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Drodzy Czytelnicy!

Tegoroczne lato w CM 
Luxmed obfituje w nowości. 
Przygotowaliśmy dla Państwa 
wiele atrakcyjnych ofert, 
zarówno w aspekcie zdrowia, 
jak i urody. Realizujemy nowe 
ważne programy skierowane 
do osób dorosłych oraz dzieci. 
To m.in. program profilaktyki 
raka szyjki macicy. Piszemy  
o tym na str. 8-9.

W ramach programów finansowanych przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
i Urząd Miasta Lublin macie Państwo możliwość 
nieodpłatnie zaszczepić swoje dzieci przeciw 
pneumokokom. Więcej dowiecie się z artykułu na 
str 6.

Medycyna estetyczna z kosmetologią ma coraz 
więcej do zaoferowania. Dzięki zakupionej ostatnio 
nowoczesnej aparaturze LPG Alliance, mamy 
możliwość wykonania wielu nowych zabiegów na 
twarz i ciało. Polecane są osobom, które chcą 
zredukować cellulit, zmniejszyć rozstępy, pozbyć 
się „boczków”, jednym słowem wymodelować 
sylwetkę. Zabiegi mają też zastosowanie tera-
peutyczne w przypadku blizn czy sztywności mięśni. 
Więcej dowiecie się z artykułu „Poczuj się dobrze 
w swoim ciele”.

Tym z Państwa, którzy borykają się z nadciś- 
nieniem tętniczym, polecam wywiad z hiper-
tensjologiem. Jest to nowa dziedzina medycyny, 
która specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia.

W tym wydaniu magazynu Luxmed nie brakuje 
również tematów związanych z latem. Przeczytacie 
Państwo m.in. o szczepieniach przed wyjazdem  
w odległe zakątki świata. Wszystkich, którzy kochają 
słońce i słoneczne kąpiele, odsyłam do materiału na 
str. 7. Dowiecie się więcej, jak rozsądnie korzystać  
z opalania i w jakich okolicznościach należałoby 
koniecznie zasięgnąć porady dermatologa.

Życzę wszystkim naszym Czytelnikom i Pa-
cjentom wspaniałych wakacji i urlopów.   
      

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

O problemie nadciśnienia tętniczego rozmawiamy z hiper-
tensjolog dr n.med. Dorotą Niespodziewańską-Mierzyńską  
z placówki Luxmed w Chełmie. 

Pani Doktor, kiedy mówimy o nadciśnieniu tętniczym krwi?
- Wartości ciśnienia tętniczego krwi wg Europejskiego Towa-

rzystwa Kardiologicznego, podane w mmHg wynoszą:
- optymalne 120 / 80
- prawidłowe 120 - 129 / 80-84
- wysokie prawidłowe 130 -139 / 85-89.
O nadciśnieniu tętniczym łagodnym mówimy wówczas, gdy 

jego wartość sięga 140-159/90-99 mm Hg, o umiarkowanym przy 
160-179/100-109 mmHg, a o ciężkim przy 180/110 mm Hg. 

Jakie objawy sugerują nadciśnienie tętnicze krwi?
- Nadciśnienie może nie dawać uciążliwych objawów klinicznych, 

dlatego wiele osób przez lata nie wie o swojej chorobie. Problem 
występuje coraz częściej nawet po 40 roku życia. Wśród sympto-
mów choroby można wymienić: poranne bóle głowy, zawroty 
głowy, zaczerwienienie twarzy, szyi, krwawienie z nosa, niektórzy 
gorzej znoszą wysiłek fizyczny. Kiedy jednak w porę nie podejmie-
my leczenia, dochodzi do wielu groźnych powikłań narządowych.

Światowa Organizacja Zdrowia określiła kilka stadiów rozwo-
jowych nadciśnienia:
I – nadciśnienie bez zmian narządowych,
II – nadciśnienie z niewielkimi zmianami narządowymi, – 

białkomocz, przerost lewej komory serca, zmiany w siatkówce 
oka,

III – nadciśnienie z ciężkimi uszkodzeniami narządowymi – 
niewydolność serca, retinopatia nadciśnieniowa, powikłania 
mózgowe, niewydolność nerek.
Już ten podział pokazuje, jakie problemy zdrowotne może 

wywołać nieleczone nadciśnienie tętnicze.

NIEWIELu słyszałO O tEj spEcjaLIzacjI, 
pONIEWaż W pOLscE OfIcjaLNIE 
hIpErtENsjOLOgIa zaczęła fuNkcjONOWaĆ 
samOdzIELNIE Od 2006 r. tO EfEkt WzrOstu 
zachOrOWaLNOŚcI Na NadcIŚNIENIE tętNIczE 
I zWIązaNE z NIm pOWIkłaNIa. hIpErtENsjOLOg 
zNajdujE przyczyNę NIEpraWIdłOWOŚcI 
I dOBIEra OdpOWIEdNIE LEczENIE. NIEkONIE-
czNIE musI ByĆ farmakOLOgIczNE. czasEm 
zmIaNa tryBu życIa tO NajskutEczNIEjszE 
LEkarstWO. 

Hipertensjolog 

– nowa specjalizacja 
na współczesny problem
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Skąd biorą się powikłania?
- Należałoby krótko wyjaśnić, 

czym w ogóle jest ciśnienie tętnicze 
krwi. Mówiąc obrazowo, to siła, która 
sprawia, że krew znajdująca się w na-
czyniach przepływa przez kolejne 
tętnice. Siła ta nie tylko przesuwa 
krew w naczyniach, ale naciska na 
ściany naczyń. Zwiększone ciśnienie 
tętnicze w naczyniach powoduje nad-
mierny nacisk na ścianki tętnic. Im 
dłużej trwa taka sytuacja, tym większe 
uszkodzenia zachodzą w naczyniach, 
co w konsekwencji prowadzi do  nie-
bezpiecznych zmian w narządach 
wewnętrznych.

Co sprzyja powstawaniu nadciśnie-
nia tętniczego?

- W medycynie mówi się o dwóch 
rodzajach nadciśnienia – pierwotnym  
i wtórnym. Pierwotne, nazywane ina- 
czej idiopatycznym, ma niewyjaśnioną 
przyczynę. Sprzyja mu wiek powyżej 
60 roku życia, nadwaga, niewłaściwa 
dieta z nadmierną ilością soli, obfite 
odżywianie, brak ruchu, alkohol, pa- 
lenie papierosów, stres. Często też 
nadciśnienie tętnicze występuje ro-
dzinnie.

Nadciśnienie wtórne jest wynikiem 
istniejącej już choroby. Może wy-
stępować przy schorzeniach nerek, 
chorobach naczyń, wadzie serca czy 
też cukrzycy. Dlatego tak ważne jest 
postawienie właściwej diagnozy i pod-
jęcie skutecznego leczenia.

O leczeniu decyduje lekarz specjali-
sta i on nadzoruje cały ten proces.  
W niektórych przypadkach wystarczy 
obniżenie masy ciała, odpowiednia 
dieta, ruch. Niejednokrotnie konie-
czne jest wprowadzenie środków far- 
makologicznych, co nie zwalnia pa-
cjenta z obowiązku stosowania się do 
zasad zdrowego trybu życia.

Jakie zalecenia miałaby Pani 
Doktor dla pacjenta z nadciśnieniem 
tętniczym?

- Jeśli chorujesz na nadciśnienie, 
systematycznie sprawdzaj i zapisuj jego 
wartość. Pomiary należy wykonywać 
rano, w południe i wieczorem. 

- Stosuj się ściśle do zaleceń lekarza.
- Kontroluj poziom cholesterolu  

i cukru we krwi.
- Regularnie przyjmuj przepisane 

leki.
- Przestrzegaj diety.

- Zwiększ aktywność fizyczną wg 
zaleceń lekarza.

- Zrezygnuj z palenia papierosów.
- Ogranicz spożycie alkoholu.

