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Spis treści:

Drodzy Czytelnicy i Pacjenci!

Mamy lato i można powiedzieć, że czas odetchnąć pełną piersią. Pandemia ustępuje, wiele osób 
zostało zaszczepionych, wielu z nas przechorowało Covid. Jednak koronawirus, który przetoczył 
się przez społeczeństwo nie minął bez echa. Ozdrowieńcy wprawdzie pokonali wirusa, ale wśród 
nich są ci, którzy nadal borykają się ze skutkami tej choroby. Stąd coraz większą wagę przykłada 
się do rehabilitacji pocovidowej.
 
Wielu z nas w trakcie pandemii odłożyło na dalszy plan badania profilaktyczne, zapominaliśmy, 
aby zatroszczyć się o własny wygląd, często nie mieliśmy możliwości korzystania z zabiegów 
kosmetologicznych czy medycyny estetycznej. Czas to zmienić! Przypominamy co można zrobić, 
by zachować latem zdrową skórę, promienną cerę i zostać gwiazdą nadchodzących wakacji? 

Niektórzy z naszych pacjentów, chcąc nadrobić stracony czas postanowili natychmiast wrócić do 
aktywności fizycznej. Jednak przy osłabionych mięśniach więzadła kolanowe nie poradziły sobie 
ze stabilizacją stawu i doszło do kontuzji. Nawet do zerwania pojedynczego więzadła lub kilku 
naraz. Wówczas koniecznością staje się rekonstrukcja więzadła i odpowiednia rehabilitacja. 
Więcej na ten temat przeczytasz dalej.

Spotykam często osoby, które narzekają na ciągłe zmęczenie, ból głowy, słabą koncentrację, 
drażliwość. Cóż można im doradzić? Jeśli badania laboratoryjne nie odbiegają od normy, nie są 
to objawy po przechorowanym Covidzie, to warto sprawdzić jeszcze jedną możliwość – czy ten 
stan nie wiąże się z bezdechem sennym. Jeśli chrapiesz, dowiedz się – „czy może być to bezdech 
senny?’’

Na zakończenie polecam ciekawy artykuł dla przyszłych mam. Jak nosić dziecko w chuście 
- aspekty psychologiczne i socjologiczne noszenia dziecka. Zachęcamy do skorzystania
 z tematycznych warsztatów w naszej Szkole Rrodzenia ,, Aktywna Mama’’.

Życzę Państwu zdrowego, słonecznego lata!
Prezes Zarządu

Mirosław Jakubczak
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Laboratorium 
Diagnostyczne Luxmed 
- pasja i profesjonalizm 

W całym okresie działalności laboratorium przeszło wie-
le przemian, których kierunek wyznaczał postęp wiedzy 
w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Postęp techno-
logiczny dostarczał coraz wyższej klasy aparatury, dzięki 
czemu jesteśmy w stanie zaspokoić wzrastające potrzeby 
odbiorców wyników badań, naszych pacjentów i kontra-
hentów.

W odpowiedzi na otwierające się możliwości techniczne, 
jak też wyzwania stawiane przez odbiorców badań oraz 
rynek diagnostyczny, Laboratorium stale poszerzało ofer-
tę dostępnych badań. Przeszliśmy z pasją drogę od kilku 
pomieszczeń laboratoryjnych, w których wykonywaliśmy 
badania z zakresu hematologii, biochemii, hormonów, 
koagulologii i analityki ogólnej i mikrobiologii do nowo-
czesnego, szerokoprofilowego Laboratorium, zajmujące-
go dwa piętra w nowopowstałej filii przy ulicy Orkana 7,  
w międzyczasie zmieniając jeszcze  lokalizację ze względu 
na rozwój nowych pracowni specjalistycznych.

Obecnie Laboratorium Diagnostyczne CM Luxmed
to placówka o ugruntowanej pozycji i renomie.

Do pracowni badań podstawowych na przestrzeni cza-
su dołączyły pracownie specjalistyczne:

• pracownia cytologii,

• histopatologii, 

• mykologii, 

• serologii grup krwi, 

• pracownia badań naukowych,

• pracownia badań genetycznych.

Szczycimy się zarówno wykwalifikowanym i kompetent-
nym personelem,  w skład którego wchodzą specjaliści 
w dziedzinach:  laboratoryjnej diagnostyki medycznej, 
laboratoryjnej toksykologii medycznej, mikrobiologii me-
dycznej, patomorfologii, cytomorfologii medycznej, la-
boratoryjnej transfuzjologii medycznej, jak też światowej 
klasy wyposażeniem diagnostycznym, którego produ-
centami są liderzy rynku diagnostycznego, firmy Abbott, 
Siemens, Roche, Sysmex, Euroimmun, DiaSorin,URIT, 
DiaHem, Biomerieux.
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HISTORIA LABORATORIUM ROZPOCZYNA SIĘ W LATACH 90 XX WIEKU, KIEDY TO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ ROZPOCZĘŁO 
CENTRUM MEDYCZNE LUXMED. OD POCZĄTKU ISTNIENIA WSPIERAMY DIAGNOSTYKĘ I LECZENIE DOSTARCZAJĄC 
PACJENTOM, A W KONSEKWENCJI LEKARZOM, WIARYGODNYCH WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH, BEZ KTÓ-
RYCH WSPÓŁCZESNA MEDYCYNA NIE MOŻE SKUTECZNIE FUNKCJONOWAĆ. 

AKTUALNOŚCI

Takie połączenie zasobów ludzkich i zaplecza technicz-
nego, w połączeniu z wdrożonym Systemem Zarządzania 
Jakością ISO 9001-2015 pozwala na świadczenie usług la-
boratoryjnych na najwyższym poziomie. Aby nie ustać na 
drodze do doskonalenia Laboratorium rozpoczęło także 
proces przygotowania do akredytacji, zgodnie z normą 
ISO 15189.

Nieustannie dokładamy starań, aby  nasza oferta badań 
odpowiadała aktualnym potrzebom, była użyteczna kli-
nicznie, zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, a czas 
oczekiwania na wynik był jak najkrótszy. Większość ba-
dań wykonywana jest na bieżąco, wynik dostępny jest 
tego samego dnia, dla wielu badań już po kilku godzi-
nach od pobrania próbki. Dłuższego czasu wymagają nie-
które, wysokospecjalistyczne testy.

Aby maksymalnie zoptymalizować czas obiegu próbki
w Laboratorium, co  w efekcie prowadzi do skrócenia 
czasu oczekiwania na wynik, weszliśmy w obszar au-
tomatyzacji. Wprowadziliśmy rozwiązanie, którym po-
chwalić mogą się tylko nieliczne laboratoria w kraju. Jest 
to najnowsze nasze „dziecko”,  linia GLP do zarządzania 
obiegiem i analizą próbek, produkcji amerykańskiej firmy
Abbott. 



