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Dla kogo fizjoterapia uroginekologiczna

Najlepszy czas na odnowę...
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Drodzy Czytelnicy!

Wiele osób, wraz z nadejściem zimy, przepełnia uczucie zmęczenia, pogarsza się
nastrój, tracimy energię do
działania. Zwłaszcza, jeśli warunki pogodowe nie sprzyjają
zimowym sportom, a za oknem
zamiast czystej bieli, widzimy
szarość i zamglenie. Spacery
przy takiej aurze, kiedy czujemy nieprzyjemny zapach dymu, również nie należą do
przyjemności. Lekarze zalecają wówczas wyjazdy
poza miasto, aby pozwolić odetchnąć płucom
świeżym powietrzem. O wszechogarniającym nas
smogu i jego wpływie na nasze zdrowie piszemy na
str. 14-15.
Co więc można zrobić, by odzyskać humor
i chęć do działania? Otóż zima to doskonały czas,
by pomyśleć o swoim wyglądzie. Możemy skorzystać
z wielu zabiegów medycyny estetycznej, które są
zalecane zwłaszcza zimą. To różnego rodzaju peelingi, zabiegi laserowe, depilacja. W efekcie poczujemy się młodsi, bardziej zadbani i atrakcyjni,
co nie tylko poprawi nam nastrój, ale okaże się
świetną inwestycją, gdy nadejdzie wiosna. Więcej
na ten temat przeczytacie w artykule na str. 10-11.
A jeśli mowa o planach i decyzjach… Chyba
najpoważniejszą decyzją w życiu jest zaplanowanie
potomstwa. To mit, że jeśli pragniemy dziecka,
pora by je urodzić jest zawsze dobra. Specjaliści
zachęcają, aby decyzja o poczęciu dziecka była nie
tylko świadoma, ale wiązała się z dokładną kontrolą stanu zdrowia. Jakie badania należy wykonać
wcześniej, jak o siebie zadbać i swój jadłospis - wyjaśniają specjaliści w artykule „Zanim zostaniesz
mamą”.
Panie, które cierpią na bolesne miesiączkowanie
lub te, u których po przebytej ciąży pojawiły się problemy, jak np. rozejście mięśnia prostego brzucha,
odsyłam do wywiadu z fizjoterapeutą na str. 3-4.
Dowiecie się więcej, w czym może pomóc stosunkowo młoda dziedzina rehabilitacji – fizjoterapia
uroginekologiczna.
W tym wydaniu magazynu pragnę jeszcze zwrócić uwagę na nowości w naszej placówce, poszerzyliśmy bazę diagnostyczną o nowoczesny aparat
do elektromiografii (EMG) i elektroneurografii
(ENG). Są to badania niezwykle wartościowe
w diagnozowaniu wielu chorób neurologicznych
i układu mięśniowego m.in. zespołu cieśni nadgarstka, rwy barkowej, kulszowej czy miastenii.
Życzę wszystkim naszym Pacjentom i Czytelnikom zdrowia i realizacji wszelkich planów w Nowym
Roku!					

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
w Lublinie w Biłgoraju w Chełmie w Kraśniku w Krasnymstawie w Zamościu w Nałęczowie -

Rehabilitacja w nowym wymiarze
Rehabilitacja CM Luxmed to nowoczesne gabinety zabiegowe, przestronne sale do ćwiczeń, a przede wszystkim doświadczeni fizjoterapeuci, którzy korzystają z najnowszej wiedzy
medycznej. Aby sprostać potrzebom naszych pacjentów
z Lublina i okolic, poprawić komfort korzystania z zabiegów
rehabilitacyjnych i ułatwić dostęp do wszystkich usług w jednym miejscu stworzyliśmy jeden Dział Rehabilitacji
CM Luxmed w Lublinie. Udało się to osiągnąć dzięki powiększeniu liczby gabinetów w filii przy ul. Zwycięskiej, do której
przenieśliśmy wszystkie usługi rehabilitacyjne (oferowane
wcześniej w filii przy ul. Krasińskiego). Znacznemu poszerzeniu
uległa także oferta usług, w której aktualnie można już
znaleźć fizjoterapię uroginekologiczną i fizjoterapię dziecięcą:
konsultacja fizjoterapeuty dziecięcego, instruktaż pielęgnacji
noworodka, NDT Bobath, trójpłaszczyznowa terapia stóp.

Schorzenia narządów ruchu, urazy, kontuzje, choroby zwyrodnieniowe, zespoły bólowe różnego pochodzenia, migreny…
można by stworzyć niekończącą się listę chorób, których właściwe leczenie powinno łączyć ze sobą farmakologię i rehabilitację,
obejmującą fizykoterapię, masaże i ćwiczenia. Zabiegi oraz cały
proces rehabilitacji planowane są indywidualnie dla każdego
pacjenta, po rozpoznaniu choroby i analizie stanu zdrowia,
z uwzględnieniem jego wieku i współistniejących chorób.
Zapraszamy do Działu Rehabilitacji w Filii CM Luxmed przy
ul. Zwycięskaiej 6A oraz w Chełmie przy Placu Kupieckim 12.

www.luxmedlublin.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , ul. Koncertowa 4D, ul. Orkana 7 , tel.: 81 532 37 11
ul. Kościuszki 50, tel.: 84 686 95 33
pl. Kupiecki 12, tel.: 82 540 80 51
ul. Lubelska 56A, tel.: 81 884 47 90
ul. Czysta 3, tel.: 82 540 80 41
ul. Pocztowa 3, tel.: 84 539 80 40
Luxmed - Uzdrowisko Nałęczów, ul. Kasztanowa 6, tel.: 81 501 60 12
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Fizjoterapia uroginekologiczna
Nietrzymanie moczu, obniżenie narządów miednicy mniejszej, rozejście mięśnia prostego brzucha po przebytej
ciąży, a nawet nieregularne czy bolesne miesiączki to problemy, które rozwiązuje stosunkowo młoda dziedzina
rehabilitacji - fizjoterapia uroginekologiczna.
Niektóre kraje takie jak Francja czy Anglia, wprowadziły ją do standardów opieki poporodowej, a patrząc na to
jak ważną rolę odgrywa w procesie powrotu do zdrowia młodych mam, można się spodziewać, że do tych dwóch
krajów szybko dołączą następne.