Czy dla „nadciśnieniowca”, poza 
kontrolą ciśnienia krwi, wskazane są 
inne dodatkowe badania?

Ponieważ nadciśnienie tętnicze po- 
woduje zmiany w siatkówce oka, wska- 
zane są badania dna oka wykonane 
u okulisty. Okresowo należy przepro-
wadzać badanie ogólne krwi i posiew 
moczu oraz oznaczyć we krwi stężenie 
potasu, sodu i kreatyniny, co pozwoli 
sprawdzić funkcjonowanie nerek.  
U wszystkich chorych zaleca się kontro-
lę poziomu cholesterolu całkowitego, 
LDL, HDL i triglicerydów. Osoby z nad-
ciśnieniem powinny wykonać badanie 
EKG oraz Echo serca.

Dziękujemy za rozmowę.

Zapraszamy na konsultacje 
do poradni kardiologicznych CM 
Luxmed. Wszystkie dodatkowe 
badania wykonasz również w na-
szych placówkach.
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Czym jest endermologia?
To ekskluzywna technika nieinwa-

zyjnej stymulacji skóry mająca na celu 
pobudzenie metabolizmu komórek  
w sposób naturalny. 

Przy zastosowaniu urządzenia LPG 
Alliance wykonuje się masaż próżniowy 
modelujący sylwetkę. Redukuje cellulit  
i luźną skórę, zmniejsza obrzęki i tkankę 
tłuszczową. Posiada silne działanie 
drenujące. Do zabiegu wykorzystywane 
są innowacyjne głowice, dostosowane   
do każdego rodzaju skóry, przystosowa-
ne do większych i do mniejszych, czy 
trudno dostępnych obszarów zabiego-
wych. Nowa technologia stymulacji ko-
mórek ma potrójne działanie. Podczas 
1 zabiegu usuwa oporne złogi tłu- 
szczowe (nawet te, których ciężko po-
zbyć się dietą czy gimnastyką), wygładza 
skórkę pomarańczową i ujędrnia skó- 
rę. Zaleca się wykonanie serii zabiegów 
w ilości 10-15 co drugi dzień. Następnie 
wykonywane są zabiegi podtrzymujące 
efekt, wg wskazań indywidualnych, 
np. 1 raz w miesiącu. Zabiegi są bez- 
pieczne i nieinwazyjne. Powodują od-
blokowanie układu limfatycznego, przy- 
spieszenie przemiany materii i usu- 
nięcie zalegających toksyn. Zabieg wy- 
konywany jest w specjalnym kostiu- 
mie.

POCZUJ SIĘ DOBRZE W SWOIM CIELE

Dla kogo endermologia?
Polecana jest osobom, które w nie-

inwazyjny sposób chcą zredukować 
cellulit, zmniejszyć rozstępy, wysmuklić, 
ujędrnić, wymodelować sylwetkę. A tak-
że dla tych, może szczególnie Panów, 
którzy chcą pozbyć się „boczków” i „brzu- 
szka”. 

Endermologia stosowana jest czę-
sto jako zabieg uzupełniający przy 
innych zabiegach odchudzających i re-
dukujących „skórkę pomarańczową” czy 
rozstępy. 

ale to nie wszystko…
Endermologia łączy zastosowanie 

estetyczne z terapeutycznym.

Medycyna estetyczna
Endermologia twarzy to jedyny za- 

bieg pobudzający fibroblasty w skórze 
właściwej do zwiększenia produkcji ko-
lagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. 
W badaniach naukowych udowodniono 
80 % wzrost kwasu hialuronowego i 46 % 
 wzrost elastyny w biopsji skóry twarzy u 
osób korzystających z zabiegów. 

Endermolift to poprawa konturu twa-
rzy, wypełnienie zmarszczek i bruzd oraz 
wyrównanie i rozświetlenie skóry. 

Wskazania kosmetologiczno-estety-
czne: 
- przygotowanie skóry twarzy do zabie-

gów estetycznych: wypełniaczy, mezo- 
terapii i peelingów,

- obwisła skóra, powieki,
- opuchlizna, sińce pod oczami
- zgrubienia, złogi tłuszczu,
- wgłębienia, np. zapadłe policzki, zmar-

szczki na czole,
- poprawienie konturu twarzy,
- skóra palacza,
- bankietowe powiększenie ust.

Zabiegi terapeutyczne
Przed i po operacji
Techniki zabiegowe stanowią współ-

czesny standard pielęgnacji przed i po-
operacyjnej. 

Przed operacją ulepszają spoistość 
tkanek oraz poprawiają stan zwłóknień, 
po operacji: sprzyjają likwidacji zasi-
nień, przyspieszają gojenie tkanek i po- 
prawiają efekt końcowy operacji. 

Gabinet medycyny estetycznej cm Luxmed został wyposażony w najnowszej Generacji 
aparat do endermoLoGii LpG aLLiance. dzięki niemu mamy możLiwość wykonania wieLu 
bardzo atrakcyjnych usłuG. po serii zabieGów może zniknąć probLem ceLLuLitu, brak 
jędrności skóry, możemy pozbyć się obrzęków Limfatycznych, bLizn pozabieGowych, 
pooparzeniowych, sztywności mięśni czy ścięGien.

Nowość
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Pomagają w leczeniu zapalnych  i nie- 
zapalnych blizn po zabiegach chirur-
gicznych (także po cesarskim cięciu).

Leczenie blizn pooparzeniowych
Skóra to zewnętrzna powłoka cia-

ła. Stanowi ona granicę pomiędzy or-
ganizmem a światem zewnętrznym. Po 
poparzeniu, granica ta zostaje zmie-
niona i uwaga skupia się na aspekcie 
estetycznym. 

Leczenie przy pomocy aparatu LPG 
Alliance przynosi ulgę po oparzeniach, 
pomaga niwelować powstałe blizny, 
przywracając poczucie własnej wartości 
po doznanym urazie.

Dla kobiet w każdym wieku
Dla kobiet szczególnym okresem jest 

ciąża, okres poporodowy, karmienie pier- 
sią oraz menopauza, które mają wpływ 
na tkankę tłuszczową, jakość skóry, roz-
stępy, cellulit.

Endermologia z LPG Alliance to pra-
wdziwy fitness dla skóry. W naturalny 
sposób pobudza odbudowę i produkcję 
odmładzających składników skóry:
- kolagenu dla jędrnej skóry,
 - elastyny dla sprężystości,
-  kwasu hialuronowego dla naturalnego 

wypełnienia i nawilżenia skóry.
W ciąży uporczywe bywają obrzęki 

nóg, pomocne wówczas są zabiegi en- 
dermologii dotyczące drenażu lim-
fatycznego. Można je wykonywać od II 
trymestru. U kobiet karmiących piersią, 

również można wykonywać zabiegi 
na twarz czy ciało, ale w dniu zabiegu 
pokarm należy odciągnąć i wylać. Nie 
może być podany dziecku.

Po mastektomii
Po wykonaniu mastektomii w obrę- 

bie kończyny i pasa barkowego strony 
operowanej następuje szereg niekorzy- 
stnych zmian. Należą do nich: ograni-
czenie zakresów ruchu w stawie barko-
wym (spowodowane bolesnością, bli- 
zną oraz usunięciem mięśni), zmniej-
szenie siły mięśniowej kończyny strony 
operowanej, zaburzenia statyki tułowia, 
które prowadzą do deformacji postawy. 
Następstwem usunięcia piersi może być 
również obrzęk limfatyczny występują-
cy u znacznej liczby operowanych ko-
biet.

Zabiegi endermologii wykonane 
aparatem LPG Alliance:
-  wspomagają leczenie blizn i zwłóknień 

spowodowanych radioterapią,
- zapobiegają zrastaniu się oraz two-

rzeniu się twardych blizn związanych 
z implantami,

- przynoszą ulgę w bólu,
- pomagają w przywracaniu czucia cia-

ła pacjentów oraz pełnego zakresu 
ruchu,

- likwidują obrzęki limfatyczne.