Do jej zadań należy  automatyczne  sortowanie próbek, 
automatyczne odkorkowywanie, automatyczny  trans-
port próbek do analizatora w celu wykonania badań, 
zarządzanie regułami powtórzeń, archiwizacja próbek 
po wykonaniu zleconych badań. Dzięki automatyza-
cji tych procesów możliwe jest zwiększenie wydajności
i efektywności pracy.
W swojej codziennej działalności staramy się jak najpeł-
niej odpowiadać na potrzeby naszych Pacjentów. Pod-
chodzimy indywidualnie do każdego zlecenia, słucha-
my uwag i jesteśmy otwarci na wprowadzanie nowych 
badań i rozwiązań technicznych.
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Jest to szczególnie ważne  w tak trudnym okresie jak 
obecny czas  epidemii. Od początku jej trwania śledzi-
my możliwości i reagujemy natychmiast, umożliwiając 
naszym Pacjentom diagnostykę w kierunku Covid-19. 
Obecnie jest to kompleksowa oferta badań, dostępna 7 
dni w tygodniu,  w szerokim zakresie godzin pobierania 
materiału do badań, wyniki są do odbioru tego samego 
dnia. W razie pytań i wątpliwości dostępna jest także 
usługa  konsultacji wyniku  ze specjalistą.

mgr Ewa Bielecka
Diagnosta Laboratoryjny

Pełnomocnik ds. Jakości Laboratorium

AKTUALNOŚCI
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CZERNIAK SKÓRY TO NAJPOWAŻNIEJSZY PROBLEM ON-
KOLOGICZNY W DERMATOLOGII. W CIĄGU OSTATNICH 
30 LAT CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA I ŚMIERTEL-
NOŚĆ PO ZACHOROWANIU WZROSŁY. WCZESNE WY-
KRYCIE Z NASTĘPUJĄCYM WŁAŚCIWYM WYCIĘCIEM 
MOŻE DOPROWADZIĆ DO OTRZYMANIA WSKAŹNIKA 
WYLECZENIA SIĘGAJĄCEGO NAWET > 90%, PRZEDE 
WSZYSTKIM W PRZYPADKU CZERNIAKÓW O NISKIM 
STOPNIU RYZYKA.
CZY SĄ ZATEM SYTUACJE, KTÓRE SPRZYJAJĄ ROZWO-
JOWI RAKA SKÓRY? JAKI WPŁYW NA ROSNĄCĄ LICZBĘ 
PRZYPADKÓW ZDIAGNOZOWANEGO CZERNIAKA MA 
NADMIERNA EKSPOZYCJA NA SŁOŃCE? POSTARAM 
SIĘ WYJAŚNIĆ CZYM JEST CZERNIAK, CO POWINNO 
BUDZIĆ NIEPOKÓJ I JAKIE BADANIA WYKONAĆ. 

Przyczyny powstawania czerniaka 

Powtarzające się, krótkie, intensywne ekspozycje sło-
neczne oraz ostre poparzenia w dzieciństwie odgrywa-
ją bardzo dużą role w rozwoju czerniaka i są głównym 
czynnikiem ryzyka. Uczęszczanie do solarium, osoby rasy 
białej (fototyp I ,II), płeć żeńska, osoby z liczbą >50 zna-
mion oraz osoby, które posiadają znamiona  atypowe - 
to kolejne czynniki ryzyka powstania nowotworu skóry.
Warto wspomnieć również o rodzinnej predyspozycji ge-
netycznej do powstawania czerniaka. Badania genetycz-
ne potwierdziły, że nosicielstwo genu CDKN2A wiąże się 
ze zwiększoną częstością występowania czerniaka skóry.

Po czym rozpoznać nowotwór skóry

U kobiet czerniak najczęściej umiejscowiony jest na koń-
czynach, w przypadku mężczyzn najczęstszym umiejsco-
wieniem czerniaka jest tułów. 
Czerniak zazwyczaj pojawia się de novo, czyli na skórze 
nie zmienionej, ale może powstać w połączeniu ze zna-
mieniem melanocytowym. Jest to znamię składające się 
z komórek barwnikowych tzw. melanocytów, bogatych
w pigment, potocznie „pieprzyk”. 
Czerniak kojarzy się nam z kolorem czarnym i rzeczywi-
ście występują 4 podstawowe rodzaje czerniaków: wy-
wodzący się ze złośliwej plamy soczewicowatej (zazwy-
czaj na twarzy), czerniak szerzący się powierzchownie
i czerniak guzowaty (na skórze kończyn  dolnych, gór-
nych czy tułowia) oraz czerniak akralny (na stopach-jak 
na zdjęciu- czy dłoni).
Istnieją także czerniaki bezbarwnikowe, koloru czer-
wonego, czy czerniaki brodawkujące przypominające 
brodawkę wirusowa. Czerniaki mogą występować na 
błonach śluzowych jamy ustnej oraz okolic odbytowo
-płciowych. Czerniak wcześniej istniejący może szybko 
rozwijać się w ciąży. Czerniak u dzieci, należy do rzadkości.

 Co może budzić nasz niepokój?

1) Zmiany w obrębie już istniejącego znamienia, określa-
ne jako ABCD:

• A - asymetria - zmiana kształtu znamienia z okrągłej 
na niesymetryczną

• B - brzegi - nierówne, postrzępione brzegi znamienia
• C - kolor  - zmiany w zabarwieniu znamienia: ściem-

nienie, rozjaśnienie, różne zabarwienia czerwonego, 
niejednolity kolor

• D - rozmiar, średnica znamienia > 6 mm

2) Nowo powstałe znamię 

Profilaktyka czerniaka 

Dzięki profilaktyce możemy uchronić się przed rakiem 
skóry,  polega ona na:

• ochronie przed promieniowaniem UV (kremy z od-
powiednim  wskaźnikiem ochrony przeciwsłonecz-
nej, SPF), które nie dopuszczają do oparzeń słonecz-
nych,

• samokontroli znamion oraz całej skóry naszego ciała 
i regularne wizyty specjalistyczne (dermatolog ,on-
kolog),

• badaniu znamion (dermatoskopia czy wideoder-
matoskopia) -  jest to badanie odgrywające niewąt-
pliwie największą rolę w rozpoznawaniu niepokoją-
cych zmian barwnikowych w tym czerniaka. Badanie 
to pozwala na odróżnienie zwykłych, niegroźnych 
znamion barwnikowych od znamion atypowych co 
przyczyniło się do znacznej poprawy skuteczności 
przedoperacyjnej diagnostyki znamion.

lek. med. Joanna Nowak
Specjalista dermatologii i wenerologii

Czy latem zagrożenie  
rakiem skóry rośnie?

MEDYCYNA DLA CIEBIE

https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1%2C8%2C78p%2C39l%2Cstronapsl%2Cporadnie-specjalistyczne%2Cdermatologia-dziecieca%2Clublin-ul-orkana-7%2Clekarze
https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1%2C8%2C78p%2C39l%2Cstronapsl%2Cporadnie-specjalistyczne%2Cdermatologia-dziecieca%2Clublin-ul-orkana-7%2Clekarze
https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1%2C8%2C32p%2C39l%2Cstronapsl%2Cporadnie-specjalistyczne%2Cdermatologia%2Clublin-ul-orkana-7%2Clekarze
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Chrapanie - czy to 
może być bezdech senny?
KAŻDY Z NAS POTRZEBUJE ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI I JAKOŚCI SNU DLA ODBUDOWY ORGANIZMU I ODPRĘŻENIA. KIEDY 
CHCE SIĘ BYĆ PRODUKTYWNYM W PRACY, W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU, NIE MA NIC LEPSZEGO NIŻ DOBRY 
SEN. JEŚLI JEDNAK TWÓJ SEN ZABURZA CHRAPANIE, LUB JEŚLI CHRAPIE TWÓJ PARTNER? SEN STAJE SIĘ PRZERYWANY, 
WYBUDZASZ SIĘ W NOCY, RANO WSTAJESZ ZMĘCZONY, CZĘSTO Z BÓLEM GŁOWY. I NIE JEST TO NIESTETY TYLKO 
PROBLEM, NA KTÓRY POMOŻE FILIŻANKA ESPRESSO. NIELECZONY BEZDECH SENNY MOŻE ZABURZAĆ PRAWIDŁOWĄ 
WENTYLACJĘ PŁUC, W EFEKCIE CZEGO WYSTĘPUJE NIEDOTLENIENIE ORGANIZMU. NA SZCZĘŚCIE ZESPÓŁ BEZDECHU 
SENNEGO MOŻNA JUŻ ŁATWO DIAGNOZOWAĆ I LECZYĆ. 

