadzić aktywne życie. Jednak takie
postępowanie uniemożliwia organizmowi zebranie sił do walki z chorobą. Jeśli
wystąpią powikłania w postaci stanu zapalnego, konieczna będzie antybiotykoterapia. Z kolei antybiotyki również mają
duży wpływ na osłabienie systemu immunologicznego.

Silny organizm
Bombardowani setkami reklam medykamentów na przeziębienie, zaczynamy
wierzyć, że wystarczy zastosować dowolny suplement diety na odporność, by
zapewnić sobie tarczę ochronną przed wirusami. Niestety, to niezupełnie prawda,
gdyż najważniejsza jest naturalna odporność organizmu. Suplementami można ją
stymulować, ale jeśli nie zadbamy o inne
kwestie, samo połykanie tabletek czy kropelek niewiele zdziała.

Ważne odżywianie
Kiedy lato dobiega końca, trzeba zadbać o zdrową dietę bogatą we wszystkie
składniki odżywcze, zwłaszcza witaminy.
Warto wprowadzać do jadłospisu składniki bogate w witaminę C i A, grupę witamin B, cynk oraz kwasy Omega-3. Witamin
najlepiej szukać w natce pietruszki, papryce, porzeczkach i cytrusach. W diecie nie

może zabraknąć też czosnku, orzechów
i miodu, czyli naturalnych „lekarzy” w walce z infekcjami.
Serwujmy jak najwięcej ciepłych posiłków, gdyż wzmacniają one układ immunologiczny, a przy tym dają uczucie
sytości na dłużej. Nie wychodźmy z domu
bez zjedzenia śniadania. Naukowcy udowodnili, że osoby, które nie jedzą śniadań,
częściej cierpią na infekcje. Nieregularne
odżywianie sprawia, że organizm zamiast
przeznaczyć siły na walkę z zimnem, koncentruje się na najważniejszych funkcjach
życiowych.

Preparaty na odporność dla dzieci
i dorosłych
Jesienią coraz trudniej o świeże warzywa i owoce. Często mimo zdrowego

odżywiania brakuje nam witamin. To idealny moment na to, żeby wspomóc organizm od środka i zacząć przyjmować odpowiednie suplementy diety. Szczególnie
ważne jest uzupełnianie witaminy C, która
uszczelnia naczynia krwionośne. Znaleźć
ją można w większości środków na odporność.
Na poprawę odporności, zarówno u
dzieci, jak i dorosłych, działa także tran.
Alternatywą dla tranu w płynie są kapsułki, które zawierają olej z wątroby rekina,
a także czosnek - znany od wieków naturalny składnik na poprawę odporności,
oraz witamina D, która także odgrywa
bardzo ważną rolę w zakresie budowania
odporności. Na stosowanie preparatów
z witaminą D powinny zdecydować się
zwłaszcza osoby, które w lecie nie miały
wiele kontaktu ze słońcem, gdyż można

poradnik pacjenta
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spodziewać się, że mają duże niedobory
tej substancji w organizmie.

Wypoczynek wspiera odporność
Od dawna wiadomo, że niedostateczna ilość snu osłabia organizm, przez co
staje się on bardziej podatny na działanie
bakterii i wirusów. Bardzo negatywny jest
także wpływ stresu na organizm, należy
więc starać się go ograniczać oraz zapewnić sobie odpowiednią dawkę odpoczynku i relaksu.
Zalecenia te tak samo dotyczą dorosłych, jak i dzieci. Dopiero kiedy zadba
się o te kwestie, można zainteresować się
wzmacnianiem odporności poprzez stosowanie preparatów z apteki.

Dobra kondycja podstawą odporności
Regularna dawka ruchu na świeżym
powietrzu ma olbrzymi wpływ na nasze
zdrowie. Może to być zarówno trening
siłowy, jak i zajęcia ruchowe. Tak naprawdę najważniejszy jest dobór aktywności,
który będzie sprawiał nam najwięcej przyjemności. Zawsze dobrym rozwiązaniem
są systematyczne spacery na świeżym powietrzu. Nawet kiedy temperatura spada
do paru kresek powyżej zera, a na dworze
mokro i ciemno, warto zmusić się przynajmniej do kilkuminutowego spaceru.
Miejmy przy tym na uwadze, żeby ubierać
się odpowiednio do pogody, aby nie doprowadzić do wyziębienia lub przegrzania
organizmu.
Dobrym sposobem na hartowanie
organizmu są naprzemienne prysznice
ciepłą i zimną wodą, przy czym należy
pamiętać aby kąpiel zakończyć polewaniem ciała chłodnym strumieniem. Po
wyjściu spod prysznica, ciało należy rozgrzać, np. poprzez nacieranie ręcznikiem
lub wykonanie kilku skłonów. Wykonując
systematycznie naprzemienne prysznice
możemy spodziewać się wielu korzyści.
Poza najważniejszą z nich czyli wzrostem
odporności organizmu, należy oczekiwać
także poprawy krążenia krwi oraz kolorytu i jędrności skóry.

Szczepienia przeciw grypie
Szczepionki zapewniają większą odporność organizmu i dają bardzo duże
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szanse na uniknięcie choroby lub na jej
łagodne przejście, bez powikłań.
Wszystkie szczepionki dostępne w
Polsce należą do grupy inaktywowanych,
mają wymagane atesty i udowodnioną
skuteczność. Są bezpieczne i dobrze tolerowane przez organizm. Ponieważ wirus
grypy szybko podlega mutacji, każdego
roku uaktualniany jest skład szczepionki
na podstawie zaleceń wydawanych przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO).
Oznacza to, że szczepionka przeciw-

ko grypie jest najbardziej skuteczna tylko w sezonie, na który została przygotowana. Odporność na wirus

grypy uzyskuje się po dwóch tygodniach
od zaszczepienia i trwa ona około roku.
Specjaliści zalecają szczepienia szczególnie osobom przewlekle chorym (z cukrzycą, astmą oskrzelową, z chorobami
układu krążenia, układu oddechowego, z
niewydolnością nerek), pacjentom z obniżoną odpornością, osobom w wieku powyżej 55 lat oraz tym, którzy przebywają
w dużych skupiskach ludzi (zakłady pracy, szkoły, przedszkola, sklepy, autobusy,
itp.).
Zaszczepić się może każdy, kto szanuje
swoje zdrowie. Od tej reguły są jednak wyjątki. Przede wszystkim warto wiedzieć, że
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kwalifikację do szczepienia przeprowadza lekarz i że szczepionkę
podaje się do 24 godzin od kwalifikacji.

Przeciwwskazaniem do szczepienia
jest:
- aktualnie trwająca choroba z wysoką
temperaturą,
- nadwrażliwość na którykolwiek składnik
szczepionki.

W ofercie szczepień na sezon
2019/2020 posiadamy najnowsze
szczepionki Vaxigrip Tetra oraz Influvac Tetra, w opcji płatnej i bezpłatnej.
Szczegóły na luxmedlublin.pl
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