Czym zajmuje się fizjoterapia uroginekologiczna? – z tym pytaniem
zwróciliśmy się do fizjoterapeuty
Stefana Tabina.
- Fizjoterapia uroginekologiczna zajmuje się wszelkiego rodzaju problemami dotyczącymi miednicy. Jej głównym
zadaniem jest przywrócenie prawidłowych napięć w ciele człowieka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszar
miednicy. Jak w wielu innych przypadkach, jednym z czynników powodujących nieprawidłowe napięcia w naszym
ciele jest stres. Większość kobiet kumuluje to wzmożone napięcie właśnie
w miednicy. Kiedy stres spowodowany
problemami w pracy czy natłokiem codziennych obowiązków lub skrywanymi
emocjami towarzyszy nam codziennie,
nasze mięśnie, narządy wewnętrzne
podlegają permanentnemu napięciu,
tracąc umiejętność rozluźniania się.
Oprócz stresu możemy wskazać wiele
innych czynników, które rozregulowują
prawidłowe napięcie. Każda przebyta
choroba, stan zapalny, przebyte urazy,
upadki (nawet te z dzieciństwa, które wydawało by się nie miały większych kon-

sekwencji) wpływają na to jak funkcjonuje nasze ciało. Nie bez znaczenia jest też
prowadzony przez nas styl życia i odżywianie się.
Dla kogo przeznaczona jest fizjoterapia uroginekologiczna?
Tego rodzaju terapia z powodzeniem
znajduje zastosowanie w leczeniu bolesnych i nieregularnych miesiączek, endometriozie, przyspiesza powrót do zdrowia
po operacjach ginekologicznych, w przypadku rozejścia mięśnia prostego brzucha po ciąży, we wszystkich rodzajach
nietrzymania moczu, obniżeniu narządów miednicy mniejszej, vulvodynii, coccygodynii, hemoroidach. Jest również
skuteczną metodą wspomagającą leczenie niepłodności.
Jak przebiega wizyta u fizjoterapeuty?
Terapia poprzedzona jest wywiadem,
w którym fizjoterapeuta zbiera informacje
na temat przebytych chorób, urazów itp.,
a następnie wykonuje badanie, w którym
ocenia ustawienie miednicy, ruchomość
stawów krzyżowo-biodrowych, stan na-

pięcia mięśni dna miednicy oraz więzadeł
i poprzez delikatny dotyk brzucha ocenia
ruchomość i stan napięcia narządów.
Zebrane w ten sposób informacje pozwalają na dobranie odpowiednich technik leczenia. Zarówno badanie jak i sama terapia zawsze prowadzone są w bezpieczny, komfortowy i bezbolesny sposób.
W jakim celu przeprowadza się
terapię uroginekologiczną u kobiet
w ciąży?
Podczas ciąży ciało kobiety przechodzi
znaczą metamorfozę, powiększająca się
macica przemieszcza narządy wewnętrzne, co niekiedy powoduje znane
wielu kobietom problemy, takie jak
zgaga, uczucie nudności, obrzęki nóg,
drętwienie palców.
Zmienione ustawienie miednicy powoduje też szereg zmian w układzie
mięśniowo-szkieletowym. Właśnie z tego powodu na fizjoterapię zgłasza się
wiele kobiet z bólem kręgosłupa lędźwiowego, rwą kulszową, bólem kości
krzyżowej czy opasającym bólem w kręgosłupie piersiowym. W takich przy-
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Wiele kobiet zmaga się z nieprzyjemną dolegliwością, jaką jest nietrzymanie moczu. Czy fizjoterapia uroginekologiczna może im pomóc?
Nietrzymanie moczu jest dosyć częstym problemem, który znacznie obniża
komfort życia, choć zdecydowanie częściej dotyczy kobiet, boryka się z nim
też wielu mężczyzn. Ten problem dotyka
najczęściej osoby w starszym wieku, ale
nie tylko. Wiele kobiet po urodzeniu
dziecka doświadcza wysiłkowego nietrzymania moczu, związane jest to
z osłabieniem mięśni dna miednicy,
nieprawidłowym rozkładem ciśnień
w jamie brzucha oraz nieprawidłowym
ustawieniem narządów miednicy mniejszej. Również przebyte stany zapalne
dróg moczowych oraz operacje w obrębie miednicy mogą przyczynić się
do powstania tego typu schorzenia.
Z pomocą przychodzi fizjoterapia uroginekologiczna.
Przy wykorzystaniu wybranych technik oraz pracy własnej pacjenta, można
przywrócić odpowiednią siłę i funkcję
mięśni oraz stworzyć odpowiednie środowisko do optymalnego działania pęcherza.
Dziękujemy za rozmowę.
padkach wizyta u fizjoterapeuty przynosi
nieocenioną ulgę, a przyszła mama może
w pełni cieszyć się okresem oczekiwania
na przyjście maluszka na świat.
Z wizyty u fizjoterapeuty warto też
skorzystać w okresie popołogowym. ,,Zepchnięte’’ w czasie ciąży narządy wewnętrzne nie zawsze wracają idealnie
na swoje miejsce, powodując szereg
dolegliwości, takich jak: rozstęp mięśnia

prostego brzucha, nietrzymanie moczu,
bolesne stosunki, hemoroidy i inne.
Z pomocą fizjoterapii uroginekologicznej
można pozbyć się wielu z tych problemów. O tego rodzaju terapii warto pomyśleć już w okresie planowania ciąży.
Konsultacja, a w uzasadnionych przypadkach terapia, pozwoli przygotować ciało
do wielu zmian jakie występują w trakcie
ciąży.

Na konsultacje i terapię zapraszamy
do działu rehabilitacji przy
ul. Zwycięskiej w Lublinie.
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Czy to Alergia?
Alergia to problem powszechnie znany. Wiemy, że jest dolegliwością, którą spotyka
się coraz częściej, bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Wiemy, że można mieć
alergię praktycznie na wszystko, począwszy od roślin, poprzez sierść zwierzęcia lub
jad owadów, skończywszy na substancjach chemicznych i lekach.
Ale czy na pewno wiemy czym jest alergia i jakie są jej przyczyny?
Czy można szybko i precyzyjnie zdiagnozować alergię i określić przyczynę wielu dolegliwości już w jednym badaniu?
Skłonność do alergii jest niejednokrotnie dziedziczona po rodzicach
i dziadkach, tym samym alergia często
występuje rodzinnie. To choroba powstająca w wyniku odpowiedzi naszego układu immunologicznego na
substancję, która nie jest dla człowieka
szkodliwa sama w sobie. U jej podstaw leży produkcja przeciwciał - immunoglobulin IgE w odpowiedzi na
kontakt z powszechnie obecnymi
w otoczeniu substancjami, zwanymi
alergenami. Przyłączenie alergenu do
przeciwciał IgE prowadzi do uwolnienia
tzw. mediatorów reakcji alergicznej,
odpowiedzialnych za rozwój procesu
zapalenia alergicznego, a co za tym
idzie za wystąpienie objawów chorobowych.
Jeżeli masz często:
- katar, zatkany nos, napady kichania,
- nadwrażliwość na pokarmy,
- zapalenie spojówek, zaczerwienienie i pieczenie oczu,
- nawracające zapalenia oskrzeli
i infekcje górnych dróg oddechowych,
- objawy duszności,
- kaszel bez cech ostrej infekcji,
- swędzące zmiany skórne,
- pokrzywkę,
sprawdź czy nie cierpisz na alergię!
ALEX – najkrótsza droga do znalezienia przyczyny alergii.
ALEX to innowacyjny test do diagnostyki alergii IgE-zależnej. Obecnie umożliwia oznaczenie najszerszego spektrum alergenów w jednym pobraniu
krwi. Pozwala oznaczyć aż 282 komponenty alergenowe (całe alergeny
oraz poszczególne molekuły).
ALEX, dzięki temu, że oprócz całych
alergenów oznacza również białka je
budujące, zwiększa w znaczący sposób
dokładność badania, w porównaniu
z tradycyjnymi metodami wykrywania
przeciwciał IgE wobec całych alergenów.