Czym jest bezdech senny? 

Przerwy w oddychaniu podczas snu zdarzają się każdemu. 
Takie pojedyncze epizody, są naturalnym zjawiskiem, 
które niczym nie grozi. Jeśli jednak występują zbyt 
często, zakłócają naturalny cykl snu i mogą wpływać na 
zaburzenia pracy organizmu.
O bezdechu sennym mówimy wówczas, gdy przerwy 
w oddychaniu są częste i trwają minimum 10 sekund. 

z
z
z

Podczas takiego epizodu bezdechu, organizm zaczyna 
walczyć o potrzebną porcję tlenu. Skutkuje to nagłym 
wybudzeniem i próbą szybkiego „łapania” powietrza.

Chrapanie a bezdech 

Podczas snu charakterystycznym objawem bezdechu jest 
głośne i długotrwałe chrapanie, po którym następuje 
nagła cisza (nie słychać wówczas oddechu), a następnie 

NOWOŚCI



zaczerpnięcia oddechu podczas snu. Obserwuje się 
również niespokojny sen. Wymienione symptomy 
trudno zaobserwować samemu. Najczęściej zauważa to 
osoba bliska, dzieląca wspólną sypialnię, która również 
cierpi z powodu tej przypadłości. Występują również 
objawy dzienne bezdechu sennego. To zazwyczaj częsty, 
poranny ból głowy, uczucie niewyspania, zmęczenie, 
słabsza koncentracja.

Kto jest bardziej narażony na bezdech nocny?

Bezdech częściej występuje u mężczyzn. Zagrożenie 
wzrasta wraz z wiekiem. Bardziej narażone są osoby
z nadwagą lub otyłością, ponieważ do bezdechu dochodzi 
w momencie, gdy rozluźniona podczas snu tkanka 
mięśniowa gardła opada i zamyka dopływ powietrza. 
Zwiększona masa mięśniowa w okolicy szyi, może 
prowadzić do częstszego blokowania dróg oddechowych, 
kiedy mięśnie ulegają rozluźnieniu.

Co jeśli nie leczysz bezdechu?  

Nieleczony, może prowadzić do różnych zaburzeń 
pracy narządów i układów. Niektóre źródła informują 
o powiązaniu bezdechu sennego z chorobami serca. 
Zaobserwowano, że bezdech zwiększa ryzyko zawału
i udaru oraz może prowadzić do nadciśnienia.

Leczenie bezdechu sennego
 
Codzienne stosowanie terapii przy użyciu odpowiedniego 
zestawu terapeutycznego (aparatu, przewodu 
oddechowego, maski) pozwala znacząco ograniczyć 
liczbę bezdechów, a już po kliku dniach można zauważyć 
znaczącą poprawę koncentracji i zwiększoną energię. 
Poprawia się tolerancja na wysiłek i ustępuje senność
w ciągu dnia.
ęty 
Diagnoza bezdechu sennego 

Odbywa się przy zastosowaniu badania poligraficznego. 
Potrzebne jest do tego specjalistyczne urządzenie, 
wyposażone w czujniki rejestrujące saturację krwi, 
chrapanie i przepływ powietrza przez drogi oddechowe. 
Urządzenie sprawdza również poziom wysiłku 
oddechowego i pozycję ciała podczas snu. 
Aby dowiedzieć się czy cierpisz na bezdech senny 
nie musisz już spędzać kilka dni w szpitalu. Dzięki 
niewielkiemu oraz łatwemu w obsłudze aparatowi 
diagnostycznemu, badanie poligraficzne można odbyć 
we własnym domu.

Czym jest Domowy Test Bezdechu? 

Domowy Test Bezdechu jest dobrym wyborem, jeśli 
zależy Ci na uniknięciu pobytu w szpitalu. Będziesz 
mógł przebadać się pod kątem bezdechu sennego 
we własnym mieszkaniu. Zajmie to tylko jeden dzień, 
a właściwie noc. Nie musisz mieć skierowania. Aparat 
do badania dostaniesz bezpośrednio do domu. Wynik w 
postaci raportu z interpretacją, dokonaną przez lekarza - 
certyfikowanego specjalistę ds. zaburzeń snu z instrukcją 
dalszej diagnostyki i terapii, otrzymasz w terminie do 5 
dni roboczych od czasu wysyłki aparatu po badaniu. 
W przypadku rozpoznania bezdechu sennego otrzymasz 
zalecenie dalszej diagnostyki i terapii.

Jeśli masz pytania, nie masz pewności czy problem 
bezdechu właśnie ciebie dotyczy, możesz skorzystać
z porady lekarskiej w zakresie diagnostyki zaburzeń snu. 
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Domowy Test Bezdechu

https://luxmedlublin.pl/e-rezerwacja/sklep%2Cmoje-konto


Dziecko w chuście 
Nowe warsztaty w Aktywnej Mamie
TEMAT NOSZENIA DZIECI W CHUSTACH W OSTATNIM CZASIE ZROBIŁ SIĘ POPULARNY. NIEKTÓRZY WRĘCZ TWIERDZĄ, ŻE 
TO MODA MŁODYCH RODZICÓW. ALE CZY TAK NAPRAWDĘ JEST, CZY TO PO PROSTU WYNALAZEK PŁYNĄCY Z POTRZEB
I SERCA?  DLACZEGO TAK SIĘ STAŁO, ŻE  RODZICE ZACZĘLI SIĘGAĆ PO CHUSTY DO NOSZENIA DZIECI? NA TE PYTANIA NIE 
MA JEDNOZNACZNEJ ODPOWIEDZI, GDYŻ ASPEKTÓW NOSZENIA DZIECI JEST WIELE – WYJAŚNIA BEATA ŁUBIARZ – DO-
RADCA NOSZENIA DZIECI W CHUSTACH I NOSIDEŁKACH MIĘKKICH W SZKOLE RODZENIA AKTYWNA MAMA.

 - Często słyszymy od osób noszących dziecko w chuście, 
że to duża ulga dla ich organizmu, ponieważ dobrze za-
wiązany materiał świetnie go odciąża. Nie bolą nadgarst-
ki, mięśnie oraz plecy, jak w sytuacji gdy nosi się dziecko 
na rękach. Pomaga rodzicom w przypadku występowania 
kolki u niemowląt, przy usypianiu, jak również przemiesz-
czaniu się. Jednak warto zwrócić uwagę na inne aspekty: 
psychologiczne czy socjologiczne.

Noszenie dzieci na rękach to codzienność, jest to zwy-
kła czynność ludzkiego zachowania. Wzmacnia poczucie 
bezpieczeństwa dziecka. Otulone miękkim i przyjemnym 
dla niego materiałem chustowym, bujane i kołysane bli-
sko serca rodzica, kojarzy ten fakt z byciem w życiu pło-
dowym.  Noszone w chuście, ma możliwość schronienia 
się przed światem, który jest dla niego zupełną nowo-
ścią, którego do porodu nie doświadczał. W tym świecie 
oddziaływuje grawitacja, światło jest bardzo jasne, a gło-
sy bardziej wyraźne. Kiedy bodźców jest zbyt dużo lepiej 
jest przytulić się do rodzica w bezpiecznym dla siebie 
środowisku. Niestety, będąc w foteliku, bujaczu czy na 
podłodze nie ma takiej możliwości. 

Dlatego m.in. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
w swoich publikacjach z 2003 r. zaleca używanie chust 
jako odmianę kangurowania „prawie każdego małego 
dziecka”. Z badań wynika, że kontakt skóra do skóry po-
maga w regulowaniu pracy serca i oddechu. Bliski kontakt 
poprzez przytulenie pomaga redukować poziom kortyzo-
lu, co z kolei wpływa na oszczędność energii potrzebnej 
do wzrostu i rozwoju. Sam rodzic staje się odprężony
i zrelaksowany, ponieważ jest mu wygodnie. Zyskuje 
„wolne ręce”, dlatego łatwiej jest pogodzić codzienne 
obowiązki z wymagającym przytulania dzieckiem. Mię-
dzy rodzicem a dzieckiem nawiązuje się naturalna więź. 

