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Spis treści:

Drodzy Czytelnicy i Pacjenci!
Mamy wiosnę, chciałoby się więc zrzucić balast poprzedniego roku i zapomnieć o kolejnych 
falach pandemii, kolejnych lockdownach, obostrzeniach, niepewności. Nie jest to jednak 
proste i dla wielu z nas wiosna w tym roku nie przynosi prawdziwej radości, ale może za to 
nieść nadzieję na lepszy czas. Optymizmu może dodawać fakt, że coraz więcej osób zosta-
je zaszczepionych, wielu z nas już przechorowało Covid, więc jesteśmy coraz bliżej pokona-
nia wirusa. Mimo wszystko, korzystajmy z wiosennej aury, starajmy się sami szukać pozyty-
wów, wybierzmy się w słoneczne dni choćby na krótki spacer i próbujmy cieszyć się z każdego
nowego dnia.

Ci z Państwa, którzy uporali się z koronawirusem, a uskarżają się na różne dolegliwości poco-
vidowe zachęcam do skorzystania z kompleksowej usługi fizjoterapii. Obecnie nagromadzona 
wiedza o chorobie i jej następstwach, jest wystarczająca do tego, aby doświadczony fizjotera-
peuta był w stanie pomóc wrócić do normalnego funkcjonowania.
Niestety, przez tę całą sytuację z pandemią zapominamy o innych chorobach, nie mniej groź-
nych, które mogą się odezwać przez nasze zaniedbania. Trochę zbagatelizowaliśmy badania 
profilaktyczne, jak chociażby wykonanie zwykłej morfologii, unikamy kontrolnych wizyt
 u lekarzy specjalistów. Próbujmy wracać do normalności na tyle, ile to jest możliwe.

Wiele osób pracuje teraz zdalnie. To duże wyzwanie dla naszych oczu. Powinniśmy zadbać o 
odpowiednie oświetlenie, właściwe ustawienie komputera, nawilżanie i gimnastykę oczu. Po-
lecam porady lekarza okulisty, który podpowiada jak zadbać o wzrok w okresie długotrwałego 
siedzenia przed monitorem. 

W tym wydaniu magazynu Luxmed znajdziecie Państwo kilka innych, ciekawych tematów, 
jak chociażby terapia zatok czy wizyta nastolatki w gabinecie ginekologicznym.Zapraszam do
lektury, życzę wszystkim naszym Pacjentom i Czytelnikom jak najwięcej powodów do radości.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak
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Badanie krwi sprawdzi 
odporność na Covid-19
Prawdopodobnie 20% naszego społeczeństwa 
przeszło Covid-19 – tak twierdzą znani polscy wi-
rusolodzy. Część osób była bezobjawowa, wielu 
miało skąpe objawy grypopodobne i nie zgłaszali 
się do lekarza. Kilka milionów zostało już zaszcze-
pionych, a większość wciąż czeka na swoją kolej-
kę. Kto wobec tego nabył już odporność, a kto
w dalszym ciągu jest w grupie zagrożonych? 
Można to sprawdzić dzięki najnowszemu testo-
wi, który łączy obie klasy przeciwciał IgM i IgG. 
Jest bardziej czuły i swoisty w stosunku do badań 
przeciwciał wykonywanych pojedynczo.

Pakiet o nazwie wczesna odpowiedź immunolo-
giczna i odporność przeznaczony jest dla osób, 
które przechorowały Covid, ale ich miano prze-
ciwciał jest na tyle niskie, że mogą podjąć decyzję 
o zaszczepieniu się. 

W przypadkach, gdy pacjent przebył niedawno 
infekcję grypopodobną, ale nie została wykonana 
diagnostyka w kierunku Covid-19, badanie pozwoli 
na stwierdzenie przyczyny przebytej infekcji.
Jeśli mieliśmy kontakt z osobą zakażoną,  przy bra-
ku objawów badanie pozwoli na ustalenie, czy do-
szło do transmisji wirusa w czasie kontaktu
 z chorym  oraz sprawdzi odpowiedź układu immu-
nologicznego.

Test serologiczny warto wykonać w przypadku  
osób, które zawodowo stale narażone są  na kon-
takt z osobami zakażonymi (personel szpitali, przy-
chodni, domów opieki). 

Badanie ma znaczenie u osób, które przechorowa-
ły Covid-19, jak i u osób już zaszczepionych w celu 
kontroli bieżącego statusu immunologicznego.

Test wykonuje się z próbki krwi żylnej. Na badanie 
należy zgłosić się nie wcześniej niż  3-4 tygodnie 
od potencjalnego zakażenia lub wystąpienia obja-
wów, natomiast w przypadku osób zaszczepionych 
nie wcześniej niż 3 tygodnie po podaniu pierwszej 
dawki lub tydzień po przyjęciu drugiej dawki szcze-
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pionki. Wynik otrzymasz tego samego dnia.
Pakiet obu klas przeciwciał  znacznie skraca okien-
ko serologiczne (czyli okres po zainfekowaniu lub 
zaszczepieniu, kiedy organizm nie zdążył jeszcze 
wytworzyć przeciwciał), dlatego jest rekomendo-
wane przez specjalistów.

Dodatni wynik z dużym prawdopodobieństwem 
wskazuje na wczesną reakcję po szczepieniu czy 
niedawno przebytą infekcję (przeciwciała IgM) lub 
nabycie odporności po przechorowaniu Covid-19 
oraz po zaszczepieniu (przeciwciała IgG).

Ujemny wynik badania zwykle świadczy o braku 
kontaktu z wirusem, nie wyklucza jednak przebycia 
zakażenia. Natomiast wynik fałszywie ujemny mo-
żemy uzyskać wtedy gdy zbyt wcześnie wykonamy 
badanie w trakcie tzw. okna serologicznego. 
Ostatnie doniesienia wskazują na to, że niesterydo-
we leki przeciwzapalne z grupy paracetamolu
i ibuprofenu są czynnikami mogącymi wpływać na 
wynik badania. Dlatego leki te należy odstawić
na 1-2 dni przed badaniem.

Badanie można wygodnie kupić i opłacić online 
na luxmedlublin.pl, otrzymasz kod do e-kiosku
i punktu pobrań. W ten sposób omijasz rejestra-
cję bezpośrednią i ewentualną kolejkę. Testy za-
kupisz również w każdej placówce stacjonarnej 
Luxmed. 

NOWOŚCI
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Osoby, które przechorowały Covid coraz częściej 
skarżą się na pogorszenie stanu zdrowia. Fakt ten 
dotyczy pacjentów, u których infekcja przebie-
gała bardzo ciężko, jak i tych, którzy przechodzi-
li chorobę stosunkowo łagodnie. Są to zarówno 
osoby starsze, w średnim wieku i ludzie młodzi. 
Pacjenci-ozdrowieńcy zgłaszają problemy z oddy-
chaniem, dusznościami, ogólnym osłabieniem, 
zmęczeniem. Obecnie o zespole „pocovidowym” 
wiemy już coraz więcej. Lekarze podkreślają, że 
niezwykle istotnym elementem leczenia jest re-
habilitacja, która pomaga uporać się ze skutkami 
przebytego zakażenia.