Przy pomocy badania ALEX można
potwierdzić podłoże alergiczne: astmy, AZS, pokrzywki, nieżytu nosa, zapalenia spojówek, nadwrażliwości na
pokarmy, zmian skórnych, zaburzeń
oddychania, niepożądanych reakcji po
użądleniu przez pszczołę lub osę.
Badanie polecane jest w szczególności tym osobom, u których w przeszłości wystąpiły reakcje anafilaktyczne,
jak również dla osób z historią chorób
alergicznych w rodzinie oraz kiedy poziom Total IgE w surowicy krwi jest
powyżej normy.
Test ALEX oznacza jednocześnie
aż 282 alergeny ważne klinicznie!
Przedstawia pełny obraz alergii, wskazując przyczyny choroby. Pozwala od-

różnić alergię od objawów, wywołanych
przez reakcje krzyżowe. Dzięki temu można przewidzieć ryzyko wstrząsu anafilaktycznego zagrażającego życiu.
Test można wykonać w każdym wieku. Do badania potrzebna jest bardzo
mała ilość krwi. Nie ma konieczności
odstawiania leków, w tym przeciwalergicznych. Dzięki wykorzystaniu testu
ALEX zdecydowanie skraca się czas diagnozowania pacjenta.
Test ALEX można wykonać we
wszystkich placówkach CM Luxmed.
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Próchnica zębów – choroba o najszerszym zasięgu
Nasze ciało to twierdza chroniona przez bilionową armię, bez której nie bylibyśmy
w stanie prawidłowo funkcjonować. Bakterie, bo o nich mowa, tworzą naturalną
mikroflorę i są kluczowym elementem naszego układu odpornościowego. Nie dziwi
więc fakt, że miliardy z nich bytuje także w jamie ustnej i wystarczą niewłaściwe nawyki
żywieniowe, higieniczne czy osobnicza podatność tkanek aby rozwinęła się próchnica.
Próchnica dotyka ponad 50% dzieci i młodzieży oraz ponad 90% dorosłych.
Jej ostra postać spotykana jest najczęściej
u dzieci i osób młodych, u których szkliwo
jest jeszcze słabo zmineralizowane, zę-

próchnicy głębokiej, ognisko próchnicowe atakuje szkliwo i znaczną część
zębiny, a odległość do nerwu staje się
niewielka. W sytuacji, kiedy próchnica
zaatakowała zębinę, konieczne jest usu-

bina natomiast ma szerokie kanaliki zębinowe, które stwarzają dogodny dostęp
dla bakterii, a co za tym idzie, próchnica
rozwija się błyskawicznie. W przypadku
próchnicy przewlekłej jest odmiennie.
Występuje ona raczej u dorosłych, przebiega wolno, na skutek odkładania się
zębiny wtórnej, która spowalnia przebieg
tego procesu.
W początkowej fazie próchnicy pojawia się kredowo-białe odwapnienie powierzchni zęba, tworzące plamę próchnicową. Nie stwierdza się wówczas ubytku
tkanek twardych zęba. Przy próchnicy powierzchownej zaatakowane jest wyłącznie szkliwo zęba. Próchnica średnia
obejmuje swoim zasięgiem zarówno
szkliwo, jak i zębinę, zaś w przypadku

nięcie zmian próchnicowych z zęba, a następnie odtworzenie brakującej części
wypełnieniem.
W gabinetach stomatologicznych Luxmed stosujemy wysokiej jakości wypełnienia światłoutwardzalne i chemoutwardzalne. Aby zachęcić najmłodszych
pacjentów do leczenia, stosujemy specjalne, kolorowe wypełnienia – mówi
lekarz stomatolog Joanna Rosiak.
Głębokie ubytki próchnicowe, martwica miazgi, zgorzele miazgi, urazy mechaniczne zęba czy nawet planowane
leczenie protetyczne wymagają niejednokrotnie zastosowania leczenia endodontycznego. Przeprowadza się je za pomocą bardzo cienkich narzędzi piłujących
oraz penetrujących, a także mikroskopów

oraz endometrów. Pierwsze umożliwiają
dentyście dokładną obserwację wnętrza
komory zęba oraz kanałów, zaś drugie
– pomiar ich głębokości. Ważnym elementem endodoncji jest również diagnostyka rentgenowska.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych
metod leczenia możemy uratować wiele
z tych zębów, które kiedyś musiałyby
zostać usunięte. Pamiętajmy jednak, że
najlepszą ochroną naszego uzębienia jest
systematyczna kontrola stomatologiczna
oraz prawidłowe oczyszczanie zębów
z osadu czy kamienia, nie tylko zwykłą
szczoteczką, ale również przy użyciu
nowoczesnych skalerów i piaskarek.
W gabinetach higieny stomatologicznej Luxmed w Lublinie i w Chełmie
zabiegi wykonywane są przez dyplomowaną higienistkę stomatologiczną, urządzeniem łączącym skaler ultradźwiękowy
i piaskarkę. Kamień nazębny usuwany
jest za pomocą nowoczesnych końcówek ultradźwiękowych. Skalery ultradźwiękowe są znacznie efektywniejsze
w usuwaniu kamienia nazębnego i wygładzania powierzchni korzenia od
wcześniej dostępnych na rynku - wyjaśnia
lekarz Joanna Rosiak. - Dodatkowym atutem urządzenia jest dostępność różnych
rodzajów proszków używanych do piaskowania. Pozwala to na wybór piasku
o ulubionym smaku pacjenta, jak i dostosowanie go do intensywności osadu
oraz obecności np. implantów, aparatów
ortodontycznych czy prac protetycznych
(koron, mostów).
Używanie specjalistycznego piasku do
czyszczenia poddziąsłowego powoduje
usunięcie do 99% biofilmu z powierzchni
implantów, co pozwala zapobiegać i leczyć zapalenie tkanek wokół implantów.
Podobnie jest w przypadku kieszeni patologicznych w chorobach przyzębia.
Pamiętać należy, że profesjonalne oczyszczanie zębów zalecane jest średnio co 6
miesięcy.
Zapraszamy do gabinetów w placówkach Luxmed w Lublinie oraz
w Chełmie.
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Dla kogo psychotesty?
Czy wiesz, że z opinii ekspertów i statystyk wynika, iż wypadki i zagrożenia drogowe
mają odzwierciedlenie przede wszystkim w umiejętnościach i predyspozycjach kierujących? mniejsze znaczenie ma sam pojazd, jego marka i rodzaj, a nawet jakości dróg!