Angiologia, limfologia
Techniki zabiegowe aparatem LPG 

Alliance intensyfikują krążenie w ukła-

dzie limfatycznym i krwionośnym. Umo- 
żliwiają one skuteczną redukcję obrzę- 
ków limfatycznych, szybszą, niż uzyski-
wana przy pomocy manualnego drena-
żu limfatycznego. 

Poprawiając przepływ limfy uzyskuje-
my:

- resorpcję obrzęków i zwłóknień, 
- zmniejszenie obrzęku kończyn, 
- zwiększenie zakresu ruchowego.
Stawy, mięśnie, ścięgna
Zabiegi pomagają w restrukturyzacji 

tkanki łącznej, relaksują skurcze mięśni  
i poprawiają ruchomość stawów. Działa-
ją również przeciwbólowo.

Z dużym powodzeniem mogą być 
wykorzystywane przy:
- zapaleniu stawów, 
- przed i po zabiegach ortopedycznych,
-    traumatologii (skręcenia, unierucho- 

mienia stawów, itp.). 
Techniki zabiegowe LPG efektywnie 

doprowadzają do mobilizacji i rozcią-
gnięcia tkanek, co ulepsza ich czynności. 
Redukują one sztywność wokół stawów, 
skutecznie zwiększają zakres ruchów  
i ułatwiają rehabilitację pourazową.

Zapraszmy do gabinetów medycy- 
ny estetycznej przy ul. Krasińskiego 2 
w Lublinie. 

Do wykonania zabiegu niezbędny 
jest specjalny kostium, który można 
nabyć w naszym gabinecie. Dostępne są 
ubrania w różnych rozmiarach, zarówno 
dla kobiet jak i dla mężczyzn. 
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Pneumokokowe zakażenia inwazyj-
ne charakteryzują się występowaniem 
poważnych powikłań i wysoką śmier- 
telnością dzieci poniżej 5 roku życia. 
Bakterie przełamując bariery ochron- 
ne przedostają się do krwi wywołując: 
sepsę – uogólnione zakażenie z cięż- 
kimi objawami ze strony wielu na-
rządów, zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych, zapalenie płuc czy zapa-
lenie stawów.
Jak dochodzi do zakażenia?

Zakażenie przenosi się drogą od- 
dechową oraz przez kontakt bez-
pośredni z chorym lub nosicielem. 
Ryzyko zakażenia znacznie się zwię-
ksza, gdy dziecko przebywa w żłobku, 
przedszkolu lub innej większej grupie 
dzieci.

Na choroby wywołane przez pneu-

Bezpłatne szczepienia 
przeciw pneumokokom

mokoki chorują najczęściej dzieci do 
5 roku życia, ale najwięcej powikłań 
i ciężkich zakażeń inwazyjnych wy-
stępuje w pierwszych 2 latach życia 
ze względu na małą dojrzałość układu 
odpornościowego.

Znacznie większym ryzykiem cięż-
kiego zakażenia pneumokokowego 
obarczone są dzieci urodzone przed-
wcześnie (wcześniaki), dzieci cierpiące 
na niektóre choroby przewlekłe (na-
leżący do tzw. grup ryzyka), takie jak 
niedobory odporności, brak śledziony, 
choroby układu krwiotwórczego, ser-
ca, płuc, nerek, cukrzycę.
Szczepionka w walce 
z pneumokokami

Ponieważ bakteria ta występuje 
powszechnie i kontakt z nią jest nie-
unikniony, jedyną skuteczną meto-

dą zapobiegania zakażeniom jest 
szczepienie ochronne.

Szczepionki są specjalnie przygo-
towane, aby stymulować niedojrzały 
jeszcze układ odpornościowy niemo- 
wlęcia i małego dziecka w celu uzy-
skania trwałej odporności. Chronią 
przed zakażeniem 13 typami pneu-
mokoków, które najczęściej wywołują 
choroby inwazyjne.

Badania wykazują, że wśród dzieci, 
które przeszły kompletne szczepienie, 
zmniejszyła się częstość zachorowań  
na inwazyjną chorobę pneumokoko-
wą, zapalenie płuc, zapalenie ucha 
środkowego.

W krajach, w których szczepienie jest 
obowiązkowe, efekty są jeszcze lepsze, 
gdyż szczepionki chronią także przed 
nosicielstwem, co ogranicza szerzenie 
się zakażenia.

dzieci od 2 do 5 roku życia, miesz- 
kające na terenie woj. lubelskiego, 
które nie były wcześniej zaszcze-
pione przeciw zakażeniom pneu-
mokokowym, można zaszczepić te- 
raz nieopłatnie w ramach programu 
finansowanego przez urząd mar- 
szałkowski Województwa Lubel-
skiego. drugi program zdrowotny 
dotyczący szczepień organizowany 
jest przez urząd miasta Lublin  
i obejmuje dzieci urodzone w 2015 r., 
zamieszkałe na terenie Lublina.

cm Luxmed uczestniczy w realizacji 
obu tych programów. szczepienia 
można wykonać w Luxmed  lub przy-
chodniach partnerskich. 

pod nr tel. 81 536 58 49 lub na 
www.luxmedlublin.pl dowiesz się, 
gdzie najbliżej swojego miejsca za- 
mieszkania możesz zaszczepić dzie- 
cko. Ilość szczepionek jest ograniczo- 
na, więc nie zwlekaj z decyzją!

 

pneumokoki to bakterie, które naLeżą do najczęstszych przyczyn zakażeń bakteryjnych 
u dzieci. zwykLe osiedLają się w GardLe Lub w nosie. wywołują zapaLenia Górnych dróG 
oddechowych (ostre zapaLenie ucha środkoweGo, zapaLenie zatok przynosowych),
 a w niektórych przypadkach moGą powodować ciężkie, zaGrażające życiu zakażenia 
inwazyjne.
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Słońce bywa zdradliwe
Co roku dermatolodzy ostrzegają fanatyków opalania przed szkodliwym działaniem promieni uV. intensywne 
opalanie naraża skórę na Coraz większe uszkodzenia – przesuszenie, przebarwienia, z któryCh może rozwinąć 
się nawet nowotwór złośliwy. odCzyny posłoneCzne mogą wywoływać w obrębie skóry powstawanie znamion 
barwnikowyCh, te zaś są Czynnikiem rozwoju Czerniaka złośliwego.

Oparzenia słoneczne

Ryzyko oparzenia słonecznego zależy  
w dużym stopniu od fototypu naszej 
skóry, na co składa się karnacja, kolor 
oczu, włosów. Podatniejsze na oparzenia 
są osoby o jasnej karnacji, z małą 
ilością barwnika (melaniny). Rzadziej 
narażone są osoby o włosach ciemnych, 
jasnobrązowej albo oliwkowej karnacji. 
Jednak zarówno jedni i drudzy powinni 
bacznie obserwować skórę wystawioną 
na słońce. Pamiętajmy, że promienie 
słoneczne działają nie tylko wtedy, gdy 
leżymy nieruchomo na plaży, ale również 
podczas ruchu – kąpieli wodnych, spa-
cerów, na rowerze czy kajaku. 

Jeśli skóra staje się zaczerwieniona, 
gorąca w dotyku, to znak, że słońce zosta-
ło przedawkowane. Trzeba jak najszybciej 
przejść w zacienione, chłodne miejsce, 
schłodzić skórę prysznicem, posmarować 
łagodzącym preparatem. Oczywiście nie 
można wychodzić ponownie na słońce, 
dopóki nie ustąpi zaczerwienienie.