Długotrwałe skutki po COVID-19

Lekarze i naukowcy wciąż analizują dane o długo-
trwałych skutkach choroby, ale już teraz można 
wymienić powtarzające się objawy pocovidowe. 
Ponieważ koronawirus atakuje głównie układ od-
dechowy, powikłania dotyczą najczęściej zmniej-
szonej wydolności oddechowej. Pojawiają się 
zaburzenia w oddychaniu, duszności, szybsze mę-
czenie się po wysiłku. Pacjenci mówią o braku tchu 
podczas wykonywania codziennych czynności. To 
powoduje uczucie niepokoju i stres, a wówczas 
jeszcze bardziej pogarszają się funkcje oddechowe 
organizmu. 

Nie tylko problem z oddychaniem

Osoby po przebytej infekcji koronawirusem czę-
sto odczuwają: zmęczenie, zaburzenia rytmu 
serca, trudności w podejmowaniu aktywności 
fizycznej, które mogą łączyć się z objawami zabu-
rzeń równowagi i koordynacji ruchowej. Pacjenci 
uskarżają się na bóle mięśni i stawów, bóle głowy.
Problemy z koncentracją i pamięcią zgłaszane przez 
ozdrowieńców również nie należą do rzadkości. 
Utrudnia to powrót do normalnego funkcjonowa-
nia w pracy czy w domu. Brak motywacji do dzia-
łania, stres, smutek, a nawet depresja to kolejne 
objawy „zespołu pocovidowego”. 

Rehabilitacja po COVID-19

W powrocie do formy pomaga pacjentom profe-
sjonalna rehabilitacja lecznicza, której znaczenie
w eliminowaniu powikłań podkreśla także 
Światowa Organizacja Zdrowia.
Ponieważ nie są jeszcze znane wszystkie następ-
stwa choroby, terapia taka wymaga bardzo indy-
widualnego i wielospecjalistycznego podejścia do 
pacjenta. Rozpoczyna się od porady u specjalisty 
fizjoterapii, na której przeprowadzony jest: wy-
wiad, badanie oraz proste testy wydolnościowe. 
Na podstawie zebranych danych, fizjoterapeuta ra-
zem z pacjentem ustalają jaki jest główny problem, 
określona zostaje liczba oraz częstotliwość zabie-
gów. Porada ma także na celu wychwycenie ewen-
tualnych przeciwwskazań do fizjoterapii tak, by 
rehabilitacja przebiegała bezpiecznie dla pacjenta. 
Następnie zostają zaplanowane 60 minutowe spo-
tkania z fizjoterapeutami. W trakcie tych wizyt 
specjaliści wykorzystują różnego rodzaju techniki 
z wybranych metod fizjoterapeutycznych, które 
mają na celu skupiać się na określonym wcześniej 
problemie.

Sposób na uciążliwe skutki choroby
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Rehabilitacja „pocovidowa” 



Zatoki, czyli jamy znajdujące się w obrębie czasz-
ki, a dokładnie w kościach twarzoczaszki są wy-
pełnione powietrzem, wysłane cieniutką błoną 
śluzową i mają połączenie z jamą nosową. Zatoki 
dzielimy na szczękowe, czołowe, klinowe, łzowe 
i komórki sitowe. Są odpowiedzialne m.in. za 
ochronę mózgu i regulację temperatury w czasz-
ce, ale także za odbieranie bodźców węchowych 
i tworzenie intonacji mowy.

Jak działają zatoki? 

Błona śluzowa zatok – podobnie jak śluzówka nosa, 
posiada samooczyszczający się mechanizm śluzo-
wo-rzęskowy. Wytwarza duże ilości wydzieliny ślu-
zowej, która nawilża nabłonek, a przesuwając się 
przy pomocy ruchu rzęsek w kierunku nosa i gar-
dła wychwytuje zanieczyszczenia i drobnoustroje.
W momencie infekcji dróg oddechowych, do-
chodzi do obrzęku błony śluzowej nosa i zatkania
ujścia zatok. Zatrzymana wydzielina sprzyja roz-
wojowi bakterii wywołujących stan zapalny. Uci-
ska ona jednocześnie na ściany zatok i powoduje 
dokuczliwy ból. Podobna sytuacja ma miejsce przy 
alergicznym katarze lub skrzywionej przegrodzie 
nosowej. Tak można najprościej opisać mechanizm 
powstawania zapalenia zatok.

Aby to osiągnąć wykorzystywane są następujące 
zabiegi:

• terapia manualna - „mobilizacja” żeber, klatki 
piersiowej, mięśni oddechowych, kręgosłupa,

• PNF - praca nad wzorcami oddechowymi: gór-
nym i dolnym, aktywacja osłabionych torów 
oddechowych ,

• masaż leczniczy,
• ćwiczenia ogólnousprawniające, 
• ćwiczenia oddechowe,
• trening aerobowy.
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Po przebytej serii zabiegów zaplanowana jest pora-
da końcowa u fizjoterapeuty, by ocenić ponownie 
stan funkcjonalny pacjenta oraz wydać zalecenia 
końcowe czy też kontynuację fizjoterapii.

Rehabilitacja „pocovidowa” wykonywana jest
w Lublinie, w Centrum Medycznym Luxmed, przy 
ul. Zwycięskiej 6A. Na poradę nie jest wymagane 
skierowanie.

Terapia zatok 
- warto spróbować

http://bit.ly/fizjoterapia_covid_gazetka_wiosna
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Co jeszcze pomaga na zatoki?

Dodatkowo uzupełniającymi zabiegami manualnej 
terapii zatok mogą być : 

• naświetlanie promieniami IR, czyli potocznie 
zwany Sollux, dający przyjemne ciepło i rozluź-
nienie, który pomoże w pozbyciu się wydzieliny

• laser wysokoenergetyczny w okolicy zatok czo-
łowych, jak i szczękowych, który działa osusza-
jąco 

• laser niskoenergetyczny, który działa od we-
wnątrz również osuszająco

Przeciwwskazaniem do zabiegów jest gorączka. 
Nie wykonujemy również terapii u kobiet w ciąży. 

Jak leczyć zatoki?

Jeśli stan zapalny wywołują bakterie, o antybioty-
koterapii zdecyduje lekarz laryngolog. Ten fakt jest 
oczywisty dla większości z nas i w zasadzie mógłby 
zakończyć temat leczenia zatok. A jednak niezupeł-
nie. Rzadko mówi się o terapii zatok wykonywanej 
przy pomocy technik manualnych ukierunkowa-
nych na kluczowe struktury prawidłowego dre-
nażu zatok. Ponieważ brzmi to nieco zagadkowo, 
o wyjaśnienie poprosiliśmy mgr Magdalenę Rybak
 - fizjoterapeutkę, technika masażystę.

Na czym polega terapia zatok?

Na terapię zatok zapraszamy osoby, które mają 
problemy z uczuciem zatkanego nosa, cierpią na 
powracające zapalenia zatok, bóle głowy nasilają-
ce się przy pochylaniu, przeziębienia.