Wiele osób kwestionuje zasadność
wykonywania testów psychotechnicznych, co w głównej mierze spowodowane jest brakiem wiedzy.
W jakim celu takie badania są prowadzone wyjaśnia psycholog mgr Anna
Sanicka z filii Luxmed w Biłgoraju.
Przede wszystkim, badania zarówno
lekarskie, jak i badania psychologiczne
są wykonywane w celu poprawy bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka w ruchu drogowym, ale nie tylko.
Dla kogo są przeznaczone?
W Polsce badaniom psychologicznym poddawana jest spora grupa zawodowa. Obok kierowców zawodowych lub kandydatów na takich kierowców, obowiązek wykonania badań
mają również kierowcy taksówek, pojazdów uprzywilejowanych, instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy, operatorzy wózków widłowych, suwnic,
koparek, ładowarek oraz osoby wykonujące prace na wysokości powyżej
3 m. Poza tym takie testy muszą wykonywać kierowcy, którym zostało zatrzymane prawo jazdy za prowadzenie
pojazdu po spożyciu alkoholu lub
środków odurzających, którzy przekroczyli dozwoloną liczbę punktów
bądź ci, którzy spowodowali wypadek
drogowy z ofiarami śmiertelnymi lub
rannymi.
Co nam mówią psychotesty?
Dzięki badaniom psychologicznym
można ocenić takie parametry, których
nie jest w stanie określić lekarz, egzaminator czy instruktor. Poznajemy
swoje predyspozycje osobowościowe,
jak radzimy sobie w sytuacjach trudnych, stresujących, czy pod presją czasu.
Ponad to sprawdzamy, czy kierując
pojazdem potrafimy prawidłowo ocenić
odległość, sprawnie ominąć przeszkodę
i skoncentrować się na drodze. Do tego
sprawdzamy jakie zagrożenia czyhają
na nas za kierownicą w nocy, czyli jak
szybko dostrzegamy obiekty na drodze
i jak nasz wzrok reaguje po oślepieniu

światłem, takim jak auto, które jedzie
z naprzeciwka. To zestawienie nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do
zasadności wykonywania tych badań.
Pracownia psychotechniczna Luxmed
w Biłgoraju
W pracowni psychotechnicznej
Luxmed w Biłgoraju posiadamy nowoczesną aparaturę oraz testy psychologiczne rekomendowane przez Polskie
Towarzystwo Psychologiczne, które
umożliwiają rzetelną i obiektywną ocenę możliwości psychologicznych Pracownia wyposażona jest w aparaturę
firmy Alfa Elektronics dzięki, której
czas badania jest krótszy. Posługujemy
się aplikacją komputerową ODOiA,
która umożliwia szybkie przetwarzanie
wyników badań i sprawne wystawianie
odpowiednich konsultacji i orzeczeń.
Korzystamy z Miernika Czasów Reakcji,
czyli nowoczesnego aparatu przeznaczonego do pomiaru szybkości, adekwatności i równomierności reakcji na
bodźce świetlne i dźwiękowe. Dzięki

aparatowi Piórkowskiego, możemy ocenić koordynację wzrokoworuchową.
Pracownia wyposażona jest również w
ciemnię, w której badamy widzenie
zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie.
Badania do pracy są koniecznością,
ale nie muszą być przykrym obowiązkiem. W naszej pracowni staramy się
zawsze wprowadzać taką atmosferę
żeby pozostało dobre wrażenie po badaniu.
Zapytaj o dostępne terminy badań
w Filii CM Luxmed w Biłgoraju przy
ul. Kościuszki 50, rezerwacja
tel. 84 686 95 33.
Zapraszamy także do placówek:
• Lublin, ul. Królewska 11
• Chełm, Pl. Kupiecki 12
• Kraśnik, ul. Lubelska 56A
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Czemu służy badanie mięśni?
Osłabienie siły mięśni lub nadmierne napięcie, uczucie sztywności, ból to problem, który może się pojawić u każdego z nas. Przyczyn takiej przypadłości może
być bardzo dużo, a część z nich może mieć podłoże neurologiczne. Może to być
sygnał, że doszło do uszkodzenia nerwu zaopatrującego daną grupę mięśni,
albo uszkodzeniu uległ sam mięsień. Przy podejrzeniu choroby mięśni czy nerwów, niezbędna jest dokładna diagnostyka.
Obok badań obrazowych, niezwykle
pomocne w tych przypadkach staje się
badanie EMG. To badanie elektrofizjologiczne, którego celem jest ocena funkcji
mięśni i nerwów. Jest wykorzystywane
w diagnozowaniu wielu chorób neurologicznych i układu mięśniowego,
m.in. do diagnostyki chorób, w przebiegu których doszło do uszkodzenia nerwów na skutek ich ucisku, np. w zespole
cieśni nadgarstka, zespole rowka nerwu
łokciowego, zespole kanału Guyona czy
cieśni stępu. To niezwykle często występujące schorzenia. W przypadku cieśni
nadgarstka z powodu przeciążenia mięśni zginaczy palców, np. podczas uprawiania sportu, pracy fizycznej, pisania
na komputerze, gry na instrumentach
muzycznych, itp. dochodzi do ucisku na
nerw pośrodkowy w kanale nadgarstka.
Pojawia się mrowienie i drętwienie palców głównie w nocy, potem dołącza się
ból i osłabienie siły ręki. Z czasem dochodzi do zaniku mięśni dłoni. Czynnikami sprzyjającymi jest też długotrwałe
narażenie na wibracje, cukrzyca, choroby reumatyczne lub wrodzony wąski kanał nadgarstka.
Z kolei zespół kanału Guyona najczęściej rozwija się u kolarzy, kierowców,
sportowców podnoszących ciężary. Dochodzi do ucisku nerwu łokciowego,
a następnie drętwienia piątego i czwartego palca od strony łokciowej. Z czasem choroba prowadzi do osłabienia siły
kończyny górnej.
Jednak lista chorób, które można
diagnozować dzięki EMG jest znacznie dłuższa. To również choroby złącza
nerwowo-mięśniowego, np. miastenia,
zespoły korzeniowo-szyjne i lędźwiowo-krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa), dystrofia mięśniowa, stwardnienie
boczne zanikowe, rdzeniowy zanik mięśni czy tężyczka. EMG stosuje się także
w celu diagnozy nadmiernego napięcia
w przebiegu chorób układu nerwowego
oraz chorób, w przebiegu których doszło
do zespołu sztywności.
Ze względu na nieinwazyjność bada-