Dodatkowym niebezpieczeństwem 
przy ekspozycji na słońce są leki - głównie 
antybiotyki, ale też leki hormonalne, 
antykoncepcyjne, przeciwbólowe, prze-
ciwcukrzycowe, psychotropowe, a także 
zioła (m.in. dziurawiec, nagietek, mniszek 
lekarski). Pod wpływem tych środków 
skóra jest bardziej wrażliwa i podatna 
na niszczące działanie promieni słonecz-
nych. Warto jeszcze wiedzieć, że latem nie 
można używać kremów pielęgnacyjnych 
z retinolem.

zanim wybierzemy się na słoneczne 
plaże, warto skorzystać z porady derma- 
tologa, który skontroluje stan skóry. 
zwłaszcza osoby z licznymi znamionami 
barwnikowymi oraz z zespołem zna- 
mion atypowych, powinny co najmniej 
raz w roku wykonać badanie dermato-
skopowe.

Zmiany skórne

Tworzą się wraz z wiekiem, powstają 
najczęściej wskutek działania promieni 
słonecznych. Przeważnie zlokalizowane 
są na twarzy i ramionach, choć mogą 
występować również na innych czę-
ściach ciała – np. na dłoniach, brzuchu, 
plecach czy dekolcie. Większość z nich 

to zmiany łagodne, niektóre mogą mieć 
charakter wirusowy, jak chociażby znane 
powszechnie „kurzajki”. Warto jednak pa-
miętać o tym, że nawet zmiana o charak-
terze łagodnym, pozostawiona bez lecze- 

nia, narażona na dalsze niekorzystne 
działanie środowiska, z czasem może 
przekształcić się w raka skóry. Taką 
tendencję mają łuszczące się plamy, 
często zrogowaciałe, pojawiające się w 
miejscach narażonych na długotrwałe 
działanie słońca.

Znamiona barwnikowe

Zbudowane są z namnażających się 
komórek barwnikowych skóry. Znamię 
barwnikowe może być wrodzone lub 
nabyte. Te wrodzone są przeważnie po-
jedyncze, owalne, mają jednolity kolor, 
często porastają je włosy. Wśród znamion 
nabytych wyróżnia się łagodne i atypowe. 
Łagodne mają wyraźnie odgraniczone 
brzegi, symetryczną budowę, średnicę 
poniżej 6 mm.

Znamiona atypowe są przeważnie 
asymetryczne, nieregularne, z nierówno 

rozmieszczonym barwnikiem. Wszystkie 
znamiona barwnikowe, a szczególnie te, 
w których pojawiają się cechy atypii, 
wymagają systematycznej, stałej kontroli, 
mogą bowiem przekształcić się w czer-

niaka złośliwego.
Do diagnozy zmian skórnych wykorzy-

stuje się dermatoskop – specjalne urzą- 
dzenie optyczne, dzięki któremu mo- 
żna określić asymetrię znamion barwni-
kowych, ich barwę oraz wielkość. Badanie 
rozpoznaje rodzaj zmian skórnych, jest 
wykorzystywane również we wczesnej 
diagnostyce nowotworów skóry, w tym 
czerniaka złośliwego.

Zapraszamy na badania i konsultacje 
do gabinetów dermatologicznych CM 
Luxmed. Lekarz dermatolog doradzi, 
w jakim stopniu możemy korzystać  
z kąpieli słonecznych, jaką fotoprotek-
cję zastosować oraz jak najlepiej zabe-
zpieczyć się przed konsekwencjami 
nadmiernego promieniowania UV.
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Zrób cytologię i bądź pewna!
rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstości, nowotworem u kobiet w poLsce. 
każdeGo roku  odnotowuje się ok. 3500 nowych przypadków zachorowań. rocz-
nie ok. 1 700 kobiet, u których zdiaGnozowano nowotwór, nie ma szans na wy-
zdrowienie, ponieważ zGłosiły się zbyt późno do Lekarza i nie wykonały badań. 

W zależności od etapu rozwoju 
zmian nowotworowych medycyna wy-
różnia trzy grupy:

1. Zmiany dysplastyczne  
      szyjki macicy
Jest to stan pośredni między rozro-

stem komórek a nowotworem. Dyspla-
zja może być wywołana wieloma czyn-
nikami, między innymi mechanicznymi, 
chemicznymi, wirusowymi lub bakteryj-
nymi.

Dysplazja szyjki macicy może trwać 
kilka lat, zanim przekształci się w raka in-
wazyjnego. Wcześnie wykryta dysplazja 
pozwala na całkowite wyleczenie. 

2. Rak przedinwazyjny

W momencie, kiedy komórki dys-
plastyczne przekształcą się w komórki 
nowotworowe powstaje tzw. rak przed-
inwazyjny. 

Przedinwazyjny rak szyjki macicy 
obejmuje jedynie nabłonek, występu-
jący w szyjce macicy. Zazwyczaj zmiana 
jest ograniczona i nie przekracza kilku 
milimetrów. Tego typu nowotwór jest  
w pełni wyleczalny i raczej nie bywa 
śmiertelny. 

3. Rak inwazyjny
Jeżeli komórki nowotworowe za-

czną wnikać głębiej i przekroczą granicę 
nabłonka, wtedy mamy do czynienia 
z rakiem inwazyjnym.

Objawy raka inwazyjnego szyjki 
macicy 

Czasami rak inwazyjny przebiega 
bezobjawowo i bywa wykryty dopiero  
w czasie rutynowego badania cytolo-
gicznego.

do najczęściej występujących ob-
jawów zaliczamy:
-  krwawienia z pochwy, zwłaszcza po 

stosunkach, 

-  krwawienia międzymiesiączkowe,
-  obfite miesiączki oraz upławy o róż-

nym nasileniu,
-  bóle w dole brzucha i okolicy lędź-

wiowej, 
-  częste oddawanie moczu. 

Niestety są to już objawy rozsiewu 
raka i zarazem stadium, w którym lecze-
nie jest trudne.

Brak charakterystycznych objawów 
raka szyjki macicy we wczesnych sta-
diach rozwoju, przy jednoczesnym bra-
ku regularnych badań profilaktycznych, 

prowadzi do „cichego” rozwoju nowo-
tworu.

W raku szyjki macicy ważnymi czyn-
nikami rokowania są: wielkość guza, sto-
pień złośliwości, głębokość naciekania, 
przerzuty do węzłów chłonnych, stan 
zdrowia i wiek pacjentki.

Czynniki wpływające na rozwój 
raka szyjki macicy

Wśród czynników predysponują-
cych do rozwoju raka szyjki macicy wy-
mieniamy najczęściej:
- zakażenia wirusem HPV, najczęściej 

typu 16/18 oraz innymi typami wyso-
koonkogennymi, 

- wiek - zachorowalność zwiększa się 
wraz z wiekiem, szczyt zachorowań 
przypada pomiędzy 45 a 55 rokiem 
życia,

- wczesne rozpoczęcie współżycia 
płciowego,

- duża liczba partnerów płciowych,
- duża ilość porodów,
- palenie papierosów,
- zmiany dysplastyczne określone jako 

CIN2 lub CIN3.
Jak zapobiegać zachorowaniu na 

raka szyjki macicy?
Należy pamiętać, że raka szyjki maci-

cy można łatwo wykryć nawet we wcze-
snym stadium rozwoju. Kluczową rolę 
odgrywa tutaj czas. Im szybciej zo-
staną zauważone pierwsze zmia- 
ny wskazujące na to, że w szyjce 
macicy może rozwinąć się nowo-
twór, tym większe szanse, że uda 
się go w pełni pokonać.

 Badania przesiewowe w kierunku 
wykrywania raka szyjki macicy pole-
gają na wykonywaniu badań cytolo-
gicznych wymazów z ujścia zewnętrz-
nego kanału i z tarczy szyjki macicy. 
skryning cytologiczny, ze względu na 
wysoką skuteczność, jest najpopular-
niejszą metodą badań przesiewowych. 
W wyniku przeprowadzenia badania 
cytologicznego można wykryć zmiany 
przedrakowe i raka we wczesnym okre-
sie zaawansowania choroby.

