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oraz kardiolog Edyta Stodółkiewicz podczas wykonywania
koronarografii na sali operacyjnej w Małopolskim Centrum
Sercowo-Naczyniowym PAKS w Chrzanowie

2

BĄDŹ ZDRÓW

Zdrowy kręgosłup
- lepsze życie
Oglądajmy nasze dzieci regularnie. Wtedy jest szansa na wykrycie wad
postawy oraz skrzywień kręgosłupa na tyle wcześnie, by można je było
skorygować – radzi dr n. med. Katarzyna Smółka, specjalista rehabilitacji
medycznej.

Grażyna Kaim: Mało ruchu, siedząca praca,
wypoczynek też przed telewizorem lub komputerem. To wszystko nie służy kręgosłupowi
i sprzyja wadom postawy.
Katarzyna Smółka: Ruch, aktywny sposób spędzania czasu to jeden ze skuteczniejszych sposobów profilaktyki wad postawy, jednak nie zawsze
zapobiega skrzywieniom kręgosłupa, które występują również u sportowców.
Przybywa takich małych pacjentów?
- Tak, liczba dzieci z wadami postawy wzrasta.
Według ostatnich badań w Polsce odsetek dzieci
z wadami postawy sięga 50-60 procent.
Co my rodzice możemy zrobić, aby uchronić
przed nimi nasze dzieci, a jeśli trzeba, odpowiednio wcześnie zacząć leczenie?
- Przede wszystkim należy obserwować rozwój
naszych dzieci od pierwszych tygodni życia do zakończenia wzrostu. Krzywizny kręgosłupa kształtują się już w wieku niemowlęcym. W tym czasie
prawidłowa pielęgnacja, czyli właściwy sposób
noszenia, układania, zabawy mają wpływ na to,
jaką postawę będzie miało dziecko w przyszłości.
Wszelkie zaburzenia napięcia mięśniowego w
tym okresie będą miały negatywny wpływ zarówno na rozwój motoryczny jak i postawę naszego
dziecka. W późniejszym okresie życia zadbajmy o
ich zdrowy tryb życia - dużo naturalnego ruchu,
odpowiednią dietę, prawidłowe obuwie. Ograniczmy czas spędzony w pozycji siedzącej, zwłaszcza przy komputerze, a do nauki zapewnijmy
właściwe krzesło, dostosujmy wysokość biurka.
Jednocześnie oglądajmy nasze dzieci regularnie.
Należy obserwować ich postawę z przodu, z tyłu,
z boku, a w przypadku zauważenia niepokojących
objawów, skonsultować się z lekarzem i rozpocząć
zalecone leczenie.
Co powinno przykuć naszą uwagę?
- To zależy od wieku dziecka. Do pediatry należy
się udać, gdy zauważymy, że niemowlę nie osiąga