nia, powtarzalność i możliwość porównywania, stosuje się je nie tylko w postępowaniu diagnostycznym, ale i w monitorowaniu przebiegu schorzenia oraz
ocenie skuteczności leczenia.

Na czym polega badanie EMG?
Pierwszym elementem badania jest
elektroneurografia (ENG) - której celem
jest ocena funkcji nerwów obwodowych
(włókien ruchowych i czuciowych). Jest
ono wykorzystywane w diagnostyce
wielu chorób układu nerwowego, ponieważ pomaga zlokalizować miejsce
uszkodzenia nerwu, określić wielkość
zmian patologicznych, różnicować ich
charakter, a także określić dynamikę procesu chorobowego w badanym nerwie.
Drugi etap to badanie EMG (elektromiografia). Oceniane są mięśnie, jeśli
podejrzewana jest ich choroba, objawiająca się najczęściej bólem, osłabieniem,
zanikiem mięśni, nadmiernym, długotrwałym ich skurczem. W badany mięsień
wprowadza się jednorazowe cieniutkie
elektrody igłowe, które doprowadzają

do niego bodziec elektryczny, a następnie rejestrują czynność mięśnia podczas
spoczynku, dowolnego ruchu oraz wysiłku maksymalnego. W czasie jednego
badania sprawdza się kilka mięśni w co
najmniej trzech punktach.

Badanie przeznaczone jest dla osób
dorosłych, trwa do 60 min. Czas trwania
badania zależy od zakresu badania. Wymagane jest skierowanie od neurologa,
ortopedy lub reumatologa. Nie zaleca
się natłuszczania skóry kremem czy balsamem przed badaniem. Należy poinformować lekarza o stosowanych lekach
zwłaszcza kwasie acetylosalicylowym,
lekach przeciwkrzepliwych starej i nowej generacji. Nie istnieją bezwzględne
przeciwskazania do wykonania badania,
należy poinformować lekarza o wszczepionym kardiowerterze-defibrylatorze,
sztucznej zastawce serca, ciąży. Pacjent
otrzymuje wyniki bezpośrednio po badaniu.
Konsultacja: neurolog,
lekarz Katarzyna Hanus-Atras
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Najlepszy czas na odnowę Twojej skóry
Zima to doskonały moment, kiedy możemy zatroszczyć się o naszą skórę – zarówno tę,
na której widać niekorzystne skutki intensywnego opalania, jak i tej, na której swoje
piętno odcisnął upływający czas. Teraz, gdy słońce słabiej grzeje, skóra może „odpocząć” i zregenerować się. W związku z mniejszym promieniowaniem UV, o tej porze roku
bez obaw można poddać się zabiegom laserowym i peelingom na bazie kwasów - mówi
lekarz medycyny estetycznej Dorota Tatarska-Jojczuk.

Piegi, przebarwienia, ciemne, brązowe plamy to zazwyczaj „pamiątki” po
słonecznym lecie. Pojawiają się pod wpływem promieni UV na czole, policzkach,
nosie, dekolcie, ale i na dłoniach. Dla wie-

lu z nas jest to defekt kosmetyczny, który bardzo przeszkadza. Próbujemy niejednokrotnie poradzić sobie z tym sami,
stosując środki rozjaśniające w postaci
kremów. Jednak zwykle próby rozjaśnie-

nia plam nie przynoszą oczekiwanego
efektu. Do tego, przy stosowaniu różnych
specyfików można doprowadzić np. do
odbarwienia się skóry wokół plamy.
Doskonałe efekty leczenia możemy
zaobserwować przy zastosowaniu odpowiednich zabiegów laserem Beauty
Rejuve. Wykorzystanie technologii laserowej i światła pulsacyjnego pozwala
stosować te zabiegi nawet u osób z delikatną i cienką skórą.
Urządzenie wyposażone jest w zaawansowany system chłodzenia, który zapewnia bezpieczeństwo i komfort podczas zabiegu. Promieniowanie lasera
wpływa na hemoglobinę i melaninę,
sprawdzając się w terapii przebarwień,
popękanych naczynek, trądziku różowatego, rumienia.
Warto dodać, że z wykorzystaniem
tego lasera wykonywane są również zabiegi fotoodmładzania. Nazywane bywają liftingiem bez skalpela, ponieważ
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, by
móc później cieszyć się gładką, elastyczną
cerą.

medycyna dla ciebie
Zabiegi laserem frakcyjnym CO2
Do trwałej i całkowitej regeneracji skóry oraz intensywnej stymulacji syntezy
nowego kolagenu wykorzystujemy również laser frakcyjny CO2. Celem zabiegów
jest odmłodzenie skóry, wygładzenie
zmarszczek oraz blizn.
Doskonałe rezultaty uzyskuje się na
obszarach bardzo trudnych do odmłodzenia innym metodami, jak szyja i dekolt
oraz zmarszczki wokół ust i starzejąca się
skóra wokół oczu i powiek. Zabieg może
być wykonany również na grzbietach
rąk, czyli tam, gdzie skóra starzeje się
najszybciej pod wpływem promieniowania UV. Zabiegi laserem wskazane są także w celu likwidacji rozszerzonych porów
i blizn potrądzikowych.
Pierwsze efekty tj. ujędrnienie oraz
wygładzenie skóry, jak również poprawa
kolorytu pojawiają się już po około 14
dniach, natomiast przebudowa kolagenu
trwa od 2 do 6 miesięcy po zabiegu. Najlepsze efekty uzyskujemy wykonując
serię zabiegów w odstępach 4-6 tygodni.
Poprawa jakości skóry jest efektem zmiany jej struktury i utrzymuje się długo, nawet kilka lat. Kluczową zaletą stosowania lasera frakcyjnego jest efektywność
zabiegu z minimalnymi skutkami ubocznymi.
Jeśli zależy nam na uzyskaniu spektakularnego efektu natychmiast po zabiegu, wówczas polecałabym specjalną
biostymulację skóry z wykorzystaniem
osocza bogato płytkowego. Jest to zabieg, w którym wykorzystuje się materiał