 W przypadku stwierdzenia zmian  
o charakterze dysplastycznym, należy  
w celu weryfikacji wstępnego rozpozna-

medyCyNA dLA CIebIe
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Zrób cytologię i bądź pewna! nia wykonać badanie kolposkopowe 
z celowanym pobraniem wycinków do 
badania histopatologicznego. 

Kolposkopię przeprowadza się przy 
pomocy specjalnego aparatu wyposa-
żonego w lupę, która umożliwia ogląda-
nie szyjki macicy w 3 – 40 krotnym po-
większeniu. W ten sposób lekarz może 
określić stan nabłonka szyjki czy też jego 
strukturę. Dopiero po przeprowadzeniu 
wszystkich niezbędnych badań i otrzy-
maniu potwierdzenia w postaci wyniku 
histopatologicznego możliwe jest usta-
lenie ostatecznej diagnozy oraz podję-
cie odpowiedniego leczenia.

System Bethesda
Wyniki badań cytologicznych jesz-

cze do niedawna opisywane były w sy-
stemie numerycznym. Obecnie funk-
cjonuje nowoczesny system Bethesda, 
dzięki któremu wynik cytologiczny 
przestaje być numerem, a staje się kon-
kretnym opisem, zrozumiałym nie tyl-
ko dla lekarza, ale i dla pacjentki.

W skali Bethesda klasyfikacja jest 
następująca:
• FI - wynik prawidłowy, nie stwierdza 

się cech śródbłonkowej neoplazji ani 
raka.

• ASC-US - nieprawidłowe komórki na-
błonka wielowarstwowego płaskiego 
o nieokreślonym znaczeniu - są one 
zmienione najczęściej w wyniku prze-
wlekłego stanu zapalnego.

• ASC-H - nieprawidłowe komórki na-
błonka wielowarstwowego płaskiego, 
w których nie można wykluczyć zmian 
śródpłaskonabłonkowych dużego sto- 
pnia.

• LSIL - zmiana śródpłaskonabłonkowa 
małego stopnia, określana również 
jako CIN I. Najczęściej jest to zmiana 

wynikająca z infekcji HPV.
• HSIL - zmiana śródpłaskonabłonkowa 

dużego stopnia, czyli dysplazja w na-
błonku wielowarstwowym płaskim 
oznaczana jako CIS, CIN II lub CIN III.

Zmiany typu ASC-US, a nawet CIN I, 

czyli małe zmiany dysplastyczne pod-
daje się leczeniu zachowawczemu, bez 
konieczności ingerencji chirurgicznej, 
ponieważ są to zmiany zapalne o róż-
nym stopniu nasilenia.

W przypadku wyniku HSIL, czyli CIN II, 
 CIN III musimy liczyć się z leczeniem chi-

rurgicznym. Te zmiany wymagają dalszej 
diagnostyki.

Jeśli w badaniu stwierdzone zosta-
ną komórki rakowe, w opisie podana bę-
dzie taka informacja.

Warto pamiętać, że nawet w przypa- 
dku stwierdzenia obecności ko- 
mórek nowotworowych wyle- 
czalność wynosi 95-98%. 

Efektywność leczenia spada, 
jeśli dochodzi do rozwoju raka 
inwazyjnego z naciekaniem. 

dlatego cytologia i system Bethesda 
ma za zadanie wykrywać zmiany jak naj- 
wcześniej, określać typ zmiany, by jak naj- 
szybciej doprowadzić do jej usunięcia.

Badania cytologiczne wykonasz w ga-
binetach ginekologicznych CM Luxmed.

Pamiętaj! Raz w roku wykonaj cytologię 
(jeśli nie masz innych wskazań od lekarza). 
Niewiele kosztuje, a tak dużo znaczy.
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O czym musimy wiedzieć, by ustrzec 
się przed zachorowaniem i bezpiecznie 
spędzić wakacje?

Wraz ze wzrostem liczby turystów 
odkrywających piękno odległych krajów 
wzrasta liczba osób, dla których wyjazd 
do tropiku zakończył się przykrą niespo-
dzianką - poważną chorobą, kalectwem, 
a nawet śmiercią.

Dobre przygotowanie do wyjazdu, 
nawet krótkiego, pozwoli uniknąć wielu 
nieporozumień i kłopotów, bo jak wia-
domo  lepiej zapobiegać niż leczyć. Po 
powrocie z wojaży do kontroli lekarskiej 
w poradni medycyny podróży lub w kli-
nice chorób zakaźnych nawet wielkich 
śmiałków powinno skłonić pojawienie 
się  niepokojących objawów, jak biegun-
ka czy gorączka. Mogą to być pierwsze 
symptomy jednej z najczęściej występu-
jących w strefie tropikalnej i subtropikal-
nej choroby zakaźnej – malarii.        

                                                                                        
Malarię przenoszą komary
Malarię wywołują małe pierwotniaki  

z rodzaju Plasmodium – zarodźce malarii, 
które po ukąszeniu przez samicę komara 
przedostają się do krwi, atakują czerwo-
ne krwinki, doprowadzając do ich rozpa-
du. Objawy malarii są różne, zależnie od 
rodzaju zarodźca. Zwykle odróżnia się 

MaLaria, żółta gOrąCzka, Dur brzuSzNy… JeSzCze Nie tak DawNO Nazwy tyCh ChOrób 
DLa wieLu z NaS brzMiały egzOtyCzNie. DOtyCzyły NiewieLkieJ gruPy OSób, któryCh 
PraCa wyMagała PODróży DO ODLegłyCh zakątków świata.DziSiaJ PrObLeM ChOrób 
trOPikaLNyCh MOże DOtyCzyć każDegO, ktO DeCyDuJe Się Na egzOtyCzNe  wakaCJe. 
Strefa trOPikaLNa JeSt DLa eurOPeJCzyka NiewątPLiwie atrakCyJNa,  zaChwyCa Dziką 
PrzyrODą, iNtryguJe tak ODLegłą OD NaSzeJ  kuLturą, aLe JeDNOCześNie   NieSie ze SObą 
wieLe zagrOżeń. 

Choroby tropikalne

dwie formy choroby: „łagodną” oraz  ma-
larię „złośliwą”, zwaną też mózgową lub 
tropikalną. Początkowo mało charakte-
rystyczne  objawy mogą  przypominać 
grypę – gorsze samopoczucie, bóle gło-
wy, bóle kostne czy  gorączka. Dalszy 
przebieg zależy od rodzaju zarodźca. 
Szczególnie niebezpieczna jest malaria 
tropikalna, gdyż może zakończyć się 
śmiercią, a jej przebieg nie jest typowy.

 
Pamiętajmy, że napady malarii mogą 

pojawić się nawet kilka miesięcy po za-
rażeniu!

Jak  dotychczas nie ma szczepion-
ki przeciw malarii. Możemy natomiast 
zmniejszyć ryzyko zachorowania stosu-
jąc odpowiednie leki przeciwmalarycz-
ne. Jej skuteczność zależy od wrażliwo-
ści zarodźca, a ta jest różna w różnych 
regionach malarycznych. Dlatego przed 
wyjazdem warto wybrać się do centrum 
medycyny podróży by uzyskać informa-
cję i receptę na odpowiedni lek.

Żółta gorączka
Należy do grupy gorączek krwo-

tocznych, chorób wysoce zakaźnych, 
niebezpiecznych, które mogą prowa-
dzić do wystąpienia epidemii. Choroba 

występuje w niektórych  krajach Afryki: 
Angola, Benin, Burkina Faso, Kongo /Bra-
zilenze/, Kenia czy Nigeria oraz Ameryki 
Południowej jak: Boliwia, Brazylia, Gu-
jana, Peru czy Wenezuela.  W wielu kra-
jach wymaga się od podróżnych wpisu 
potwierdzającego przebycie obowiąz-
kowego szczepienia przeciw chorobie 
w Międzynarodowej Książeczce Szcze-
pień, tzw. żółtej książeczce. Zalecana 
jest szczególnie u tych, którzy będą po-
dróżować przez kilka krajów należących 
do regionu zagrożonego żółtą gorączką 
lub wybierają się docelowo do kraju,  
w którym już przy wjeździe wymagana 
jest „żółta książeczka”.