w odpowiednim czasie tzw. kamieni milowych w
rozwoju. Trzeba zwrócić uwagę na symetrię wzorców motorycznych - czy dziecko nie przyjmuje
pozycji asymetrycznych, np. układa się w literkę
"C", albo chętniej patrzy w jedną stronę, obraca się
zawsze w tym samym kierunku, czworakuje podginając jedną nóżkę, siada na jednym pośladku,
wstaje zawsze z tą samą nóżką w wykroku. Zaburzenia napięcia mięśniowego mogą się objawiać
nadmiernym odginaniem się do tyłu - leżąc na
brzuszku lub przeciwnie - problemem z unoszeniem główki. W pozycji na plecach powinien nas
niepokoić brak unoszenia nóżek.
Niemowlaka można łatwo poobserwować, ale
już w stosunku do ruchliwego dwu-, trzylatka,
to nie lada wyczyn.
- W tym wieku właśnie zaczynamy obserwację
od tego jak dziecko się porusza. Obserwujemy,
czy chodzi na całych stopach, czy wspina się na
palce, czy brzuszek jest wypięty czy aktywny,
czy stópki w trakcie chodu nie są ustawione koślawo lub szpotawo. Stópki można pomalować
od spodu farbką i odbić na kartce papieru. Dla
dziecka to dobra zabawa, a dla rodzica sposób
na ocenę wysklepienia stóp. W swobodnej pozycji stojącej zwróćmy uwagę na symetrię barków,
łopatek, kątów talii oraz na oś kolan i stóp. Wszelkie asymetrie w obrębie tułowia są niepokojące,
natomiast nie martwmy się koślawością kolanek
u przedszkolaków - w większości przypadków jest
to koślawość fizjologiczna. W pozycji siedzącej
oceńmy, czy plecki są wyprostowane, czy dziecko
nie przyjmuje tzw. siadu "W" z nóżkami zrotowanymi do wewnątrz, czy obciąża w siadzie oba pośladki symetrycznie.
Gdy dziecko idzie do przedszkola możemy sobie pomyśleć, że ewentualne wady wypatrzy
personel, z którym spędza ono kilka godzin
dziennie i zwolnić się z zalecanej przez panią
obserwacji?
- Doświadczeni nauczyciele przedszkola bardzo
często są pierwszymi osobami, które zwracają
uwagę rodzicom na nieprawidłowości postawy
lub rozwoju motorycznego (i nie tylko) u dziecka.
Nie należy lekceważyć ich spostrzeżeń. Posłanie
jednak dziecka do przedszkola nie zwalnia rodzica z regularnego badania. W podobny sposób
jak przedszkolaka, należy badać postawę dzieci w
wieku szkolnym.
Gdy dziecko idzie do szkoły coraz więcej czasu spędza siedząc w ławce na lekcji, potem w

domu odrabiając zadania. Czy to nie jest czas
szczególnie sprzyjający wadom postawy?
- Niewłaściwa pozycja siedząca może sprzyjać
pogłębianiu się wad postawy. Należy pamiętać,
że okres dojrzewania jest również okresem największej progresji skoliozy idiopatycznej. Według
danych statystycznych skolioza występuje u 2-3
procent dzieci.
Po raz pierwszy w naszej rozmowie pojawiło
się pojęcie skolioza, potocznie uważana po
prostu za skrzywienie kręgosłupa. To naturalne następstwo wcześniejszych wad postawy?
- Przyczyna skoliozy idiopatycznej jest nieznana.
Przyjmuje się, że jest wieloczynnikowa. Skolioza jest to trójpłaszczyznowa deformacja kręgosłupa: w płaszczyźnie strzałkowej występuje
zniesienie kifozy piersiowej tzw. plecy płaskie, w
czołowej - skrzywienie boczne a w płaszczyźnie
poziomej - rotacja kręgów. Nieleczona skolioza
pogłębia się, powodując poważne deformacje
ciała, bóle kręgosłupa, ograniczenie wydolności
oddechowej, a tym samym znaczne pogorszenie
jakości życia. Dlatego tak ważne jest, żeby odpowiednio wcześnie ją zdiagnozować i podjąć
leczenie.
Na czym ono polega?
- Dziecko z podejrzeniem skoliozy musi być
dokładnie zbadane przez lekarza specjalistę
rehabilitacji medycznej lub ortopedę oraz mieć
wykonane RTG kręgosłupa. Sposób leczenia
skoliozy zależy od kąta skrzywienia oraz stopnia
rotacji kręgów. Przy nisko stopniowych skoliozach stosowana jest specjalistyczna rehabilitacja
ruchowa, przy większych - dziecko jest dodatkowo zaopatrywane w specjalny gorset ortopedyczny. Jeśli skolioza została rozpoznana za
późno i kąt skrzywienia przekracza 45-50° kąta
Cobba, leczeniem z wyboru jest leczenie operacyjne.
Powiedziała Pani, że ważne jest, by odpowiednio wcześnie rozpocząć leczenie. Czyli kiedy?
- Najlepiej rozpocząć rehabilitację natychmiast
po rozpoznaniu skoliozy. Możliwości zmniejszenia łuku skrzywienia kończą się wraz z zakończeniem wzrostu kostnego.
I co, jeśli przegapimy ten czas?
- Oczywiście podejmujemy rehabilitację, aby
utrzymać prawidłową ruchomość kręgosłupa, zapobiegać dolegliwościom bólowym oraz zmniejszyć ryzyko dalszej deformacji kręgosłupa.
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REJESTRACJA: od poniedziałku do piątku 10:00-18:00
TEL: 32 620 02 93 lub kom. 733 433 494
ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH PORADNI I REHABILITACJI VITALIS spółka jawna