Nie stawiamy granic i wytycznych w ilości czasu noszenia 
dziecka w chuście, ponieważ każde będzie potrzebowa-
ło swojego czasu na adaptację w świecie zewnętrznym. 
Należy jednak pamiętać, że rozwój naszych dzieci opie-
ra się na różnorodności doświadczeń dostosowanych
 do etapu rozwoju. Chusta jest dodatkowym narzędziem, 
które może pomóc. Ale aby spełniała swoją funkcję war-
to nauczyć się ją wiązać w sposób poprawny.  Dlatego 
zapraszamy przyszłych rodziców na warsztaty, aby mogli 
zapoznać się z zasadami dobrania chusty, bezpiecznego 
noszenia oraz techniką jej wiązania.

Przy okazji zachęcam mamy, które oczekują dziecka do 
udziału w nowych warsztatach Fizjoterapia Okołoporo-
dowa oraz Trening Oddechu i Relaksacji w ciąży. 

8

NOWOŚCI



9

NOWOŚCI

Warsztaty stanowią uzupełnienie wiedzy zdobytej na za-
jęciach w szkole rodzenia. Podzielone są na część warsz-
tatową oraz instruktaż ćwiczeń. Na zajęciach z fizjote-
rapii okołoporodowej omawiamy najczęstsze problemy
w czasie ciąży, jak: rozejście spojenia łonowego, ból wo-
kół żeber, zgaga, obrzęki nóg, zespół cieśni nadgarstka, 
rwa kulszowa oraz problemy po porodzie: nietrzymanie 
moczu, obwisły brzuch, hemoroidy, obrzęki i żylaki nóg, 
bolesne współżycie, rozstęp mięśnia prostego brzucha. 
Trening oddechu i relaksacji ma na celu zmniejszenie 
stresu przed porodem. Wiedzę przyszłej mamy warto 
stale poszerzyć, w związku z tym zapraszam także na 
warsztaty z treningu Mięśni dna miednicy. 

Na zajęciach przekazywana jest wiedza teoretyczna
i praktyczna m.in. na temat budowy i funkcji mięśni dna 
miednicy oraz jak prawidłowo je ćwiczyć w ciąży oraz po 
porodzie.

Zajęcia odbywają się w Szkole Rodzenia Ak-
tywna Mama, ul. Orkana 7, Lublin (Piętro 2 
– budynek Luxmed), tel. 81 532 37 11 wew. 3

aktywnamama.com.pl

Zajrzyj na nową stronę

https://aktywnamama.com.pl


10

Letni przewodnik po kosmetologii 
i medycynie estetycznej
NIEWAŻNE CZY PLANUJESZ BŁOGIE LENISTWO NA PLA-
ŻY CZY TURYSTYCZNY RAJD… NA LETNIĄ PRZYGODĘ 
WARTO GRUNTOWNIE PRZYGOTOWAĆ SKÓRĘ ORAZ 
ZACHOWAĆ ZDROWY WYGLĄD PRZEZ CALE LATO. DLA-
TEGO ZANIM PRZYMIERZYSZ NOWE BIKINI, POSTARAJ 
SIĘ O TO, ABY SKUTECZNIE ZAWSTYDZIĆ INNYCH JĘ-
DRNĄ, BŁYSZCZĄCA I IDEALNIE NAWILŻONĄ SKÓRĄ. 
DLA UŁATWIENIA ZADANIA SPRAWDZILIŚMY CO RADZI 
W TEJ KWESTII SPECJALISTKA W ZAKRESIE KOSMETO-
LOGII - JUSTYNA FUKSA-OMIOTEK.

Zacznijmy od wody bo to przecież podstawa podstaw. 

Czy picie dużej ilości wody i stosowanie kremów nawil-
żających umożliwi utrzymanie właściwego nawilżenia 
skóry?

Oczywiście, nie zaskoczę nikogo stwierdzeniem, że nale-
ży pić dziennie ponad 2 litry wody, najlepiej mineralnej. 
To dla utrzymania właściwego nawodnienia organizmu, 
ale również odpowiedniego nawodnienia skóry od we-
wnątrz. Bywa to trudne, szczególnie gdy jesteśmy poza 
domem i mamy ograniczony dostęp do toalety. Nie za-
lecam również zażywania częstych, długich kąpieli, które 
wypłukują naturalna barierę hydrolipidową skóry. Po-
dobnie potwierdzę powszechną opinię na temat kremów 
ochronnych z filtrem UV. Stosuj tylko kosmetyki profesjo-
nalnych marek z wysokim filtrem UV, ale nie tylko latem 
- przez CAŁY ROK. Ale to temat rzeka na oddzielny artykuł
Kremy, nawet najlepsze, nie nawilżą skóry od wewnątrz, 
dlatego ich działanie jest krótkotrwałe. Ale na to też już 
mamy sposoby, a z pomocą przychodzi medycyna este-
tyczna i kosmetologia.

To w lecie można wykonywać zabiegi medycyny este-
tycznej czy kosmetologii?

Pytasz, czy latem mamy rezygnować z dbałości o własny 
wygląd i zdrową, promienną cerę? Wręcz przeciwnie! 
Zacznijmy od podstawowej zasady: latem wykonujemy 
zabiegi, które nawilżają, odżywiają i rewitalizują skórę – 
czyli zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego, witamin, 
minerałów i innych substancji odżywczych, szczególnie 
potrzebne do regeneracji skóry po dużym nasłonecznie-
niu, gdy jest ona odwodniona, przesuszona i wymaga 
szybkiego wsparcia – radzi kosmetolog Justyna Fuksa-
Omiotek. – Polecam wykonanie zabiegów bazujących na 
antyoksydantach, takich jak witaminy C, A, E czy kwas fe-

rulowy i laktobinowy. 
Chociaż, wykonywanie niektórych zabiegów w okresie 
dużego nasłonecznienia (czyli od czerwca do sierpnia) 
nie jest zalecane to przy zachowaniu ostrożności i prze-
strzeganiu zaleceń lekarza, nie zwiększa ryzyka wystąpie-
nia oparzeń i przebarwień skóry.

To teraz wróćmy do tematu nawilżania skóry od we-
wnątrz?

Powiem krótko – MEZOTERAPIA to idealny zabieg chro-
niący skórę, przed nadmierną utratą wody. To ostrzyki-
wanie skóry z użyciem kwasu hialuronowego i innych 
aktywnych substancji, które wykazują silne działanie 
nawilżające, regenerujące i antyoksydacyjne. Zabieg 
poprawia jakość skóry, zwiększa jej nawilżenie, napięcie
i elastyczność. Wykonując go przed wakacjami skóra bę-
dzie odpowiednio głęboko nawilżona, a po wakacjach 
wzmocni jej regenerację.

Mezoterpia to również doskonały sposób na to, aby 
poprawić kondycję swoich włosów, poprzez odżywienie 
skóry głowy, specjalnie dedykowanymi preparatami wi-
taminowymi.
A co na wygładzenie i odmłodzenie skóry, drobne 

PORADNIK PACJENTA

https://blog.luxmedlublin.pl/krem-z-filtrem-nos-ze-soba-przez-caly-rok/


11

zmarszczki, które uwidaczniają się pod wpływem słońca, 
które skutecznie potrafią spędzić sen z powiek. 
Czy mamy na nie sposób latem?
W takich przypadkach stosuję z powodzeniem TOKSY-
NĘ BOTULINOWĄ. Brak przeciwwskazań do zabiegów 
latem. 