otrzymany z własnej krwi, dlatego też
przeznaczony jest dla osób ceniących produkty pochodzenia naturalnego, a także
cierpiących na różnego rodzaju alergie.
Celem zabiegu jest pobudzenie komórek
własnych organizmu do regeneracji. Skóra odzyskuje młodzieńczą witalność, staje
się gładsza, elastyczna, koloryt skóry jest
nasycony i ujednolicony. Efekty widoczne
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są już po pierwszym zabiegu. Specjaliści
medycyny estetycznej zalecają również
łączenie zabiegu laserem CO2 z osoczem
dla uzyskania maksymalnego efektu.
Najlepszy czas na peeling
Prawidłowe nawilżanie skóry, jej odżywienie i uelastycznienie możemy uzyskać
dzięki peelingom. W okresie zimowym
szczególnie zalecane są peelingi na bazie kwasów. Złuszczają one naskórek,
usuwając martwe komórki, przez co poprawia się mikrokrążenie i dotlenienie
skóry. Stymulują produkcję nowych włókien kolagenowych i elastynowych w skórze właściwej, dzięki czemu skóra staje
się grubsza, jędrna i bardziej sprężysta.
W efekcie zyskujemy cerę elastyczną, promienną, spłycają się zmarszczki, blizny,
zmniejszają się przebarwienia.
Oferta peelingów jest bardzo szeroka.
Możemy zaproponować peelingi do skóry bardzo wrażliwej, naczynkowej, suchej, trądzikowej, z oznakami starzenia,
z przebarwieniami, bliznami czy łojotokiem. Tylko specjalista może dobrać
ten właściwy, w zależności od rodzaju
i problemu skóry.
Depilacja zimą?
Wprawdzie depilację laserową można
wykonywać przez cały rok, jednak najlepszy czas na rozpoczęcie zabiegów
przypada na jesień i zimę. Dlaczego?
Otóż z tego powodu, że barwnik nazywany melaniną, który wytwarza się pod
wpływem promieni słonecznych jest obecny nie tylko w skórze, ale i we włosach.
Jeżeli skóra jest opalona, laser napotyka

barwnik już w naskórku, zanim zdąży dotrzeć głębiej do cebulki włosa. Może to
doprowadzić do znacznego obniżenia
efektywności wykonanego zabiegu lub
wystąpienia niepożądanych reakcji. Dlatego depilację laserową można rozpocząć dopiero po upływie minimum 6 tygodni od ostatniego opalania – wyjaśnia
kosmetolog Maria Kucharzewska.
Do depilacji wykorzystujemy laser
Soprano Ice Platinum. To pierwszy na
świecie laser emitujący trzy rodzaje i długości wiązek laserowych podczas jednego
impulsu. Pozwala uszkodzić struktury
włosa na różnych głębokościach i zwiększa skuteczność zabiegu bez względu na
kolor i strukturę włosa. Zabiegi polecane
są zarówno kobietom jak i mężczyznom.
I jeszcze jeden powód, dla którego
najlepiej przeprowadzić depilację właśnie
teraz – dodaje kosmetolog - aby uzyskać
zadowalające efekty, depilacja laserowa
wymaga wykonania kilku zabiegów rozłożonych w czasie. Ich ilość jest cechą
indywidualną i zależy od fototypu skóry, koloru i grubości włosów, stopnia owłosienia. Każdy zabieg przeprowadza się
w odstępach 4-8 tygodni, w zależności od
depilowanego obszaru. Jeśli zdecydujemy
się na rozpoczęcie depilacji zimą, już
na wiosnę będziemy cieszyć się gładką,
aksamitną skórą.

Zapraszamy do nowej lokalizacji
Med Estetyka, przy ul. Orkana 7
w Lublinie.
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Zanim zostaniesz mamą
Panuje powszechnie opinia, że jeśli pragniemy dziecka, to pora na to, by je począć i urodzić jest
zawsze dobra. To nie do końca prawda. Do głosu dochodzi przecież fizjologia, warunki zewnętrzne, psychologia. Jeśli chcesz, aby twoje dziecko urodziło się zdrowe, nie wystarczy, że odrzucisz
używki i połkniesz trochę witamin. Przed planowaną ciążą koniecznie wybierz się do specjalisty.
Nawet, jeśli wydaje ci się, że jesteś idealnie zdrowa, sprawdź czy twój organizm jest na to przygotowany.
Kontrola ginekologiczna
Jest ważnym elementem diagnostyki
przed zajściem w ciążę. Lekarz dokładnie oceni dostępne w badaniu elemen-

twój lekarz w odpowiednim czasie mógł
podjąć właściwe działania.
Morfologia wykaże czy nie masz niedokrwistości lub niedoboru żelaza. Ten

Wskazane jest również przeprowadzenie testu na obecność wirusów różyczki
i toksoplazmozy. Wykaże on czy masz
przeciwciała, które chronią cię przed
infekcją. Zarażenie się tymi chorobami
w czasie ciąży jest niebezpieczne dla
zdrowia dziecka. Może prowadzić do zaburzeń w jego późniejszym rozwoju.
Pomyśl o szczepieniach
Jeśli nie szczepiłaś się jeszcze przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu
B, najwyższa pora to zrobić. Do nabycia
pełnej odporności potrzebne są trzy dawki szczepionki. Druga dawka podawana
jest po miesiącu, a trzecia po sześciu miesiącach od pierwszego szczepienia. Jeśli
nie chorowałaś na różyczkę, zaszczep się
koniecznie.