Okres wylęgania żółtej gorączki trwa 
kilka dni, a objawy początkowe są nie-
charakterystyczne i przypominają grypę 
czy przeziębienie. Po krótkiej, bezobja-
wowej fazie, pojawiają się nasilone ob-
jawy ogólnoustrojowe z gorączką, inten-
sywną żółtaczką i krwotokami, dochodzi 
do uszkodzenia wątroby, nerek, a w koń-
cu do śpiączki i wielokrotnie śmierci. Jak 
dotychczas nie ma skutecznego leczenia 
przyczynowego. 

jedyną skuteczną metodą pozwa-
lającą uniknąć żółtej febry jest szcze-
pionka.
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Dur brzuszny czyli tyfus
Choroba należy do grupy chorób 

„brudnych rąk” i występuje w  krajach 
słabo rozwiniętych: w Afryce, Azji Po-
łudniowej, na Dalekim Wschodzie. Wy-
wołują ją bakterie Salmonella typhi. Do 
zakażenia dochodzi po spożyciu skażo-
nych produktów – lodów, mięsa, mleka, 
skażonej wody lub podczas bezpośred-
niego kontaktu z osobą chorą. Groźnymi 
roznosicielami bakterii są muchy.

Okres wylęgania wynosi od 1 do 3 
tygodni. Charakteryzuje  ją stopniowo 
narastająca i wysoka gorączka, któ-
ra utrzymuje się długo (ok.3 tygodni), 
bóle głowy, bóle brzucha, biegunka lub 
zaparcia, w rozwiniętym stadium - za-
burzenia świadomości. Objawom towa-
rzyszy powiększenie wątroby, śledziony, 
węzłów chłonnych. Powikłaniem cho-
roby może być krwotok czy perforacja 
przewodu pokarmowego. Ważne jest 

szybkie rozpoznanie i włączenie lecze-
nia przyczynowego. Dostępne szczepie-
nie powoduje odporność na okres do 3 
lat  już po jednej dawce. 

Szczepienia są najlepszą ochroną
Dobór szczepień uzależniony jest 

od rejonu danego kraju, czasu pobytu, 
stanu odporności immunologicznej,  
a także charakteru wyjazdu i rodzaju 
wykonywanych zajęć. Odporność po-
szczepienną nabywa się minimum po 2 
tygodniach.

W cm Luxmed możesz wykonać 
wszystkie szczepienia niezbędne przed 
wyjazdem do krajów tropikalnych.

jeśli po powrocie do domu zauwa-
żysz niepokojące objawy, nie zwlekaj! 
zgłoś się jak najszybciej do lekarza me-
dycyny podróży lub do poradni chorób 
zakaźnych.

Zalecane szczepienia przed wyjazdem:
afryka północna - WZW A i B, tężec, błonica, dur brzuszny, polio, wścieklizna
afryka (na płd. od sahary) - żółta gorączka, WZW A i B, tężec, błonica, dur brzuszny, polio, wścieklizna, 
cholera
afryka południowa - WZW A i B, tężec, błonica, dur brzuszny, polio, cholera
ameryka północna - tężec, błonica, WZW B, cholera
ameryka Środkowa - WZW A i B, tężec, błonica, dur brzuszny
ameryka południowa (w strefie tropikalnej) - żółta gorączka, WZW A i B, tężec, błonica, dur brzuszny, 
zakażenia meningokokowe
azja - WZW A i B, tężec, błonica, dur brzuszny, zakażenia meningokokowe, wścieklizna, cholera
Europa północna - tężec, błonica, WZW B, odkleszczowe zapalenie mózgu
Europa południowa - WZW A i B, tężec, błonica, dur brzuszny, polio, zakażenia meningokokowe, 
wścieklizna, odkleszczowe zapalenie mózgu.
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Jest kilka powodów, dla których war-
to wyprostować zęby. Na myśl przycho-
dzi oczywiście aspekt estetyczny, ale to 
tylko jedna z wielu przesłanek. Proste 
zęby łatwiej czyścić, a tym samym sku-
teczniej zabezpieczyć je przed próchni-
cą. Prawidłowy zgryz ułatwia trawienie 
i chroni przed schorzeniami układu po-
karmowego.

Dorośli pacjenci często mają już za 
sobą całą historię leczenia stomatolo-
gicznego: wypełnienia, korony, braki 
pojedynczych zębów. Nie zawsze są 
jednak świadomi, że np. lukę po braku-
jącym zębie w niektórych przypadkach 
można zlikwidować, dzięki leczeniu 
ortodontycznemu. W przypadku, gdy 
brakuje kilku zębów, a pozostałe uległy 
przez to pochyleniu, wydłużeniu, przed 
leczeniem protetycznym warto byłoby 
również je wyprostować. Wówczas most 
czy protezę ruchomą dużo łatwiej do-
pasować i uzyskać zadowalający efekt 
zdrowotny i kosmetyczny.

Przed założeniem aparatu koniecz-
ne są wizyty przygotowawcze. Zanim 
rozpocznie się leczenie, niezbędne 
jest wykonanie zdjęć radiologicznych: 
pantomogramu, cefalometrii bocznej,  
a w wybranych przypadkach  pantomo-
gramu 3D.

Pantomogram 3D to bardzo dokład-
na metoda radiologicznej oceny wyrost-
ków zębodołowych szczęki i żuchwy, 
uwidaczniająca stan zębów i tkanki 
kostnej, wzajemne relacje anatomicz-
ne z dokładnym pomiarem wielkości 

Proste zęby dla każdego
NiePrawiDłOwy zgryz uwaruNkOwaNy geNetyCzNie Lub Nabyty uPrzykrza żyCie NieJeDNeJ OSObie. 
Nie wOLNO z tyM Się gODzić. ChOCiaż u DzieCi łatwieJ LeCzyć Niektóre waDy zgryzu, trzeba wieDzieć, 
że DziSiaJ JeSt tO MOżLiwe rówNież u OSób DOrOSłyCh.

poszczególnych części badanych kości, 
jak również położenie innych ważnych 
struktur anatomicznych. Z uwagi na 
niezwykle wszechstronny zakres zasto-
sowań, pantomogram 3D (CBCT) stał 
się podstawową, wysokospecjalistycz-
ną metodą obrazowania we wszystkich 
dziedzinach stomatologii.

Kolejna wizyta wiąże się z wykona-
niem wycisku do modelu diagnostycz-
nego oraz zdjęć wewnątrz i zewnątrzust-
nych na podstawie, których analizuje 
się zarówno tkanki miękkie twarzy jak  
i zgryz pacjenta. 

Rodzaje aparatów ortodontycznych
u osób dorosłych, niezależnie od 

wieku, doskonale sprawdzają się apa-
raty ortodontyczne stałe. Założenie 
aparatu polega na przyklejeniu do zę-
bów tzw. zamków metalowych lub ko-
smetycznych. Do nich mocuje się odpo-
wiedni drut. To on będzie przemieszczał 
zęby z ustaloną przez lekarza siłą tak,  
aby poddały się odpowiedniej korekcie. 
Na wizytę kontrolną należy zgłaszać się 
co 4-5 tygodni. Lekarz kontroluje wów-
czas ustawienie zębów i aktywuje apa-
rat. Dla pacjentów o dużym poczuciu 
estetyki oferujemy aparaty ceramiczne 
lub kryształowe, których kolor współ-
gra z naturalną barwą zębów, dzięki cze-
mu są mniej widoczne dla otoczenia.