Iniekcje toksyny botulinowej nie tylko korygują już ist-
niejące zmarszczki, ale działają również profilaktycznie. 
Dzięki wstrzyknięciu toksyny w zmarszczki oczu i czoła, 
które nasilają się pod wpływem słońca, zostaną one spły-
cone oraz unikniemy ryzyka powstawania kolejnych.
Lato to także idealny czas na zabieg z wykorzystaniem 
toksyny botulinowej w celu ograniczenia nadmiernej 
potliwości pach, dłoni lub stóp. Efekt leczenia nadpotli-
wości toksyną botulinową utrzymuje się (w zależności od 
ilości podanego preparatu) od 8 do 12 miesięcy.

Bezpieczne latem są zabiegi wykorzystujące kwas hialu-
ronowy, który zresztą występuje naturalnie w naszym or-
ganizmie i odpowiada za jędrność, gładkość i odpowied-
nie nawilżenie skóry. Niestety wraz z upływem czasu jego 
ilość zmniejsza się i to właśnie dlatego nasza skóra traci 
jędrność, pojawiają się zmarszczki a twarz traci owal. 
Dlatego uzupełniając jego niedobór poprzez zabiegi jakie 
oferuje nam medycyna estetyczna nie tylko wypełniamy 
zmarszczki, uwydatniamy policzki, ale również pobudza-
my naturalne procesy regeneracyjne zachodzące w na-
szej skórze. Dzięki temu będzie ona wyglądała znacznie 
zdrowiej, nawet wtedy kiedy preparat na bazie kwasu 
hialuronowego już się wchłonie. 
Nie mogę nie wspomnieć o delikatnych peelingach rege-
nerujących, antyoksydacyjnych, rozjaśniających cerę. Na 
taki peeling zawsze warto się zdecydować. 

Wśród zalecanych wymienić można: 
• peeling migdałowy, który reguluje sebum, aktywu-

je regenerację komórek, rozjaśnia przebarwienia 
posłoneczne i pozapalne, działa bakteriostatycznie

       i przeciwłojotokowo,
• ferulac – który intensywnie ujędrnia, rozjaśnia prze-

barwienia i wyrównuje koloryt,
• peeling kawitacyjny,
• delikatna mikrodermabrazja o działaniu złuszczają-

cym, 
• natleniająca oksybrazja,
• zabiegi odmładzające na bazie fali radiowej lub pod-

czerwieni.

Nie zalecam natomiast stosowania latem zabiegów
z użyciem mocnych peelingów chemicznych, po których 
następuje intensywne złuszczenie skóry oraz niektórych 
rodzajów laserów. 

Zabiegi takie wymagają regeneracji, a skóra uwrażli-
wiona światłem oraz taka, która się łuszczy, ma większą 
skłonność do powstania przebarwień posłonecznych. 
Pamiętaj, że mimo wykonywania zabiegów „dozwolo-
nych” w lecie, nie można zapominać o odpowiedniej 
ochronie przeciwsłonecznej.
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Gdy przyjdą upały...
co musisz wiedzieć
TEMPERATURY 30 STOPNI C I POWYŻEJ ZACHWY-
CAJĄ WSZYSTKICH, KTÓRZY WYJEŻDŻAJĄ NA URLOP 
LUB WAKACJE I CHCĄ JE SPĘDZIĆ NA ŁONIE NATURY. 
KOCHAMY UPALNE LATO NAD WODĄ, NA PLAŻACH, 
WSZĘDZIE TAM, GDZIE ODPOCZYWAMY I NIE MUSIMY 
PRACOWAĆ. A CO NA TO CI, KTÓRZY MUSZĄ W TYM 
CZASIE BYĆ W MIEŚCIE? KIEDY ROZGRZANE MURY
I KAMIENIE NIE POZWALAJĄ ODETCHNĄĆ NAWET PO 
ZACHODZIE SŁOŃCA? JUŻ SAME PROGNOZY UPAŁÓW 
WYWOŁUJĄ WTEDY NIEPOKÓJ.

Inaczej znosimy upały w mieście. Intensywne promie-
niowanie słonecznei wysoka temperatura wywołują
 w miejskiej atmosferze takie reakcje chemiczne, że smog 
utrudnia oddychanie, drażni oczy i skórę.
Jak sobie z tym poradzić?  
W upalne dni warto zmienić swoje zachowanie.
Między godziną 10.00 a 16.00 unikajmy wysiłku fizyczne-
go i dłuższego przebywania na słońcu.  Gdy musimy wyjść 
na zewnątrz nośmy nakrycie głowy i okulary przeciwsło-
neczne, koniecznie z filtrem pochłaniającym promienio-
wanie UVA i UVB. Zbyt wysoka temperatura wpływa ne-
gatywnie na pracę układu oddechowego, krwionośnego, 
a nawet pokarmowego. Ponieważ organizm próbuje się 
bronić, uruchamia szereg reakcji. Pod wpływem ciepła 
rozszerzają się naczynia krwionośne, co automatycznie 
przyspiesza krążenie krwi (tej reakcji może towarzyszyć 
wzrost częstości skurczów serca i obniżenie ciśnienia tęt-
niczego krwi).

Rosnąca temperatura pobudza organizm do zwiększonej 
produkcji potu. Podczas upałów możemy stracić nawet 
12 litrów wody w ciągu doby. Wraz z potem tracimy nie 
tylko wodę, ale niezbędne do prawidło wego funkcjono-
wania sole mineralne. Dlatego podczas upałów niezależ-
nie od tego, czy mamy pragnienie, czy nie, pijmy co naj-
mniej 2-3 litry wody dziennie. Soki owocowe, herbatki, 
napoje słodzone nie zastąpią czystej wody mineralnej! 
Gdy za mało pijemy, grozi nam odwodnienie, które pro-
wadzi do zaburzeń pracy wielu  narządów. 

Może dojść do przegrzania organizmu, które zaczyna 
się narastającym uczuciem zmęczenia, a kończy uda-
rem słonecznym. Podczas upału zrezygnujmy z napo-
jów z kofeiną ze względu na jej działanie moczopędne
i pobudzające, zapomnijmy też o alkoholu. Pozostając
w mieście, schładzajmy pomieszczenia, w których prze-
bywamy.

Jeśli jest to mieszkanie w bloku, które zazwyczaj nie ma 
klimatyzacji, możemy rozwiesić mokre prześcieradła lub 
ręczniki, ustawiać miski z zimną wodą (także z lodem) lub 
zamrożone butelki z wodą i zamykać okna od zachodniej 
i południowej strony. 

A jak wpływa upał na naszą psychikę? Według badań, 
w gorące dni jesteśmy bardziej podenerwowani, niecier-
pliwi i agresywni. 
Okazuje się, że silne słońce męczy nas bardziej niż mróz. 
Dzieje się tak dlatego, że organizm ma mniej możliwo-
ści schładzania się niż ogrzewania. Gdy jest nam zimno, 
możemy zwiększyć aktywność mięśni, cieplej się ubrać, 
dogrzać pomieszczenie. Ochłodzić organizm jest znacz-
nie trudniej.
Mimo wszystko, zdecydowana większość z nas twierdzi, 
że woli jednak lato niż zimę. I niech tak pozostanie!
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Letni warzywniak

NADCHODZI LATO, A LATO TO TRUSKAWKI, BOTWINKA 
I RABARBAR. ZAWSZE POWTARZAM SWOIM PACJEN-
TOM, ŻE DIETA OPARTA NA SEZONOWYCH PRODUK-
TACH JEST NAJLEPSZA. 
WARZYWA I OWOCE NIE MUSZĄ PŁYNĄĆ  TYGODNIA-
MI W  KONTENERACH, TRACĄC PRZY TYM WARTOŚCI 
ODŻYWCZE. OWOCE ZBIERANE SĄ W SZCZYCIE SEZO-
NU, KIEDY DOJRZEWAJĄ NA KRZEWACH I DRZEWACH, 
W NATURALNYM ŚRODOWISKU. WARZYWA ROSNĄ 
FAKTYCZNIE W ZIEMI.  SAMI PRZYZNAJCIE, ŻE SMAK 
TRUSKAWKI  ZEBRANEJ LATEM JEST NIEPORÓWNY-
WALNY DO SMAKU IMPORTOWANEJ TRUSKAWKI
W ZIMIE.