Technika manualna leczenia zatok rozpoczyna 
się od rozluźnienia kręgosłupa szyjnego poprzez 
delikatny masaż okolic potylicy, jak i wyrostków 
kolczystych, ale także wykorzystanie punktów 
spustowych na mięśniach podpotylicznych.
Następnie przeprowadzamy drenaż ręczny twarzy. 
To najprzyjemniejsza część całej terapii polegająca 
na wykonywaniu okrężnych ruchów przepychają-
cych limfę w kierunku węzłów chłonnych podoboj-
czykowych.

Po niej następuje gradowanie twarzy, czyli technika 
zaczerpnięta z metody pino i klawiterapii, polegają-
ca na wzbudzeniu względnie dużej ilości bodźców 
w dość krótkim czasie, to z kolei powoduje skurcz 
naczyń krwionośnych i pobudzenie lokalnego prze-
krwienia.

Na zakończenie wykonuje się manualną mobiliza-
cję  jamy nosowej, czyli wejścia w kierunku zatok 
szczękowych. Ma to na celu stworzenie  jak naj-
większej przestrzeni do oddychania, aby zapewnio-
na była jak najlepsza cyrkulacja powietrza, której 
brak jest sprzymierzeńcem utrzymującego się sta-
nu zapalnego.

mgr Magdalena Rybak – doświadczona fizjoterapeutka, technik masażysta.  W CM Luxmed prowadzi 
m.in. terapię zatok, terapię punktów spustowych, pinoterapię, masaż tkanek głębokich.

Na  zabieg wymagane jest skierowanie. Może je wystawić specjalista fizjoterapii lub lekarz.  
Na Poradę specjalisty fizjoterapii możesz się zapisać online. 

http://bit.ly/fizjoterapia_rezerwacja_gazetka_wiosna


Odzyskaj smukłą sylwetkę
w pakiecie
Dla wielu z nas postanowieniem noworocznym 
był powrót do formy sprzed zimy. Jeśli udało Ci 
się osiągnąć ten cel - Gratuluję! Ale jeśli zadajesz 
sobie pytanie: Czemu nie mogę schudnąć? 
Doskonale to rozumiem! Okres pandemii, praca 
zdalna, zamknięte siłownie niestety nam w tym 
nie sprzyjają. Wiem jak trudno schudnąć, gdy 
brakuje czasu i samozaparcia. Dieta bywa nie 
lada wyzwaniem, a motywacji do ćwiczeń brak. 
Dlatego mamy dla Ciebie propozycję! Odzyskaj
z nami smukła sylwetkę i bądź gotowa na lato!

Start&Rewind jest zabiegiem antycellulitowym, 
który łączy w sobie wyszczuplające właściwości 
składników aktywnych zawartych w użytych 
do jego wykonania kosmetykach z technologią 
hydrodynamiczną. Dzięki zastosowaniu dwóch 
elementów – próżni oraz okluzji, kosmetyki 
wnikają głęboko w strukturę skóry, co niesie ze 
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Schudnąć skutecznie bez restrykcyjnej 
diety

Początek wiosny to idealny moment, aby 
przygotować się na sezon wakacyjny, dlatego 
jeśli chcesz osiągnąć fenomenalne efekty nie 
odkładaj tego na później, a zacznij już teraz.
W tym celu specjalnie przygotowaliśmy
i dobraliśmy rozbudowane pakiety na twarz
i ciało, abyś mogła uzyskać jak najlepsze efekty.
W pakietach znajdują się zabiegi takie 
jak: Endermologia na twarz i ciało, zabieg 
Endermoliftingu, Start&Rewind,  Accent Prime na 
ciało oraz podbródek, a także lipoliza iniekcyjna.
Brzmi  ciekawie? 
Wybierasz zabieg spersonalizowany specjalnie dla 
Ciebie i razem z nami podejmujesz wyzwanie!

Dlaczego to pomaga schudnąć?

Zabieg Endermologii na ciało w sposób naturalny 
pobudza metabolizm komórek. Urządzenie LPG 
Alliance wykonuje najnowocześniejszy masaż 
próżniowy modelujący sylwetkę. Redukuje 
cellulit i luźną skórę. Zmniejsza obrzęki i tkankę 
tłuszczową. Posiada silne działanie drenujące. 
Nowa technologia stymulacji komórek polega 
na jednoczesnym, potrójnym działaniu podczas 
1 zabiegu tzn. usuwa oporne złogi tłuszczowe, 
wygładza skórkę pomarańczową i ujędrnia skórę.

#Gotowanalato!

http://bit.ly/med_estetyka_promocje_gazetka_wiosna
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sobą spektakularne efekty. Dzięki wykorzystaniu 
do zabiegu specjalnego foliowego kombinezonu 
dochodzi do miejscowego rozgrzania tkanek, 
przez co naczynia krwionośne i limfatyczne 
rozszerzają się, powodując zwiększoną absorpcję 
zastosowanych preparatów. Dzięki odessaniu
z kombinezonu powietrza wytwarza się 
natomiast próżnia, która powoduje ucisk tkanek,
a w rezultacie jeszcze skuteczniejsze działanie.

Accent Prime to agent do zadań specjalnych. 
Skutecznie koryguje trudne obszary takie jak 
podbródek, bryczesy, brzuch pociążowy. Jest to 
najbardziej zaawansowana platforma zabiegowa, 
przeznaczona do zabiegów ujędrniających skórę
i modelujących ciało.
Sukces w odchudzaniu zapewnia połączenie dwóch 
technologii: fali ultradźwiękowej z falą radiową 
unipolarną o najwyższej na rynku dostępnej 
częstotliwości 40,68 MHz.

Pierwsza głowica zabiegowa emituje ultradźwięki 
równomiernie rozkładające się, które rozgrzewają 
tkankę i niszczą komórki tłuszczowe. Druga 
głowica emituje energię fal radiowych (RF) 
intensywnie podgrzewając fibroblasty. Prowadzi 
to do przebudowy oraz tworzenia nowych włókien 
kolagenowych co w następstwie daje efekt 
ujędrnionej oraz napiętej skóry. Połączenie tych 
dwóch technologii wykorzystujemy w zabiegach na 
ciało oraz podbródek.  

#Gotowanalato! z odmłodzoną, gładką 
skórą twarzy

Pakiety zabiegów powstały nie tylko po to aby, 
pomagać w sytuacji gdy trudno jest schudnąć. 
Naszym celem jest przygotować Cię na lato 
kompleksowo. W jaki sposób poprawie ulega 
jędrność i elastyczność skóry, a zmarszczki 
wygładzają się? Sukces stanowi połączenie 
innowacyjnego sprzętu i profesjonalnych 
preparatów. 

Endermologia twarzy to zabieg pobudzający 
fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, a także 
kwasu hialuronowego. Efekt jaki możemy uzyskać 
wykonując ten zabieg to poprawa jędrności oraz 
elastyczności skóry, wygładzenie zmarszczek
i bruzd, a także wyrównanie i rozświetlenie skóry.