Alternatywą dla stałych aparatów or-
todontycznych jest aparat Clear-Aligner 
w postaci przezroczystych szyn, zakła-
danych na zęby, bez konieczności kle-
jenia zamków. Tego rodzaju aparatem 

można leczyć tylko nieliczne wady.
Młodszym pacjentom proponuje-

my aparaty zdejmowane. Ich noszenie 
poprawia ustawienie zębów i szczęk 
względem siebie, poszerza łuki zębo-
we, przygotowując miejsce dla zębów 
stałych. Skuteczność takiego leczenia 
zależy od współpracy dziecka i rodziców 
z lekarzem.

Piękny uśmiech ułatwia kontakty in-
terpersonalne. Warto zdecydować się 
na leczenie ortodontyczne, a rezultat 
będzie korzystny dla zdrowia, wyglądu  
i samopoczucia.

zapraszamy na konsultacje do gabi-
netów stomatologicznych cm Luxmed. 
Lekarz ortodonta dobierze indywidu-
alnie najbardziej skuteczną metodę 
leczenia wady zgryzu.

konsultacja: 
stomatolog agnieszka świątkowska



14 medyCyNA dLA CIebIe

Witaminy, które daje nam lato
witaMiNy PełNią ważNą rOLę we wSzyStkiCh reakCJaCh CheMiCzNyCh zaChODząCyCh w OrgaNi-
zMie CzłOwieka. Są kONieCzNe Przy twOrzeNiu Się krwiNek, hOrMONów i PrzeCiwCiał. haMuJą 
PrOCeSy StarzeNia, POzwaLaJą Na DłużeJ zaChOwać zDrOwie, witaLNOść i PiękNy wygLąD. OD 
NiCh zaLeży kONDyCJa NaSzegO OrgaNizMu. JeDNak ChOć Są NiezbęDNe DO żyCia, OrgaNizM Nie 
JeSt w StaNie SaM iCh wytwOrzyć. MuSzą być DOStarCzONe z zewNątrz - wraz z POżywieNieM Lub 
w POStaCi SuPLeMeNtów. LatO JeSt SzCzegóLNyM OkreSeM, bO POzwaLa NaM kOrzyStać z NaturaL-
NyCh POStaCi witaMiN. JeSt tO NiezwykLe iStOtNe, PONieważ SPOżywaNie iCh w NaturaLNeJ POSta-
Ci, Nie grOzi PrzeDawkOwaNieM.

Witaminę D, często nazywaną wi-
taminą słoneczną, dostarczamy dzięki 
biosyntezie w skórze. Do prawidłowej 
produkcji wit. D dochodzi wówczas, kie-
dy minimum 35% powierzchni ciała wy-
stawione jest na działanie słońca przez 
90 minut dziennie.

W ostatnich latach przeprowadzono 
szereg badań, które potwierdzają wpływ 
witaminy D na regulację wielu procesów 
życiowych. Można powiedzieć, że jest 
ona wskaźnikiem ogólnego stanu zdro-
wia. Jej niedobór obserwuje się w wielu 
stanach chorobowych, m. in.  chorobach 
sercowo-naczyniowych, nowotworach, 
cukrzycy, chorobach nerek, nadciśnieniu 

tętniczym, atopowym zapaleniu skóry 
oraz chorobach autoimmunologicznych 
takich jak reumatoidalne zapalenie sta-
wów, stwardnienie rozsiane.

Badania ostatnich lat dowodzą, że 
właściwy poziom witaminy D w organi-
zmie zdecydowanie zmniejsza podat-
ność na infekcje. Wynika z tego, że wit. D 
podnosi odporność organizmu. Bardzo 
ważne jest zapewnienie prawidłowych 
zasobów witaminy D przed planowaną 
ciążą, w okresie ciąży i karmienia pier-
sią. Znajomość poziomu witaminy D jest 
istotna również w diagnostyce i leczeniu 
krzywicy, osteomalacji i osteoporozy.

Beta-karoten to z kolei prowitamina 
A pochodzenia roślinnego. Beta-karoten 
jest silnym antyoksydantem, pozwala-
jącym skutecznie pozbywać się orga-

nizmowi nadmiaru wolnych rodników. 
Dzięki temu chroni przed wieloma cho-
robami, opóźnia proces starzenia, ma 
zbawienny wpływ na skórę, utrzymując 
jej właściwe nawilżenie. Zapobiega wy-
padaniu włosów i łamliwości paznokci. 
Beta-karoten zapewnia ponadto prawi-
dłowe funkcjonowanie narządu wzroku, 
zwłaszcza o zmierzchu.

Bogatym źródłem prowitaminy A jest 
np. marchew, papryka czerwona, dynia, 
pomidor, morela, brzoskwinia, mango.

Do witamin z grupy B zaliczamy 
niezwykle ważne dla naszego organi-
zmu foliany (witamina B9). Syntetyczną 
formą tej witaminy jest kwas foliowy, 

szczególnie zalecany dla 
kobiet planujących ciążę  
i podczas ciąży. Zapobie-
ga on niedokrwistości 
oraz występowaniu wad 
cewy nerwowej u płodu.

Najwięcej folianów za- 
wierają ciemnozielone 
warzywa. Duże ilości wi- 
tamin z grupy B znaj-
dziemy również w orze- 
chach, pełnoziarnistych 
kaszach, nasionach sło-
necznika, nasionach roślin 
strączkowych, drożdżach, 
w mleku i jego przetwo-
rach.

Naturalna witamina 
C występuje głównie w warzywach  
i owocach. Najwięcej ma jej owoc ace-
roli,  dzikiej róży, czarnej porzeczki, tru-
skawki czy cytryny.

Do niedawna witaminę tę uważa-
no za pierwszy środek zapobiegający 
przeziębieniom i infekcjom wirusowym. 
Zaczynają się jednak pojawiać badania  
i opinie naukowców, że witamina C tylko 
w niewielkim procencie łagodzi objawy 
infekcji i nie ma wpływu na czas ich trwa-
nia. Nie do obalenia jest natomiast fakt, 
że jest skutecznym przeciwutleniaczem, 
który zapobiega procesom starzenia, 
poprawia pracę układu krążenia i działa 
przeciwnowotworowo. Ma właściwo-
ści bakteriostatyczne i bakteriobójcze.
Pobudza syntezę kolagenu i wpływa 
na właściwą kondycję skóry, pomaga  

w redukcji cellulitu i rozstępów, dlate-
go coraz częściej wykorzystywana jest  
w kosmetologii. Wspomaga wchłanianie 
żelaza i kwasu foliowego stając się moc-
nym „narzędziem” w walce z anemią.

Witamina E nazywana „witaminą mło-
dości” szczególnie polecana kobietom, 
ponieważ dzięki działaniu antyoksyda-
cyjnemu opóźnia proces starzenia skóry, 
poprawia jej elastyczność i zmniejsza 
skłonność do powstawania zmarszczek.

Witamina E zapobiega przedwcze-
snemu rozpadowi czerwonych krwi-
nek i uczestniczy w transporcie tlenu 
do wszystkich komórek organizmu, ma 
więc bezpośredni wpływ na wydolność 
naszych mięśni. Zapobiega powstawa-
niu miażdżycy, zmniejsza ryzyko chorób 
naczyń krwionośnych. Chroni błony ko-
mórkowe przed uszkodzeniem wywoła-
nym działaniem wolnych rodników.

Najwięcej naturalnej witaminy E znaj-
dziemy w olejach tłoczonych na zimno 
zwłaszcza rzepakowym, w nasionach 
słonecznika, pestkach dyni oraz  orze-
chach laskowych.

Warzywa zielone, m.in. brukselka, 
kapusta, brokuły, sałata, szpinak, jar-
muż, natka pietruszki a także oleje ro-
ślinne są cennym źródłem witaminy  
K. Najważniejsze jest jej działanie 
przeciwkrwotoczne. Pomaga w przy-
padku obfitych miesiączek, ale także 
pękających naczynek. Ma też działanie 
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, 
przeciwzapalne, a nawet przeciwnowo-
tworowe, m.in. chroni  przed nowotwo-
rem piersi. Prawidłowy poziom witami-
ny K zapobiega rozwojowi osteoporozy 
oraz chorobom układu krążenia.