Sprawdźmy jakie sezonowe owoce i warzywa warto 
wybierać latem 

Truskawki, jagody, borówki i porzeczki 
To cenne źródła witaminy C, a także antocyjanów. 
Dzięki czemu wykazują właściwości antyoksydacyjne.
W letnich jadłospisach proponuję je jako dodatek do 
owsianki,  składnik koktajli,  a także jako lekkie desery
 i sorbety.  Mała zawartość cukru i niewielka kaloryczność 
to argumenty, które przemawiają za tym żeby włączyć je 
do swojego letniego jadłospisu.

Brzoskwinie, morele, nektaryny
Zawierają cenny beta-karoten, witaminę C, 
a także duże ilości błonnika. Spożywanie tych owoców 
korzystnie wpłyniena wzrok, stan skóry trądzikowej,
a także jest wskazane w przypadku nadkwasoty.  
Należy pamiętać, że morele w większych ilościach mogą 
zadziałać przeczyszczająco. Zawarty w nich błonnik 
pokarmowy  przyśpiesza bowiem perystaltykę jelit.

Boćwina, szczaw, szpinak
Skarbnica kwasu foliowego, ale też szczawianów,
które będą  niepożądanym składnikiem diety
np. w przypadku kamicy nerkowej. Szpinak
oraz boćwina mogą stanowić ciekawe 
urozmaicenie jako baza dla sałatek, 
z powodzeniem mogą zastąpić rukolę
czy sałatę lodową. Polecam je także 
do warzywnej tarty.

Młode ziemniaki
Nie ma nic lepszego niż młode ziemniaki z koperkiem
i sadzonym jajkiem. Panuje powszechne przekonanie, 
że ziemniaki tuczą. Nadmiar kalorii „tuczy”. Ziemniaki ze 
względu na ich częstotliwość spożyciaw Polsce są jednym 
z głównych źródeł witaminy C. Zawierają też sporo po-
tasu (zwłaszcza gotowane w mundurkach lub na parze), 
dlatego warto włączyć je do diety zwłaszcza w przypadku 
nadciśnienia tętniczego.

Pomidory
Pasują do wszystkiego – makaronu, zupy, na kanapkę, do 
sałatek. Pomidory zawierają likopen, który wykazuje sil-
ne działanie przeciwnowotworowe.

A także potas, witaminę C. To zdecydowanie najczę-
ściej proponowane przeze mnie warzywo w dietach.
Jeden duży pomidor ok. 200 g to niecałe 40 kcal. 

Kalafior, brokuły
Te niskokaloryczne warzywa to źródło witamin i minera-
łów.  Zawiera spore ilości magnezu, wapnia, a także
witamin z grupy B.
Brokuły  i kalafior są źródłem sulforafanu, który działa 
przeciwzapalnie, przeciwnowotworowo. 

PORADNIK PACJENTA



Deser truskawkowy

Składniki:
Skyr naturalny 150g (opakowanie)
Migdały 15 g
Truskawki 160g (szklanka)
Opcjonalnie erytrol  

Sposób przygotowania:
Truskawki umyć i przekroić na pół. Przełożyć do
miseczki. Dodać skyr, posypać migdałami. 

Całość 240 kcal

mgr Anna Chmielewska-Jańczak
      Dietetyk
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Szparagi białe i zielone
Polecam zielone - nie trzeba ich obierać i wykazują się 
większą wartością odżywczą. Szparagi najlepiej ugotować 
na parze. Nie będą wtedy tracić wartości odżywczych, 
tak jak w przypadku tradycyjnego gotowania. Szparagi 
zawierają witaminy z grupy B oraz foliany. Pęczek szpa-
ragów 300 g ma tylko 60 kcal, a można wykorzystać go
i stworzyć naprawdę sycące letnie danie.

Przykładowe dania z warzywniaka, na obiad i nie tylko

Jaja sadzone z młodymi ziemniakami i szparagami

Składniki:
Jaja 100g (2 szt.)
Ziemniaki młode 280g (3 szt.)
Koper 2 g
Oliwa z oliwek 10g (łyżka)
Szparagi 300 g (ok 10 szt.)

Sposób przygotowania:
Jaja sadzone usmażyć na patelni teflonowej. 
Ziemniaki oraz szparagi ugotować na parze.
Ziemniaki posypać świeżym koprem i skropić oliwą.

Całość 493 kcal

Grzanki żytnie z mozzarellą, pomidorem i szpinakiem

Składniki:
Chleb żytni 105 g (3 kromki)
Mozzarella 8,5% 120 g (kulka)
Szpinak świeży 50g  (2 garście)
Pomidor 180g (sztuka)
Bazylia, pieprz do smaku

Sposób przygotowania:
Na chlebie ułożyć plastry pomidora, szpinak,a następnie 
plaster sera mozzarella. Zapiekać w piekarniku 5-10 mi-
nut w 200 stopniach,do momentu rozpuszczenia sera.

Całość 505 kcal

PORADNIK PACJENTA

https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1%2C8%2C72p%2C3l%2Cstronapsl%2Cporadnie-specjalistyczne%2Cdietetyk%2Clublin-ul-krolewska-11%2Clekarze
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JEST JEDNYM Z NAJWIĘKSZYCH I NAJBARDZIEJ ZŁOŻO-
NYCH STAWÓW W CIELE CZŁOWIEKA. SPOCZYWAJĄ NA 
NIM CHYBA NAJWIĘKSZE OBCIĄŻENIA. STAW KOLANO-
WY – JEŚLI ULEGNIE „AWARII” MOŻEMY ZOSTAĆ UNIE-
RUCHOMIENI NA DŁUGIE MIESIĄCE. PROBLEM MOŻE 
DOTKNĄĆ NIE TYLKO SPORTOWCÓW WYCZYNOWYCH, 
ALE RÓWNIEŻ TYCH, KTÓRZY NIE ĆWICZĄ NA CO DZIEŃ 
I MAJĄ SŁABSZE MIĘŚNIE. DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE? 
BO WIĘZADŁA KOLANOWE NIE MOGĄ SOBIE SAME 
PORADZIĆ ZE STABILIZACJĄ STAWU.

Na wstępie wyjaśnijmy krótko czym są więzadła stawowe. 
To struktury, które spajają kości, wzmacniają ruchome 
połączenia pomiędzy kośćmi i umożliwiają wykonywa-
nie ruchów. Są więc elastyczne, rozciągają się, jednak do 
pewnego momentu. Wskutek urazu, najczęściej podczas 
intensywnych ćwiczeń, więzadła kolanowe mogą ulec 
naciągnięciu, naderwaniu bądź całkowitemu zerwaniu.
Charakterystycznym objawem zerwania więzadła kola-
nowego jest silny ból kolana oraz wrażenie jego niestabil-
ności. Pacjenci opisują to jako „uciekanie kolana”. Czuje 
się również ograniczenie ruchomości stawu. Każdy ruch, 
który obciąża staw kolanowy powoduje jeszcze większy 
ból.

Jak się leczy zerwane więzadła kolanowe?