Endermolifting to nic innego jak połączenie 
liftingu wykonywanego przy pomocy urządzenia 
LPG Alliance z profesjonalnym peelingiem 
oraz kosmetykami marki LPG. Ukierunkowana 
i specjalistyczna linia do pielęgnacji skóry 
stanowi idealne uzupełnienie zwykłego zabiegu 
endermologii w ramach programu dobranego do 
indywidualnych potrzeb pacjenta.

Bezpłatne konsultacje z kosmetologiem 

Jeśli nie wiesz na jaki pakiet się zdecydować lub 
chciałabyś dowiedzieć się więcej przed podjęciem 
decyzji, zapisz się na bezpłatną konsultację
z kosmetologiem. Doradzimy najbardziej 
odpowiedni dla Ciebie pakiet, dowiesz się jak 
przygotować się do zabiegu, jak przebiega 
zabieg oraz jak dbać o skórę po zabiegu. 
Konsultacja z kosmetologiem trwa około 30 
minut i jest całkowicie bezpłatna, nawet jeśli nie 
zdecydujesz się na zabieg. 

Serdecznie zapraszam do gabinetów Med 
Estetyka - Kosmetolog mgr Agnieszka Kozłowska 

Poradnik Pacjenta

http://bit.ly/accentprime_gzetka_wiosna
http://bit.ly/konsultacja_gazetka_wiosna


Przygotowując się na ciepłe 
letnie dni nie możesz zapo-
mnieć o depilacji okolic, które 
będziesz chciała wyekspono-
wać na plaży, ale także na co 
dzień.  Dlatego planując let-
nie wakacje nie zapomnij aby 
odpowiednio wcześniej roz-
począć przygodę z depilacją
laserową. Zabieg na ciało, czyli 
okolice bikini, pachy, ramio-
na, nogi, brzuch oraz plecy 
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czy klatkę piersiowa, wykonywany jest w seriach, najczęściej po 5 zabie-
gów, powtarzanych co 6-8 tygodni. Częściej, bo co 4-6 tygodni, można 
wykonywać zabiegi na twarz. 

Gładka skóra bez zbędnych włosków

Zabieg 
GRATIS!

Tylko wiosną przy zakupie dowolnego pakietu depilacji laserowej na hasło „Gotowa na lato” otrzy-
masz 1 dodatkowy zabieg GRATIS. Promocja trwa do 30.06.2021 r. 
Zakupiony w tym terminie pakiet możesz wykorzystać przez rok. 

Dlatego aby osiągnąć tą wymarzoną gładkość latem, umów się już dziś na bezpłatną konsultację. 

http://bit.ly/depilacja_laserowa_gazetka_wiosna


Według zaleceń polsk iego towarzystwa gineko-
logów i położników z 2016 roku, pierwsza wizyta 
u ginekologa powinna się odbyć między 12 a 15 
rokiem życia, zazwyczaj kiedy nastolatka ma już 
za sobą pierwszą miesiączkę.

Czy koniecznie należy umówić córkę do
ginekologa, jeśli nie ma zauważalnych
dolegliwości i wygląda na to, że dziecko
rozwija się prawidłowo?

 – pytamy lekarza ginekologa dr Urszulę 
Gąsowską-Giszczak.

- Kiedy wszystko jest w porządku i organizm nie 
wysyła żadnych niepokojących sygnałów, zaleca 
się, aby pierwsza wizyta odbyła się po wystąpieniu 
pierwszej miesiączki, a najpóźniej przed rozpoczę-
ciem współżycia. Jest to taki okres w życiu dziew-
czynki, kiedy ma ona wiele pytań dotyczących 
budowy zewnętrznych narządów płciowych, wy-
glądu piersi oraz kwestii dotyczących prawidłowej 
higieny, szczególnie w okresie miesiączki. Pierwsza 
wizyta jest też okazją do zachęcenia pacjentki do 
prowadzenie kalendarza menstruacyjnego, z za-
znaczaniem każdego pierwszego dnia miesiączki 
oraz długości krwawienia, gdyż takie przyzwycza-
jenie bardzo pomaga w diagnostyce i leczeniu 
różnych problemów ginekologicznych, zarówno
młodych jak i dojrzałych pacjentek. 
Nie należy odkładać konsultacji z lekarzem, gdy wy-
stępują niepokojące objawy ze strony układu roz-
rodczego. W takich sytuacjach należy niezwłocznie 
udać się do specjalisty ginekologa.

Jakie sygnały wskazują na konieczność 
konsultacji ze specjalistą?

- Do ginekologa należy udać się jak najszybciej, je-
żeli pojawiają się bóle w podbrzuszu, które mogą 
sugerować wady rozwojowe lub inne zmiany ana-
tomiczne narządów płciowych, najczęściej torbiele 
czynnościowe jajników, ale również zmiany nowo-

tworowe, na szczęście rzadkie w tym przedziale 
wiekowym. Przyczyną dolegliwości może być też 
stan zapalny w obrębie sromu lub pochwy. Powo-
dem wizyty dziewczynek u ginekologa są również 
zaburzenia miesiączkowania lub bolesne miesiącz-
ki.

Zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt 
to chyba problem dość często spotykany? 

- Rzeczywiście problemy o charakterze nieregu-
larnych cykli występują bardzo często u dziewczy-
nek. Jeśli utrzymują się powyżej 2 lat od pierwszej
 miesiączki wymagają rozpoznania przyczyny. 
Pierwotny brak miesiączki to brak cech dojrzewa-
nia płciowego w wieku 13 lat lub brak menstruacji 
w wieku 15 lat, przy obecnych objawach dojrzewa-

Poradnik Pacjenta

Na pierwszą wizytę 
u ginekologa
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bakteriologicznego, a w uzasadnionych przypad-
kach badanie w kierunku chorób przenoszonych 
drogą płciową i rozpoczęcie właściwego leczenia. 
Niezwykle istotną częścią wizyty nastolatki planu-
jącej rozpoczęcie współżycia lub po inicjacji sek-
sualnej jest uświadomienie jej, że antykoncepcja 
nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą 
płciową i że trzeba także konsekwentnie używać 
prezerwatyw.

Jak przygotować dziewczynkę do wizyty 
ginekologicznej?

- Najważniejsze jest zaufanie i dobry kontakt córki 
z mamą. Nastolatka przyprowadzona  „na siłę” do 
ginekologa, na wizytę, która dotyczy bardzo intym-
nych spraw młodej kobiety, często nie chce rozma-
wiać o swoich problemach, a potem przez wiele lat 
unika wizyt w gabinecie ginekologicznym. Ważne 
jest, aby mama nie opisywała dziewczynce prze-
biegu wizyty ginekologicznej pacjentki dorosłej, 
bo wizyta nastolatki często wygląda inaczej. Istot-
ną częścią wizyty jest dokładny wywiad lekarski, 
dziewczynki nie zawsze wymagają badania gineko-
logicznego, często wystarczy oglądanie zewnętrz-
nych narządów płciowych lub badanie ultrasono-
graficzne przez powłoki brzuszne oraz badania 
hormonalne, czyli zwykłe pobranie krwi. 