Choć dobroczynne działanie witamin 
odkryto ponad sto lat temu, wciąż jesz-
cze zaskakują nas nowymi właściwościa-
mi. Warto o nich pamiętać w codziennej 
diecie, bo wprowadzane z pożywieniem, 
w ich naturalnej postaci, najłatwiej się 
wchłaniają i nie niosą ryzyka przedaw-
kowania.

konsultacja: dietetyk, 
mgr anna chmielewska-jańczak
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„Co jak gryzie”
DOkuCzaJą NaM Już OD wiOSNy, Przez Całe LatO, Nie tyLkO 
PODCzaS wyJazDów Na łONO PrzyrODy, aLe rówNież  
w PrzyDOMOwyCh OgróDkaCh i baLkONaCh. SPOtkaNia  
z NiMi MOgą wywOłać NiePrzyJeMNe, a Nawet NiebezPieCz-
Ne ObJawy.

Wprawdzie w środkowoeuropejskich 
warunkach klimatycznych nie grozi nam 
malaria czy febra przeniesiona przez 
komary, ale nasze „rodzime” owady też 
nieźle potrafią uprzykrzyć życie, a nie-
jednokrotnie doprowadzić do poważnej 
choroby. Ukąszenia pszczół, os, koma-
rów powodują nieprzyjemne swędzenie 
skóry, pieczenie, a nawet ból. Największy 
problem mają oczywiście osoby uczu-
lone na jad owadów, ponieważ może 
dojść do wstrząsu anafilaktycznego. 
Niezwykle niebezpieczne jest ukąszenie 
kleszcza, który może przenosić groźną 
boreliozę lub wirus wywołujący zapale-
nie opon mózgowych.

Komary
Występują najczęściej nad wodą 

(nad stawami, jeziorami) w wilgotnych 
lasach, parkach, ogrodach. Spotkać 
je również można w mieście głównie  
w maju, w czerwcu i w sierpniu. Ich ak-
tywność zwiększa się o zmierzchu. 

Objawem ukąszenia komara jest bą-
bel w miejscu ugryzienia, zaczerwienie-
nie skóry, swędzenie, pieczenie, czasami 
ból. Bąble na ogół szybko znikają, mogą 
jednak pozostać znacznie dłużej, jeśli za-
czniemy się drapać w użądlone miejsca. 
W niektórych przypadkach dolegliwości 
mogą się utrzymywać nawet kilka dni. 
U osób uczulonych może dojść do miej-
scowej reakcji alergicznej.

Kuczmany
Niewiele osób wie, co to za owad. 

Kuczman to „miniaturka„ komara. Rów-
nież zaczyna swą aktywność w maju, 
atakuje wczesnym rankiem i o zmierz-
chu. Jest jeszcze bardziej uciążliwy.  
W odróżnieniu od komara potrafi do-
stać się również pod ubranie. Ukąszenia 
niektórych gatunków mogą być niebez-
pieczne. Owady mogą zakażać wirusami 
działającymi m.in. porażająco na układ 
nerwowy.

Meszki
Wyglądem przypominają malutkie 

muszki. Atakują przez całą dobę, nieza-
leżnie czy w słoneczny dzień czy nocą. 
Po ukąszeniu miejsce jest bolesne, poja-
wia się obrzęk, może wystąpić gorączka. 
Bardzo niebezpieczny jest masowy atak 
meszek. Wielokrotne ukąszenia mogą 

wywołać uogólnioną reakcję alergiczną.
Osy
Owady te potrafią kłuć wielokrotnie, 

wstrzykując jad. Miejsce ukąszenia boli 
i puchnie. Gdy ból mija, skóra mocno 
swędzi. Jad osy zawiera substancje uczu-
lające, powodujące rozpad czerwonych 
krwinek, działa drażniąco na zakończe-
nia nerwów. Ukąszenie jest bardzo nie-
bezpieczne dla osób uczulonych na jad 
owadów, prowadzi do wstrząsu anafilak-
tycznego.

Osy atakują, gdy gniazdo jest zagro-
żone lub niszczone (mogą zaatakować 
intruza całym rojem), rozdrażnią je gwał-
towne ruchy ludzi lub zwierząt, ciemne 
lub bardzo jaskrawe barwy, zapach, na 
przykład perfum lub kosmetyków.

Pszczoły
Atakują w sytuacjach podobnych, 

jak osy. Szczególnie niebezpieczne jest 
ukąszenie w język, podniebienie, gardło, 
przełyk lub oko. W miejscu ukąszenia 
przez pszczołę powstaje zaczerwienie-
nie i obrzęk. Jest ono bolesne. Czasami 
występują nudności, wymioty, obfite 
pocenie się. Im wcześniej usuniemy żą-
dło, które pszczoły zostawiają w miej-
scu ukłucia, tym mniejsze będą objawy 
miejscowe i ogólne. Jad pszczoły u osób 
uczulonych wywołuje wstrząs anafilak-
tyczny. 

Szerszenie
Szerszeń może ugryźć niczym nie 

sprowokowany. Po użądleniu pojawia się 
zaczerwienienie skóry, obrzęk, opuchli-
zna, może wystąpić gorączka, dreszcze, 
ból w klatce piersiowej i duszności. Jad 
tego owada zawiera toksyny uszkadzają-
ce krew i nerki. Nawet jeśli nie jesteśmy 
uczuleni na jad owadów, po ukąszeniu 
przez szerszenia najlepiej zgłosić się do 
lekarza.

Kleszcze
Chociaż przenoszą groźne choroby, 

robią to „ze znieczuleniem”. Ślina klesz-
czy zawiera substancję znieczulającą, 
dlatego ukąszenia nie czujemy. Kleszcz 
zagnieżdżając się w skórę wysysa krew, 
napojony po kilku dniach odpada. Jeśli 
owad jest zainfekowany, może dojść do 
wirusowego zapalenia opon mózgo-
wych lub do boreliozy.

przed kleszczowym zapaleniem 
opon mózgowych chroni szczepienie. 
Niestety, nie ma jeszcze na rynku szcze-
pionki przeciwko boreliozie. dlatego, 
jeśli przydarzy się ukąszenie przez 
kleszcza, trzeba wykonać badanie  labo- 
ratoryjne, by sprawdzić czy nie naba-
wiliśmy się boreliozy. 

Jak sobie radzić?
W sytuacji wystąpienia niewielkich 

objawów miejscowych po ukąszeniu 
przez owada, można zastosować prepa-
rat w postaci żelu lub maści, który zła-
godzi dolegliwości. Jeśli nie mamy nic 
takiego pod ręką, można zrobić okład  
z zimnej wody. Pamiętajmy, aby nie 
drapać miejsca ukąszenia, bo możemy 
je zainfekować. Można wypić musują-
ce wapno, które działa przeciwzapalnie  
i przeciwwysiękowo.

W poważniejszych przypadkach 
trzeba udać się do lekarza, bo prawdo-
podobnie trzeba będzie przyjąć leki an-
tyhistaminowe dostępne na receptę.

Osoby, które są uczulone na jad owa-
dów powinny nosić przy sobie zestaw 
pierwszej pomocy na wypadek wstrząsu 
anafilaktycznego.

Pamiętaj też o odpowiedniej ochro-
nie przed insektami stosując repelenty 
na skórę, bądź ubranie wg zaleceń pro-
ducenta oraz stosownych ubrań, jeśli 
udajesz się w miejsce szczególnie zagro-
żone ukąszeniami owadów.

zachęcamy do wizyty u lekarza 
przed wyjazdem na wakacje. specja-
lista doradzi, jakie leki ze sobą zabrać 
lub przepisze receptę na potrzebne 
środki farmaceutyczne.

jeśli nie masz pewności, czy nie je-
steś uczulony na jad owadów, zrób te-
sty alergologiczne.
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