ty układu płciowego, które są przecież
niezbędne do poczęcia dziecka. Zawsze
należy też pobrać cytologię. Na jej podstawie sprawdza się, czy szyjka macicy
jest zdrowa. Ciąża predysponuje do szybszego rozwoju chorób, w tym stanów zapalnych i nowotworów szyjki macicy.
Wykonaj USG narządu rodnego
To pozwoli sprawdzić czy nie masz
wad budowy macicy i wykluczy obecność mięśniaków. Guzy macicy utrudniają zajście w ciążę i sprawiają problemy
podczas jej trwania. Pod wpływem hormonów ciążowych rozrastają się i prowadzą do poronień.
Wykonaj badanie krwi z określeniem
grupy krwi i czynnika Rh
Temu badaniu powinien poddać się
również twój partner. Jeśli okaże się, że
masz współczynnik Rh-, a przyszły ojciec
Rh+, może wystąpić konflikt serologiczny. Warto o tym wiedzieć wcześniej, by

stan pogłębi się w czasie ciąży. Dlatego
już teraz lekarz przepisze odpowiednie
preparaty.
Badanie poziomu glukozy we krwi
może wykryć cukrzycę, nawet jeśli nie
miałaś do tej pory niepokojących objawów. W ciąży rozwija się często tzw.
cukrzyca ciążowa. Chorobę trzeba opanować jak najszybciej, gdyż jest niebezpieczna dla płodu.
Oznacz hormony tarczycy
Ich niedobór może być przyczyną niepłodności lub poronienia, a za wysoki poziom może doprowadzić do wcześniejszego porodu. Sprawdź to odpowiednio
wcześnie, by mieć jeszcze czas na wyrównanie poziomu hormonów przed ciążą.
Zrób test wykrywający wirusa HIV
Jeśli okazałoby się, że jesteś nosicielką, lekarz musi o tym wiedzieć, by odpowiednio poprowadzić ciążę oraz poród
i nie dopuścić do zarażenia dziecka.

Wylecz zęby
Jeśli pozostawisz je bez leczenia,
w czasie ciąży z pewnością dadzą o sobie znać. Rozwijające się dziecko zabiera mamie cenne minerały, a to osłabia
zęby i sprzyja próchnicy. Zaniedbanie
może być groźne dla ciebie i twojego
dziecka. Bakterie z chorego zęba rozprzestrzeniają się bowiem wraz z krwią po całym organizmie i przez łożysko docierają
do płodu.
Pamiętaj, że w czasie ciąży nie powinno się wykonywać zdjęć RTG, dlatego
musisz wcześniej zadbać o zęby, by prześwietlenie nie było konieczne.
Dieta przyszłej mamy
Zdrowe odżywianie bogate w witaminy i minerały to sposób na sukces dla
przyszłej mamy, ale i nie tylko. Nieodpowiednie nawyki żywieniowe powinien
zmienić także przyszły tata, i to co najmniej na trzy miesiące przed planowaną ciążą. Zazwyczaj tyle czasu organizm
potrzebuje aby oczyścić się z toksyn oraz
uzbroić się w odpowiednią ilość substancji odżywczych. Należy jednak pamiętać, że mimo prawidłowej, odpowiednio
zbilansowanej diety nawet zdrowa kobieta powinna uzupełniać ilość kwasu foliowego w organizmie, ponieważ
z pożywieniem dostarczamy sobie tylko
połowę dziennego zapotrzebowania na
ten składnik. Kwas foliowy pełni bardzo
ważną funkcję - zapobiega rzadkim, lecz
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bardzo poważnym wadom układu nerwowego u dziecka, tzw. wadom cewy
nerwowej (np. rozszczepowi kręgosłupa).
Zalecana dawka to 400 mikrogramów
(0,4 mg) dziennie. Jeśli w twojej rodzinie
występowały takie wady, zaleca się dawkę 4 mg na dobę.
Niezmiernie ważne w procesie przyszłego budowania układu nerwowego
naszego dziecka jest spożywanie odpowiedniej ilości nienasyconych kwasów
tłuszczowych, którą ustalamy z lekarzem.
Natomiast składniki mineralne, których
nie może zabraknąć w diecie przyszłych
rodziców to: żelazo, mangan, cynk i selen, mający wpływ na męską płodność,
czyli żywotność i produkcję plemników.
Aby składniki mineralne odpowiednio przyswajały się w organizmie, musi
towarzyszyć im duża ilość produktów
bogatych w witaminę C, czyli warzyw i
owoców – najlepiej sezonowych. Dobrej
jakości mięso, kasze, orzechy, zielone warzywa oraz żółtka jaj zawierają witaminy
z grupy B, umożliwiające właściwy przebieg owulacji, a potem zapłodnienia.
Odpowiednio zbilansowana dieta
jest niezmiernie istotna dla przyszłych
rodziców, a jeżeli mamy wątpliwości czy
właściwie dobieramy składniki oraz ilości
spożywanego pokarmu, z pomocą może
przyjść dietetyk. Pomoże nam w sposób
bezpieczny uregulować wagę ciała i zapewnić optymalne warunki poczęcia naszej pociechy.
Każda kobieta pragnie, by jej dziecko
urodziło się zdrowe. Ale świadome macierzyństwo nie zaczyna się w chwili poczęcia. Przygotowania do ciąży najlepiej
rozpocząć przynajmniej sześć miesięcy
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wcześniej. To czas na zrobienie badań,
zmianę nawyków żywieniowych, a w ra-

zie potrzeby przeprowadzenie kuracji
i powrót do formy.

Konsultacje merytoryczne:
Dr n. med. Piotr Dziduch - specjalista z ginekologii i położnictwa, z doświadczeniem klinicznym w SPSK 4 w Lublinie. W CM Luxmed udziela porad w zakresie planowania i prowadzenia ciąży, wykonuje badania Usg ciąży, ginekologiczne, ocenę owulacji. Zajmuje się
również diagnostyką niepłodności oraz zaburzeniami miesiączkowania. Lekarz udziela
świadczeń w placówkach Luxmed w Biłgoraju, Kraśniku oraz Lublinie przy ul. Koncertowej.
Dietetyk mgr Jolanta Gierszon - absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ze
specjalizacją Technologia Żywności i Żywienia Człowieka. Odbyła liczne kursy w zakresie:
Dieta kobiet w ciąży, Dietoterapia w chorobach tarczycy, Insulinooporność w praktyce,
Detoksykacja organizmu - metody oczyszczania wątroby i jelit. W filii Luxmed przy ul. Orkana 7 prowadzi poradnictwo dietetyczne, opracowuje indywidualne plany odchudzające, porady żywieniowe dla osób zdrowych i chorych.

poradnik pacjenta

14

Wygrać ze SMOGIEM
Statystyki są bezlitosne, a najbardziej cierpią mieszkańcy małych i średnich miast bo tam nierzadko oddycha się powietrzem ze smogiem nawet przez cały sezon grzewczy. Smog sięga coraz
większych obszarów Polski, a jakość powietrza ulega drastycznemu obniżeniu. Najbardziej
zagrożone są osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży oraz pacjenci z problemami kardiologicznymi, jednak efekty tragiczne w skutkach mogą dotknąć każdego. Problem jest bardzo poważny
dlatego sprawdziliśmy co możemy zrobić aby temu zapobiec.