Dziękujemy za rozmowę.

nia, czyli zaznaczona sylwetka kobieca, prawidłowy 
rozwój piersi i owłosienia. Przyczyną braku mie-
siączki mogą być wady rozwojowe macicy, a nawet 
brak macicy i pochwy, zarośnięcie błony dziewiczej, 
pochwy lub szyjki macicy, zespoły uwarunkowane 
genetyczne (np. zespół Turnera), zaburzenia hor-
monalne, zaburzenia odżywiania lub intensywne 
treningi sportowe. 

Kolejny dość ważny problem nastolatek, często 
utrudniający im codzienną aktywność, to krwawie-
nia młodocianych. Są one zazwyczaj zaburzeniem 
czynnościowym i występują  w wyniku nierówno-
miernego złuszczania się endometrium przy bez-
owulacyjnych cyklach, rzadko bywają pierwszym 
objawem wrodzonych zaburzeń krzepnięcia. Mają 
postać obfitych i długotrwałych krwawień, zazwy-
czaj w nieregularnych odstępach czasowych, często 
prowadzących do anemii, a taki stan bezwzględnie 
wymaga leczenia. Konieczne jest przywrócenie 
normalnych cykli miesiączkowych oraz leczenie 
niedokrwistości u dziewczynki, w skrajnych przy-
padkach niezbędne jest przetoczenie krwi.

Nie należy też lekceważyć bardzo bolesnych mie-
siączek, gdyż mogą być objawem endometriozy, 
która występuje również u nastolatek.

Czy na wizytę ginekologiczną zgłaszają się 
również starsze nastolatki, które rozpo-
częły współżycie płciowe lub planują je
w najbliższym czasie?

- Oczywiście. Wtedy celem wizyty jest zazwyczaj 
potrzeba zastosowania antykoncepcji. Zapisanie 
preparatów antykoncepcyjnych wymaga zgody 
opiekuna prawnego, jeśli pacjentka nie ukończy-
ła 18 roku życia. Porada antykoncepcyjna obej-
muje zebranie dokładnego wywiadu z pacjentką 
i jej opiekunem, aby wykluczyć przeciwskazania 
do zastosowania antykoncepcji hormonalnej oraz 
dobranie takiej formy antykoncepcji, która naj-
bardziej pasuje do stylu życia danej pacjentki. 
U pacjentek, które współżyją dłużej niż rok, zale-
cane jest pobranie wymazu cytologicznego z szyjki 
macicy, najlepiej z oceną obecności wirusa HPV.
Jeśli pacjentka zgłasza symptomy infekcji dróg 
rodnych lub lekarz zauważy takie objawy w cza-
sie badania, niezbędne jest pobranie wymazu 

Aktywna mama
w nowej odsłonie

aktywnamama.com.pl

SPRAWDŹ

Poradnik Pacjenta



Profilaktyka raka jelita grubego

Osoby, które ukończyły 40 lat powinny co roku 
przeprowadzić badanie kału na krew utajoną. 
Jest to badanie proste, niedrogie, a niezwykle 
pomocne we wczesnej diagnostyce raka.
Najpewniejsza jest diagnostyka obrazowa z wy-
korzystaniem technik endoskopowych, takich jak: 
videokolonoskopia i videosigmoidoskopia, które 
dają wizualny wgląd w światło jelita grubego. Ba-
danie pozwala dokładnie obejrzeć wewnętrzną 
powierzchnię narządu. Dzięki temu lekarz może 
ocenić  m.in. barwę śluzówki jelita, zmiany pato-
logiczne – owrzodzenia, uchyłki, stany zapalne. 
Przy pomocy urządzeń endoskopowych można po-
brać wycinki do badań histopatologicznych, moż-
na wykonać też drobne zabiegi, jak np. usunięcie 
polipa, gruczolaka, ciała obcego czy zatamować 
krwawienie z uszkodzonych naczyń.
Kolonoskopia jest optymalną metodą profilaktyki 
przeciwnowotworowej, pozwalającą wykryć raka 
jelita grubego w bardzo wczesnym stadium. Bada-
nie należy przeprowadzać przynajmniej raz na 10 
lat, najlepiej od 40 roku życia.

Badania w kierunku raka skóry

Osoby zdrowe, poniżej czterdziestego roku życia, 
które nie mają znamion, powinny badać skórę raz 
na trzy lata, a osoby starsze co roku. Znamiona na-
leży kontrolować co trzy miesiące. Niezależnie od 
tego warto samemu obserwować, czy rosną, zmie-
niają kształt i barwę. Jeśli coś takiego zauważymy, 
koniecznie pokażmy te miejsca dermatologowi.
Do diagnozy zmian skórnych, w tym wczesnego 
wykrywania czerniaka złośliwego, wykorzystuje się 
badanie dermatoskopem. Jest ono nieinwazyjne 
i bezbolesne. Badanie pozwala odróżnić znamio-
na barwnikowe łączące, mieszane, dysplastyczne, 
czerniaka złośliwego, znamię błękitne, czerniaka 
młodzieńczego. Rozpoznaje brodawkę łojotokową, 
naczyniaka, nabłoniaka barwnikowego oraz zmia-
ny krwotoczne.

Trwająca od ponad roku pandemia większość
z nas zatrzymała w domach. Powoli przywykli-
śmy do teleporad, przeciągamy w czasie pójście 
do specjalisty, z miesiąca na miesiąc przekładamy 
badania, choć może nieraz niepokoją nas różne 
dolegliwości. Lekarze ostrzegają, że już wkrótce 
może więcej osób umierać z powodu zbyt późno 
rozpoznanych innych chorób niż Covid-19.

Zacznijmy od badań laboratoryjnych

Są one nieocenionym sposobem kontrolowania 
stanu zdrowia. Stanowią wielkie wsparcie dla leka-
rzy w diagnozowaniu i monitorowaniu postępów 
leczenia.  Zaleca się, aby profilaktycznie badania 
laboratoryjne, w tym krwi i moczu, wykonywać 
raz w roku. W większości przypadków takie po-
stępowanie daje możliwość wczesnego wykrycia 
niepokojących procesów zachodzących w organi-
zmie: zakażeń, stanów zapalnych czy niedoborów 
pewnych składników. 
Prawie wszystkie badania laboratoryjne odpłat-
ne możesz wykonać bez skierowania od lekarza.
W ustaleniu odpowiedniego zestawu badań po-
mogą ci dedykowane pakiety, dostępne na luxme-
dlublin.pl w zakładce badania laboratoryjne, które 
odnoszą się np. do wieku pacjenta czy istniejących 
problemów zdrowotnych.
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Badania profilaktyczne
Czy pamiętasz jakie to ważne?

Poradnik Pacjenta
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Profilaktyka cukrzycy

Na wizytę u diabetologa warto udać się osobom
z otyłością. Sądzisz, że to ciebie nie dotyczy? 
Sprawdź swój obwód w pasie. Jeśli przekracza 102 
cm, lekarze mówią już o tzw. otyłości brzusznej. 
Gdyby do tego dołączył się jeden z czynników – 
podwyższone ciśnienie, cholesterol lub wyższy po-
ziom glukozy, już tylko krok do wystąpienia zespołu 
metabolicznego, prowadzącego do cukrzycy i cho-
rób serca.