Całkowicie zerwane więzadła kolanowe nie są w stanie 
zregenerować się samoistnie. Aby umożliwić pacjento-
wi powrót do pełnej sprawności konieczna jest metoda 
operacyjna, czyli rekonstrukcja więzadła.  Polega ona na 
wszczepieniu w miejsce zerwanego więzadła nowego, 
pobranego od pacjenta np. ze ścięgna Achillesa, ścięgna 
zginacza itp. Jeśli z różnych przyczyn medycznych nie ma 
takiej możliwości, wykorzystywane są ścięgna wykonane 
z materiałów syntetycznych.
Po zabiegu rekonstrukcji musimy liczyć się z intensywną 
rehabilitacją – mówi fizjoterapeuta Fabian Burakowski. 
- Program usprawniania dobierany jest indywidualnie. 
Różni się doborem technik, czasem trwania zabiegów 
oraz ich częstotliwością. 
Na to zróżnicowanie wpływa wiele czynników, m.in: wiek 
pacjenta, kondycja fizyczna, czas, który upłynął od urazu. 
Ważnym wyznacznikiem doboru ćwiczeń jest również 
technika operacyjna, zastosowana u danego pacjenta.

Jak długo może trwać proces rehabilitacyjny?

Podzielony jest na kilka etapów. Wczesna faza poope-
racyjna, ostra, trwa około dwóch tygodni, do momen-
tu zdjęcia szwów – wyjaśnia mgr F. Burakowski. Po 3-6 
tygodniach następuje stopniowy powrót do aktywności 
fizycznej. To czas, kiedy możliwy staje się już powrót do 
pracy, do codziennego normalnego funkcjonowania. Do 
około dziewiątego tygodnia po operacji mamy fazę po-
wrotu funkcji stawu. 

Powrót do normalności po operacji stawu kolanowego 

Aby móc na nowo uprawiać sport, potrzebujemy od 6 do 
9 miesięcy. Być może wydaje się, że to długi czas, ale i tak 
pocieszającym jest fakt, że przy dobraniu odpowiednich 
technik rekonstrukcyjnych i indywidualnej rehabilitacji 
pacjenci są w stanie wrócić do codziennych czynności, 
pracy oraz aktywności rekreacyjnej i sportowej.

Zerwane więzadło w stawie 
kolanowym I co dalej?

Zapraszamy na rehabilitację
do gabinetów CM Luxmed 

w Lublinie i Chełmie

PORADNIK PACJENTA

https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1%2C10%2Cstrona%2Cporadnie%2Crehabilitacja
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OBJAWY COVID-19 SĄ EFEKTEM NAMNAŻANIA SIĘ WI-
RUSA SARS-COV-2 W GÓRNYCH DROGACH ODDECHO-
WYCH, Z DALSZĄ MIGRACJĄ DO INNYCH NARZĄDÓW. 
WYWOŁUJE TO OBJAWY OGÓLNE (GRYPOPODOBNE) 
ORAZ TAKIE, KTÓRE WYNIKAJĄ Z MIEJSCOWO ROZWIJA-
JĄCEGO SIĘ STANU ZAPALNEGO.

Wirus rozprzestrzenia się z początkowego miejsca wnik-
nięcia do nosa i górnych dróg oddechowych do płuc, po-
wodując ich zapalenie. SARS-CoV-2 jest też wykrywany 
w układzie pokarmowym, może również dostać się do 
innych narządów i wywoływać odpowiedź zapalną, która 
powoduje objawy kardiologiczne, neurologiczne, nefro-
logiczne czy skórne. Objawy mogą wynikać zarówno
z objęcia stanem zapalnym danego narządu, jak
i z pojawienia się powikłań w postaci zakrzepicy w danym 
narządzie.
Przebieg choroby obejmuje szerokie spektrum objawów 
o różnej intensywności w dość szerokim zakresie czaso-
wym.

W zależności od czasu trwania wyróżniamy:

• COVID-19 ostry: dolegliwości i objawy trwają do 4 
tygodni;

• COVID-19 przedłużający się objawowy: dolegliwości 
i objawy COVID-19 trwają od 4 do 12 tygodni;

• zespół post-COVID-19: dolegliwości i objawy, roz-
wijające się w trakcie lub po przebyciu COVID-19, 
trwają dłużej niż 12 tygodni i nie wynikają z innego 
schorzenia. 

Natężenie objawów zależy od wielu czynników, m.in. od 
ogólnego zdrowia chorego, jego wieku i zaawansowania 
choroby. Ponieważ objawy te nie są charakterystyczne 
i mogą towarzyszyć intensywnej pracy lub wysiłkowi fi-
zycznemu, łatwo je zlekceważyć, co rodzi niebezpieczeń-
stwo opóźnienia właściwego rozpoznania.
Objawy ogólnoustrojowe obejmują stopniowe istotne 
zmniejszenie wydolności wysiłkowej, której towarzy-
szy przyspieszenie oddechu i czynności serca, duszność
i problemy z oddychaniem, dreszcze, uczucie ciężkości
w klatce piersiowej, a nawet ból za mostkiem, utratę 
zdolności ruchowych.

Objawy po przejściu COVID-19

Istotne jest, że w trakcie choroby i po niej wystąpić mogą 
zaburzenia endokrynologiczne, które obejmują zaostrze-
nie istniejącej cukrzycy, pojawienie się cukrzycy u osób 

bez czynników ryzyka cukrzycy typu 2, podostre zapale-
nie tarczycy i demineralizację kości. Dochodzić może do 
nadczynności tarczycy wiążącej się z szybką czynnością 
serca, nieustępującą w okresie zdrowienia.
Częstym objawem w okresie zdrowienia jest także wy-
padanie włosów, które może utrzymywać się przez kilka 
tygodni po ostrym okresie choroby.

Najczęściej występujące utrzymujące się objawy

• Zmęczenie 15 do 87%  - 3 miesiące lub dłużej
• Duszność 10 do 71% 2 -3 miesiące lub dłużej
• Dyskomfort w klatce piersiowej 12 do 44% - 2-3 

miesiące
•  Kaszel 17 do 34%- 2-3 miesiące lub dłużej
•  Utrata węchu 10 do 13% - 1 miesiąc

Objawy mniej częste

• Bóle stawów, ból głowy, zespół suchego oka, nieżyt 
nosa, zaburzenia smaku, osłabienie apetytu, zawroty 
głowy, bóle mięśni, zaburzenia snu, wypadanie wło-
sów, wzmożona potliwość, biegunki

Objawy psychiczne i poznawcze

• Zespół stresu pourazowego 7 do 24% - 6 tygodni do 
3 miesięcy lub dłużej

• Upośledzenie pamięci 18 do 21% - tygodnie-miesiące
• Pogorszenie koncentracji 16% - tygodnie-miesiące
• Niepokój/depresja 22 do 23% - tygodnie-miesiące

Wróć do formy po COVID-19

PORADNIK PACJENTA



Profilaktyka i leczenie po przebyciu COVID-19

W początkowym okresie pandemii wstępne opisy klinicz-
ne koncentrowały się na obrazach pacjentów w ostrym 
okresie hospitalizacji. W kolejnych miesiącach pojawiły 
się informacje o utrzymywaniu się różnorodnych obja-
wów chorobowych po ostrej fazie zakażenia.
Jeśli objawy infekcji występują wciąż po 4 tygodniach,
a przed upływem 12 tygodni, mówimy o przedłużającym 
się objawowym zakażeniu SARS-CoV-2. Jeśli zaś sympto-
my utrzymują się dłużej niż 12 tygodni i nie ma dla nich 
innego wyjaśnienia, wówczas noszą nazwę zespołu post-
COVID-19.