Początek sezonu grzewczego w dzisiejszej rzeczywistości oznacza zwykle
pogorszenie jakości powietrza, zwłaszcza tam, gdzie mieszkańcy sami ogrzewają swoje mieszkania i domy paląc węglem lub drewnem. W takich miejscach,
przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, stężenie zanieczyszczeń
może średnio przekraczać normy nawet o kilkaset procent.
Połączenie zanieczyszczeń środowiska, znacznej wilgotności powietrza
oraz braku wiatru powoduje powstanie toksycznej mgły, zwanej smogiem,
unoszącej się przeważnie nad obszarami miejskimi oraz terenami przemysłowymi, będącej dużym zagrożeniem dla
zdrowia i życia ludzi.

Czym to grozi?
Na świecie z powodu smogu umiera 3 miliony osób rocznie, w Polsce
to około 45 tysięcy osób. Naukowcy
i lekarze wciąż odkrywają nowe powiązania między zanieczyszczeniem powie-

trza, a różnego rodzaju chorobami. Nie
tylko układu oddechowego, ale również
odpornościowego, krwionośnego, a nawet nerwowego. W grupie szczególnego ryzyka są dzieci, osoby starsze, osoby obciążone chorobami przewlekłymi.
Ważny jest również czas ekspozycji na
zanieczyszczenia.
Wśród groźnych dla naszego zdrowia
zanieczyszczeń, najwięcej emitowanych
jest pyłów, dwutlenku siarki, tlenków
azotu i węgla, benzopirenów. Długotrwała ekspozycja na te związki, nawet
przy niskich stężeniach, powoduje uporczywe, ciągłe bóle głowy, zaburzenia
koncentracji, łzawienie i pieczenie oczu,
upośledza funkcje obronne organizmu, zwiększa podatność na choroby,
w pierwszej kolejności układu oddechowego. Smog może również nasilać objawy zwykłego przeziębienia i wydłużyć
czas dochodzenia do zdrowia.
Układ oddechowy broni się przed
smogiem, usiłując wyrzucić to, co go
podrażnia. W efekcie mamy więc chryp-

kę, kaszel, zwiększone wydzielanie śluzu,
a nawet skurcz oskrzeli. Kiedy oskrzela
się kurczą, narasta duszność, zwłaszcza
u osób, które mają już infekcje dróg oddechowych. Zauważalnie rośnie liczba
zaostrzeń astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Organizm jest też słabiej dotleniony
– jest mniej tlenu w pęcherzykach płucnych, obkurczają się naczynia krwionośne w płucach, co powoduje przeciążenie całego układu sercowo-naczyniowego, zaostrzenie istniejących chorób,
występowanie zaburzeń rytmu serca,
niedotlenienie mięśnia sercowego - co
zwiększa ryzyko zawału serca.
Na szkodliwe działanie smogu narażone są szczególnie dzieci. Oddychają one z większą częstotliwością niż
dorośli, a więc wchłaniają stosunkowo
więcej zanieczyszczeń. Nie bez znaczenia jest również to, że większość maluchów oddycha ustami, a nie przez nos,
który jest w stanie wyłapać część zanieczyszczeń. Poza tym, bariery ochronne
(śluz, nabłonek) są jeszcze u maluchów
nie w pełni dojrzałe, a krótkie i wąskie
drogi oddechowe są bardziej podatne
na podrażnienia i zapalenia.
Choroby, na które zapadają dzieci
z powodu zanieczyszczeń, to przede
wszystkim alergie i choroby układu oddechowego. Szkodliwe substancje zawarte w powietrzu obniżają odporność
dzieci i przyczyniają się do świszczącego
oddechu, zakażeń dolnych i górnych
dróg oddechowych, a nawet astmy.
Aby jak najwcześniej rozpoznać
powikłania wynikające z narażenia
na oddychanie zanieczyszczonym
powietrzem, ważna jest wczesna diagnostyka układu oddechowego - badania radiologiczne, badania czynnościowe - spirometria oraz układu
krążenia – EKG i Echo serca.

Jak się chronić przed zanieczyszczonym powietrzem?
Przede wszystkim monitorować stan
powietrza. Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Środowiska podają na swoich
stronach internetowych ostrzeżenia,
gdy stężenie zanieczyszczeń jest bezpośrednio groźne dla zdrowia. W takie dni
najlepiej unikać przebywania na dworze.

poradnik pacjenta
Jeśli wychodzimy z dzieckiem, zwróćmy
uwagę, czy oddycha przez nos czy przez
usta. Nos to naturalny filtr powietrza,
dlatego zachęcajmy dzieci, by oddychały noskiem.
Unikać wdychania smogu. Gdy tylko
nadarza się okazja, wyjeżdżajmy poza
miasto. Nawet krótka przerwa od wdychania zanieczyszczonego powietrza
ma pozytywny wpływ na zdrowie. Wybierając trasę spacerową lub rowerową
unikajmy ruchliwych ulic i poruszajmy
się jak najdalej od krawężnika - największe stężenie zanieczyszczeń jest bezpośrednio w pobliżu jezdni.
Korzystać z maseczek antysmogowych. Doskonałym zabezpieczeniem
są maseczki antysmogowe, które bezpośrednio chronią nas od wysokich stężeń
pyłu. Jeżeli okna mieszkania wychodzą
na ulicę, w godzinach szczytu trzymajmy je zamknięte.
Wzmacniać organizm. Zadbajmy też
o odpowiednią dietę. Pożywienie powinno być bogate w witaminy A, C i E oraz
selen pomagające organizmowi neu-

Wydawca
Luxmed Sp. z o.o.
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20-080 Lublin
tel.: 81 532 37 11

15

tralizować nadmiar wolnych rodników.
Na warunki atmosferyczne, położenie geograficzne nie mamy wpływu, ale
ważne jest również budowanie w społeczeństwie świadomości, że to, czym palimy w domowych piecach, ma wpływ
na zdrowie naszych dzieci i nasze.

Redaktor naczelny
Joanna Baj
Redaktor techniczny
Elżbieta Stasieczek

Bądźmy czujni!
Jeśli infekcja przedłuża się lub Twój
stan zdrowia uległ pogorszeniu niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem.
Konsultacja medyczna:
lekarz Anna Dudzińska – specjalista
chorób wewnętrznych i chorób płuc.
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marketing@luxmedlublin.pl
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Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, nadawania
tytułów i śródtytułów.
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