Badania okulistyczne

Najczęściej wiążemy je z badaniem ostrości wzro-
ku i ewentualną korektą okularami i tak faktycznie 
jest. Ale na konsultację okulistyczną warto udać 
się również wtedy, gdy dużo czasu spędzasz przy 
komputerze (dzieci, dorośli) aby ocenić pracę oka 
oraz jego nawilżenie. Badania profilaktyczne służą 
zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu chorób, 

które znacznie częściej pojawiają się wraz z wie-
kiem. Dlatego jeśli masz 50 lat, rozpocznij systema-
tyczną kontrolę wzroku. 
Jedną z najczęstszych przyczyn utraty wzroku
u osób po 60. roku życia jest zwyrodnieniowe za-
palenie plamki żółtej (AMD). Kiedy pojawiają się 
pierwsze objawy – zniekształcone widzenie linii 
prostych, problemy z widzeniem środka obrazu, 
trudności w rozróżnianiu kolorów – choroba jest 
już często zaawansowana. Wczesne stadium AMD 
przeważnie nie wpływa na jakość widzenia, 
dlatego łatwo je zbagatelizować. 
Bardzo niebezpieczną chorobą oczu, nazywaną 
„złodziejem wzroku”, jest jaskra. Na rozwój jaskry 
ma wpływ wiele czynników. Jednak za najważniej-
szy, uważa się wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowe-
go. Ryzyko zachorowania wzrasta po 60 roku życia, 
ale niestety choroba pojawia się także u młod-
szych. W tej grupie wykrywana jest zazwyczaj przy-
padkowo. 

Kupuj badania laboratoryjne 
online w naszym sklepie
i zyskaj 10% rabat!

Zamów online 
w e-sklepie 

http://bit.ly/gazetka_wiosna_rezerwacja


luxmedlublin.pl

Badania dedykowane dla kobiet

Czy pamiętasz, kiedy ostatni raz wykonałaś cyto-
logię? To tak proste, a jednocześnie podstawowe
i konieczne badanie, które może uchronić cię przed 
rakiem szyjki macicy.
Cytologia pozwala wychwycić jeszcze przedinwa-
zyjne stadium raka. Wszelkie nieprawidłowości
w rozmazie cytologicznym są badane dalej, aż do 
uzyskania pewnej diagnozy. Szanse wyleczenia 
raka szyjki macicy rozpoznanego w początkowym 
stadium sięgają 100%.
Innym nowotworem u kobiet, który wciąż zbiera 
zbyt duże żniwo jest rak piersi.
Wzrost zachorowalności na raka piersi pojawia się 
już po 30 roku życia, a nasila się u kobiet po 50-
tce. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się 
te kobiety, u których w rodzinie wystąpił nowotwór 
piersi.
Wczesnym zmianom nowotworowym nie towarzy-
szą z reguły żadne dolegliwości, dlatego rak bywa 
wykrywany późno, kiedy jest już w zaawansowa-
nym stadium. 
Podstawowym badaniem przesiewowym, pozwa-
lającym na wczesne wykrycie nowotworu jest 
mammografia. Pozwala na rozpoznawanie guzków 
o średnicy około 0,5 cm i zmian bezobjawowych. 
Pierwsze badanie mammograficzne powinny wy-
konać kobiety między 35 a 40 rokiem życia. Po 40 
roku życia badanie powinno być przeprowadzone 
co dwa lata, a po 50 -  raz w roku. U kobiet młod-
szych, przed 35 rokiem życia, można przeprowadzić 
badanie ultrasonograficzne (USG) piersi. Obecnie 
USG jest wykonywane również w celu wspomaga-
nia i uzupełnienia mammografii.

...i dla mężczyzn

Podstawowym badaniem dla mężczyzn po 50 roku 
życia jest badanie gruczołu krokowego. Ma ono 
na celu sprawdzenie czy gruczoł nie jest powięk-
szony, czy jest symetryczny i czy nie wyczuwa się 
zgrubień lub guzków. Należy też wykonać bada-
nie krwi, aby oznaczyć  antygen sterczowy (PSA). 
Najbardziej szczegółowym badaniem jest transrek-
talne USG /TRUS/ gruczołu krokowego, z możli-
wością wykonania biopsji. Ultrasonografia prze-
zodbytnicza jest metodą nieinwazyjną, niebolesną
i stosunkowo niedrogą. Dzięki niej można zobrazo-
wać cały gruczoł, łącznie z częścią przednią, niedo-
stępną przy badaniu palpacyjnym.

Wszystkie badania wykonasz w CM Luxmed. Na-
sze placówki pracują w pełnym reżimie sanitar-
nym. Zachęcamy do rezerwacji i opłaty usług 
online na luxmedlublin.pl oraz w e-sklepie.
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http://bit.ly/gazetka_wiosna_rezerwacja


Utrata nawet jednego zęba, jest nie tylko pro-
blem estetycznym, ale i funkcjonalnym. Braki 
w uzębieniu mogą prowadzić do przesuwania 
i rotowania się zębów sąsiadujących z luką. Po 
pewnym czasie dochodzi do występowania efek-
tu Godona, czyli wysuwania się zębów przeciw-
stawnych i nachylania koronami ku sobie zębów 
sąsiadujących z miejscem po usuniętym zębie. 
Wyrostek zębodołowy kości żuchwy bądź szczę-
ki, z której ząb został usunięty zaczyna powoli 
zanikać. Braki w uzębieniu mogą powodować 
również zaburzenia w stawach skroniowo – żu-
chwowych dając dolegliwości bólowe. Usunięcie 
nawet jednego zęba nie pozostaje bez znaczenie 
dla zdrowia układu stomatognatycznego, dlatego 
braki zębowe powinny być uzupełniane. Wygod-
ną dla pacjenta metodą uzupełnienia braków zę-
bowych różnego typu jest zastosowanie leczenia 
implantologiczno – protetycznego.

O przebiegu leczenia implantologicznego roz-
mawiamy z dr n. med. Janem Wallnerem.

Panie Doktorze, czy każdemu pacjentowi 
z brakiem zębowym polecałby Pan wyko-
nanie implantu?

15

- Niestety nie każdego pacjenta można zakwalifi-
kować do leczenia implantologicznego. Dyskwalifi-
kowani z zabiegu będą pacjenci, u których obecne 
są zmiany chorobowe kości, ze złą higieną jamy 
ustnej, paradontozą (przeciwwskazania miejsco-
we) lub ze złym stanem zdrowia (przeciwwskaza-
nia ogólnomedyczne). Dlatego punktem wyjścia 
do planowania leczenia implanto - protetycznego
u każdego pacjenta jest ocena ogólnego stanu 
zdrowia oraz ilości i jakości tkanki kostnej stano-
wiącej podłoże dla implantu. Na jakość kości mają 
wpływ przebyte i aktualne choroby, stąd też ko-
nieczne jest szczegółowe zbadanie pacjenta oraz 
zebranie dokładnego wywiadu lekarskiego.