Rehabilitacja wieloprofilowa

U części pacjentów po przebyciu zakażenia koronawiru-
sem rozwijają się ciężkie powikłania, mogące prowadzić 
do istotnej niesprawności. Objawy ze strony układu od-
dechowego mogą mieć charakter zwłóknienia płuc po-
wodującego postępującą niewydolność oddechową.
W przypadku układu krążenia problem może stanowić 
przewlekła niewydolność serca związana z przebytym wi-
rusowym zapaleniem mięśnia sercowego. Opisywane są 
również liczne przypadki nawracającej zatorowości płuc-
nej prowadzącej do niewydolności układu oddechowego 
i serca.

Objawy neurologiczne mogą mieć rozmaity charakter 
– od udaru niedokrwiennego mózgu do bardziej dys-
kretnych, lecz znacznie utrudniających funkcjonowanie 
zaburzeń poznawczych o charakterze mgły mózgowej – 
trudności ze skupieniem uwagi, zaburzeniami pamięci
i znacznym upośledzeniem funkcjonowania intelektual-
nego.

Pacjenci, którzy przeszli ciężki COVID-19 lub wykazują 
nasilone objawy poinfekcyjne, mają wskazania do wielo-
profilowej rehabilitacji, która obejmuje trening fizyczny, 
opiekę psychologiczną oraz interwencję w zakresie sty-
lu życia mającą na celu poprawę stanu fizycznego i psy-
chicznego. 

Z pewnością w miarę trwania pandemii, wobec zwięk-
szającej się liczby osób po przebytym COVID-19, liczba 
pacjentów wymagających z tego powodu stałej, wielo-
specjalistycznej opieki lekarskiej i rehabilitacyjnej będzie 
wzrastać.

Profesjonalna fizjoterapia pomaga pacjentom chorym 
na COVID-19 w powrocie do zdrowia i w pokonywaniu 
skutków tej choroby. Znaczenie fizjoterapii i rehabilitacji 
w eliminowaniu powikłań COVID-19 podkreśla Światowa 
Organizacja Zdrowia oraz wiele towarzystw naukowych.

17

Fizjoterapia to działania, których celem jest rozwijanie, 
utrzymywanie i przywracanie maksymalnych zdolności 
ruchowych i funkcjonalnych. Działania takie mogą być 
wykonywane jedynie przez fizjoterapeutę lub pod jego 
kierunkiem i nadzorem. 
Rehabilitacja z kolei to kompleksowe działania w stosun-
ku do osób niepełnosprawnych fizycznie lub psychicz-
nie, mające na celu przywrócenie pełnej lub częściowej 
sprawności.

Wśród celów szczegółowych fizjoterapii znajdują się: 
regulacja oddechu, zwiększenie ruchomości klatki pier-
siowej i przepony, oczyszczanie drzewa oskrzelowego
z zalegającej wydzieliny, zwiększenie siły mięśni odde-
chowych, obniżenie poczucia duszności, utrzymanie 
albo poprawa prawidłowej wymiany gazowej, pioniza-
cja i uruchomienie pacjenta oraz zapobieganie zanikom 
mięśniowym. Działania te skutkują stopniowym zwięk-
szaniem aktywności oraz poziomu tolerancji wysiłkowej, 
a w konsekwencji zmniejszeniem poziomu lęku i prze-
ciwdziałaniem depresji.

Źródło: Serwis Nauka przeciw pandemii– Biała księga – 
Objawy i skutki COVID-19 naukaprzeciwpandemii.pl

PORADNIK PACJENTA



Rehabilitacja pocovidowa w CM Luxmed

W placówce Luxmed przy ul. Zwycięska 6A w Lublinie 
prowadzimy rehabilitację dla osób, które przechorowa-
ły Covid-19. Na zabiegi nie wymagamy skierowania.  Na 
wizycie u specjalisty fizjoterapii przeprowadzony jest wy-
wiad, badanie oraz proste testy wydolnościowe. Na pod-
stawie zebranych danych, fizjoterapeuta razem z pacjen-
tem ustalają jaki jest główny problem, określona zostaje 
liczba oraz częstotliwość zabiegów. Porada ma także na 
celu wychwycenie ewentualnych przeciwwskazań do fi-
zjoterapii tak, by rehabilitacja przebiegała bezpiecznie 
dla pacjenta. 

Następnie zostają zaplanowane 60 minutowe spotkania 
z fizjoterapeutami. W trakcie tych wizyt specjaliści wy-
korzystują różnego rodzaju techniki z wybranych metod 
fizjoterapeutycznych, które mają na celu skupiać się na 
określonym wcześniej problemie.
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W tym celu wykorzystywane są następujące zabiegi:
• terapia manualna - „mobilizacja” żeber, klatki pier-

siowej, mięśni oddechowych, kręgosłupa,
• PNF - praca nad wzorcami oddechowymi: górnym  
        i dolnym, aktywacja osłabionych torów oddechowych ,
• masaż leczniczy,
• ćwiczenia ogólnousprawniające, 
• ćwiczenia oddechowe,
• trening aerobowy.

Po przebytej serii zabiegów zaplanowana jest porada 
końcowa u fizjoterapeuty, by ocenić ponownie stan funk-
cjonalny pacjenta oraz wydać zalecenia końcowe czy też 
kontynuację fizjoterapii.

Zespół rehabilitacji to doświadczeni i zaangażowani specjaliści, pogłę-
biający swoją wiedzę na licznych dodatkowych szkoleniach. Dzięki tej 

wiedzy osiągają jeszcze lepsze wyniki swojej pracy.
W połączeniu z zaangażowaniem pacjentów, wykonywane zabiegi 

pozwalają osiągnąć zamierzone efekty terapeutyczne.

https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1%2C10%2C720%2Cstrona%2Cporadnie%2Crehabilitacja%2Cpersonel
https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1%2C10%2C728%2Cstrona%2Cporadnie%2Crehabilitacja%2Cfizjoterapia-po-covid-19


19

Redakcja:

Pukty pobrań:

Informacje

Adresy placówek:

Lublin
ul. Radziwiłłowska 5
ul. Królewska 11
ul. Zwycięska 6A
ul. Koncertowa 4D
ul. Orkana 7
81 532 37 11

Biłgoraj
ul. Kościuszki 50
84 686 95 33

Chełm
Plac Kupiecki 12
82 540 80 51

Krasnystaw
ul. Czysta 3
82 540 80 41

Kraśnik
ul. Lubelska  56A
81 884 47 90

Świdnik
ul. Racławicka 16
81 536 58 62

Zamość
ul. Pocztowa 3 
84 539 80 40

Wydawca
Luxmed Sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 5
20-080 Lublin

Redaktor naczelny
Joanna Baj
Redaktor techniczny
Elżbieta Stasieczek

Dział reklamy
marketing@luxmedlublin.pl

Poniatowa
ul. 11 Listopada 1

Radzyń Podlaski
ul. Pocztowa 4

Łęczna
ul. Górnicza 3

Biłgoraj
ul. Pojaska 3

Nałęczów
ul. Kasztanowa 6

Chełm
ul. Piłsudskiego 11B
ul. Szymanowskiego 6

Zamość
ul. Koszary 55

19

Lublin
ul. Bazylianówka 58
ul. Józefa Franczaka„Lalka” 43
ul. Łabędzia 17

Biała Podlaska
ul. Janowska 76

Lubartów
ul. Cicha 19

Tomaszów Lubelski
ul. Zamojska 13

Parczew
ul. Żabia 11

https://luxmedlublin.pl/dla_pacjenta/1%2C10%2C720%2Cstrona%2Cporadnie%2Crehabilitacja%2Cpersonel


* szczegóły promocji dostępne pod nr tel 81 528 09 25 lub na stronie www.stasiak-med.pl


	Zakładka 1