Standardowo przed rozpoczęciem leczenia nale-
ży wykonać zdjęcie radiologiczne trójwymiarowe 
(pantomogram 3D), na podstawie którego oce-
niane są warunki anatomiczne tego odcinka kości 
(długość, szerokość, odległość od szczytu wyrost-
ka zębodołowego do kanału nerwu lub dna zatoki 
szczękowej) w którym dokonywana będzie implan-
tacja.

Implant jak własny ząb
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Pacjent musi mieć świadomość, że ponosi współ-
odpowiedzialność za utrzymanie implantu i że tyl-
ko wzajemna współpraca lekarza i pacjenta może 
zwiększyć powodzenie w leczeniu implantologicz-
nym.

Jeśli pacjent kwalifikuje się do założenia 
implantu, jakie są dalsze kroki? 

- Implant jest elementem zastępującym korzeń 
własnego zęba. Część wewnętrzna, czyli implant, 
umieszczany jest w kości podczas zabiegu chirur-
gicznego a następnie mocowana (przykręcana lub 
cementowana) jest do niego na łączniku część 
zewnętrzna czyli odbudowa protetyczna (korona, 
most lub belka pod protezę całkowitą).

Implant ma kształt zbliżony do kształtu korzenia 
zęba i wyglądem przypomina niewielką śrubkę
o średnicy ok. 3 – 6 mm i długości od 7 – 16 mm. 
Wprowadzony chirurgicznie w kość wyrostka zę-
bodołowego, pozwala na wykonanie stałego (tzn. 
nigdy nie wyjmowanego z ust) uzupełnienia pro-
tetycznego – korony, mostu, a nawet wszystkich 
zębów.

Zabieg wszczepienia implantu wykonywany jest
w znieczuleniu miejscowym, trwa ok. 20-40 mi-
nut. Zabieg może być jedno- lub dwuetapowy,
a o wyborze metody decyduje lekarz stomatolog.
Po wytworzeniu solidnego oparcia, jakim jest zro-
śnięty z kością implant, można przystąpić do od-
budowania brakujących zębów. Implanty mogą 
stanowić filary dla pojedynczych koron, mostów 
oraz protez całkowitych. Ważne jest, aby przyszłą 
odbudowę wykonać zgodnie z regułami fizjologii, 
nie zaniedbując przy tym efektu kosmetycznego.

Czy materiał, z którego wykonane są im-
planty jest bezpieczny dla pacjenta?

- Stosowany w leczeniu materiał nie może być 
szkodliwy dla pacjenta, czyli nie może być rako-
twórczy, toksyczny czy radioaktywny, nie może też 
korodować. Musi być biokompatybilny, czyli tole-
rowany przez tkanki żywe, aby możliwa była osteo-
integracja implantu z kością. Dodatkowo musi być 
na tyle wytrzymały, żeby znieść obciążenia takie, 

jakim podlegają korzenie naturalnych zębów. Ma-
teriałem spełniającym wszystkie te wymagania jest 
tytan. Jest to materiał doskonale tolerowany przez 
organizm, jest lekki, ale wytrzymały i wykazuje bar-
dzo wysoką odporność na korozję, ponadto jego 
powłoka pobudza tworzenie nowej tkanki kostnej.
Implant jest elementem trwałym, ale trudno jest 
przewidzieć reakcję organizmu na ciało obce. Spo-
radycznie (u 5% pacjentów) może się zdarzyć, że 
nie dochodzi do osteointegracji implantu z kością, 
wówczas konieczna jest odroczona implantacja po 
odpowiednim wygojeniu kości.

Jednocześnie, aby zmniejszyć ryzyko niepowodze-
nia zabiegu implantacji pacjent zobowiązany jest 
do utrzymania wysokiego poziomu higieny jamy 
ustnej, odbywania regularnych wizyt kontrolnych 
w gabinecie stomatologicznym oraz do wykonywa-
nia kontrolnych zdjęć RTG.
 W chwili obecnej technika implantacji jest 
tak dopracowana, że po dokładnym zdiagnozowa-
niu, prawidłowo przeprowadzonym zabiegu i przy 
stosowaniu się pacjenta do zaleceń lekarskich, 
95% implantów po 10 latach tkwi stabilnie w kości.

Dziękujemy za rozmowę.
Zapraszamy do gabinetów stomatologicznych 
CM Luxmed.

Medycyna dla Ciebie

http://bit.ly/implanty_gazetka_wiosna
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Ergonomiczne stanowisko pracy w domu

Pracując w domu warto zorganizować miejsce pra-
cy najlepiej, jak to możliwe. Zadbajmy o prawidło-
we oświetlenie pomieszczenia. Jeśli w pomieszcze-
niu jest zbyt jasno lub zbyt ciemno wzrok męczy 
się nie tylko wpatrywaniem w ekran, ale wyłapy-
waniem z niego szczegółów. Monitor powinien być 
ustawiony bokiem do okna lub do źródła światła.

Nie siedźmy zbyt blisko ekranu (minimum 40 cm 
odległości). Ekran laptopa powinien być ustawiony 
na wysokości linii wzroku.

Kolejne miesiące pandemii, kolejne miesiące na-
uki zdalnej dla uczniów i pracy zdalnej dla dużej 
grupy pracowników biurowych, nauczycieli, wy-
kładowców akademickich, itd. To długie godziny 
siedzenia przed monitorem komputera, kiedy 
często nie  można pozwolić sobie na odpoczynek. 
Okuliści ostrzegają przed wpływem pracy zdalnej 
na wzrok

Taka forma aktywności zawodowej zaczyna już 
przynosić konsekwencje. W wyniku wielogodzin-
nego pozostawania przed komputerem, wzrok 
pogarsza się i pojawiają się problemy z oczami. 
Pozostawanie przed ekranem przez długi czas,
w pomieszczeniu zbyt słabo oświetlonym, zwięk-
sza ryzyko wady wzroku. Pierwszymi zwiastunami 
osłabienia oczu jest ich ból i zaczerwienienie, łza-
wienie, bóle głowy, kłopoty z widzeniem. Mogą 
pojawiać się różnego rodzaju plamki, „muszki”, 
itp.

Chociaż ekrany mają specjalne zabezpieczenia 
ochronne, to jednak sprawiają, że zwiększa się łza-
wienie oczu. Sygnałem alarmowym powinno też 
być pojawienie się kłopotów z oczami u tych, któ-
rzy dotąd ich nie mieli.

Jak wobec tego dbać o oczy podczas pracy 
zdalnej?

Nawilżanie oczu

Pracując przy komputerze często wpatrzeni
w ekran mrugamy rzadziej, a mruganie, jak wia-
domo naturalnie nawilża oko. Po kilku godzinach 
pracy oczy stają się zaczerwienione, mogą piec
 i swędzieć. Jak temu zaradzić? Należałoby zadbać 
o prawidłowy poziom wilgotności w pomieszcze-
niu, warto też poprosić farmaceutę o krople na-
wilżające do oczu. Starajmy się używać kropli bez 
konserwantów.

Oczy przed komputerem
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Jak skutecznie 
dbać o wzrok?



!
Filtry w szkłach korekcyjnych

Często nasze okulary, jeśli już je nosimy, zaopa-
trzone są w  powłokę chroniącą przed światłem 
sztucznym z urządzeń cyfrowych czy ze sztucznego 
oświetlenia. Takie rozwiązanie powoduje, że oczy 
nie są zmęczone i nie wytężają się podczas pracy 
w tak niekomfortowych warunkach. Obecnie szkła 
neutralizujące światło niebieskie wybierane są nie 
tylko przez osoby z wadami wzroku, ale również są 
idealnym rozwiązaniem dla osób nie potrzebują-
cych korekcji okularowej.

Pozwólmy oczom odpocząć

Starajmy się robić przerwy, podczas których oder-
wijmy wzrok od monitora i popatrzmy w dal, naj-
lepiej na skupiska zieleni. To świetny relaks dla 
naszych oczu. Pamiętajmy, że bez odpowiedniej 
równowagi pomiędzy pracą a relaksem nie moż-
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na myśleć o wypoczętym organizmie i zdrowych 
oczach.

Konsultacja merytoryczna

Dr n. med. Maria Tulidowicz-Bielak – specjalizuje 
się w chorobach oczu: zespół suchego oka, zabu-
rzenia dróg łzowych, zapalenie spojówek, zapale-
nie brzegów powiek, alergiczne choroby oczu, za-
ćma, jaskra, okulistyka dziecięca, choroby nerwu 
wzrokowego, siatkówki i ciała szklistego, choroby 
oczu u ciężarnych, zapalenie błony naczyniowej 
wady refrakcji: astygmatyzm; krótkowzroczność; 
nadwzroczność; starczowzroczność; urazy oka.
Przeprowadza zabiegi laserowe (irydotomia, kap-
sulotomia), badania OCT, ocenę pola widzenia. 

W CM Luxmed przy ul. Koncertowej 4D przyjmuje 
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pracuje również
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym 
Nr 1 w Lublinie, Klinika Okulistyki ul. Chmielna. 

Medycyna dla Ciebie

http://bit.ly/okulista_gazetka_wiosna


Medycyna dla Ciebie

Psycholog Psychiatra

Trudna sytuacja pandemiczna trwająca już od 
ponad roku wywiera negatywny wpływ również 
na nasze zdrowie psychiczne. Wciąż napływające 
informacje o kolejnych falach pandemii, o dużej 
liczbie przypadków śmiertelnych, wprowadzane
i luzowane obostrzenia reżimu sanitarnego po-
wodują zmęczenie, zniechęcenie, rosnącą obawę
 o przyszłość, pracę, naukę w szkole itp.

Pandemia COVID-19 i wprowadzany w związku
z nią lockdown, ograniczenie kontaktów między-
ludzkich, lęk i poczucie izolacji, które towarzyszą 
nam sukcesywnie od dłuższego czasu powodują, 
że nasz organizm działa w stanie stałego napięcia. 
Produkujemy za dużo kortyzolu, adrenaliny i no-
radrenaliny. Taki „bałagan” hormonalny wywołu-
je dalekosiężne skutki. Na dłuższą metę stres nas 
wykańcza – odbierając nam siły i uniemożliwiając 
odpoczynek.

Jak wynika z badań dotyczących wpływu pandemii 
wywołanej koronawirusem SARS-Cov-2 niemal co 
4 Polak zaobserwował u siebie objawy depresji.  

Niepokojący jest fakt, że większość osób nie zamie-
rza ich jednak konsultować ze specjalistą.

Czemu tak się dzieje? Przecież nikt z nas nie pró-
buje samodzielnie nastawić złamanej nogi czy wy-
rwać np. bolącego zęba. Zawsze zgłaszamy się wte-
dy do właściwego lekarza 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. 

Do psychiatry?

Psychiatra to lekarz specjalista, który pomoże nam 
w trudnych, kryzysowych sytuacjach. Do psychia-
try należy się zgłosić, kiedy dolegliwości związane 
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Gdy życie przytłacza
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ze złym nastrojem utrudniają codzienne funkcjo-
nowanie. Jeśli brakuje nam siły do życia, odczuwa-
my niepokój i lęk (często nieuzasadniony), mamy 
problemy z koncentracją i ze snem. Taka wizyta 
jest koniecznością, jeżeli zauważymy u siebie myśli 
samobójcze! W takiej sytuacji nie powinniśmy wa-
hać się ani chwili! Konsultacji i wsparcia psychiatry 
często potrzebują też osoby, które mają poważne 
problemy zdrowotne, powodujące znaczne pogor-
szenie kondycji psychicznej.

Psychiatra, jako jedyny specjalista od zdrowia psy-
chicznego, ma możliwość przepisania leków czy 
wystawienia zwolnienia lekarskiego. Współczesne 
leki antydepresyjne nie mają już tak wielu skutków 
ubocznych, jak preparaty sprzed kilkunastu lat. Nie 
mają również właściwości uzależniających, dlatego 
nie musimy martwić się, gdy lekarz zaleci ich zaży-
wanie przez dłuższy czas.
Skierowanie do poradni psychiatrycznej nie jest 
wymagane. 

W poradni psychiatrycznej CM Luxmed 
zajmujemy się diagnostyką i leczeniem:

-  zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i psycho                      
somatycznych
-  depresji, nerwic, uzależnienia od alkoholu
-  bezsenności
- kryzysów psychotycznych, zaburzeń adaptacy
  -jnych
-  zaburzeń psychicznych wieku podeszłego

Czy do psychologa?

Nie zawsze obniżony nastrój oznacza depresję. 
Czasami jest konsekwencją kłopotów, z którymi 
nie potrafimy sobie poradzić. Jeśli gorszy nastrój 
nie utrudnia codziennego funkcjonowania i nie 
zauważamy u siebie objawów takich jak: trudno-
ści z koncentracją, bezsenność czy np. bóle psy-
chosomatyczne, można zgłosić się do psychologa. 
Specjalista nauczy radzenia sobie z problemami, 
podpowie jak rozwiązywać konflikty w rodzinie 
lub w pracy, pokaże jak radzić sobie z codziennym 
stresem. Jeśli nie potrafimy ocenić czy objawy nie 
świadczą o początkach depresji, wizyta u psycho-
loga również będzie dobrym rozwiązaniem. Spe-
cjalista potrafi ocenić nasz stan i w razie potrzeby 
skieruje do psychiatry.
Skorzystajmy z porady psychologa, zwłaszcza, że 
możemy wybrać wizytę nieodpłatną. Potrzebne 
nam będzie tylko skierowanie od lekarza rodzinne-
go lub specjalisty przyjmującego w ramach umowy 
z NFZ.

W poradni psychologicznej zajmujemy się 
m.in. pomocą 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
- w przypadku gdy masz trudności w komunikacji
 i współpracy z otoczeniem
- w sytuacji problemów z poczuciem własnej
 wartości i autonomii

Zachęcamy do konsultacji ze specjalistami w pla-
cówkach Luxmed. W filii Biłgoraj świadczymy 
również bezpłatne wizyty w ramach umowy z 
NFZ.

luxmedlublin.pl

http://bit.ly/gazetka_wiosna_rezerwacja_2
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