GABINETY PRYWATNE
PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Prof. dr hab. n. med. Żurakowski Aleksander
Dr n. med. Nowak Jacek
• Profesjonalne porady i konsultacje,
• Pełny pakiet badań kardiologicznych:
Dr n. med. Gilowski Wojciech
*ekg,*Testy wysiłkowe na bieżni, *Holtery ekg i ciśnieniowe,* echo serca, *Echo
Lek. med. Agopsowicz Maciej
serca przezprzełykowe (TEE), *Próby dobutaminowe *Tild Testy (testy pochyleniowe).
Lek. med. Kiełbalska Izabela
• Szybka diagnostyka wad serca (wrodzonych I nabytych)
• Expresowa diagnostyka omdleń, arytmii
Lek. med. Kulak Łukasz
• Pilne Echokardiografie
Lek. med. Żółkiewicz Ewa
• Kwalifikacje do leczenia zabiegowego:
- koronarografii i angioplastyki
Lek. med. Lorenc Jacek
- ablacji i krioablacji
Lek. med. Konkolewska Magda
- operacji kardiochirurgicznych
Lek. Osika Andrzej
• Kwalifikacje do implantacji:
- rozruszników (PM)
Lek. Słowiok Waldemar
- kardiowerterów – defibrylatorów ICD)
Lek. Grzegorz Filip - kardiochirurg
- urządzeń resynchronizujacych (CRT)
Lek. Bońkowski Michał
• Kontrole na programatorach urządzeń wszczepialnych
• Leczenie i rehabilitacja po zawale serca
Lek med. Izebela Karch
Lek med. Piotr Nowak
PORADNIA KARDIOLOGICZNA-DZIECIĘCA
• Opinie i kwalifikacje do uprawiania sportu
Lek. med. Katarzyna Michalak
• Rozwiązywanie problemów kardiologicznych u dzieci
PORADNIA ORTOPEDYCZNA
Dr n. med. Kusiak Piotr
Lek. med. Niemiec Krzysztof
Lek. med. Drozdowicz Wojciech
Lek. Jurek Wojciech

• Fachowa diagnostyka schorzeń układu kostno-stawowego
• Porady lekarskie w urazach i chorobach narządu ruchu: kości, stawów i więzadeł
kończyn i kręgosłupa, szczególnie w chorobach kolan, stawów biodrowych,
skokowych
• Kwalifikacje do zabiegów ortopedycznych związane z urazami i chorobami narządów
ruchu
• Diagnostyka USG stawów, ścięgien i mięśni, w tym stawów biodrowych niemowląt
• Korekcja wad wrodzonych i nabytych stóp, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja,
dobór wkładek ortopedycznych
PORADNIA GASTROLOGICZNA
Porady , konsultacje, opinie, diagnostyka i leczenie schorzeń układu pokarmowego

Lek. med. Fic Krystyna

PORADNIA NEUROLOGICZNA i NEUROCHIRURGICZNA
Lek. med. Buczak-Sala Anna
Lek. med. Kubańska Ewelina
Lek. med. Staszkiewicz Rafał

•
•
•
•

Profesjonalne porady i konsultacje
Badania EEG - diagnostyka omdleń
Kwalifikacje do rehabilitcji neurologicznej
Kwalifikacje do operacji neurochirurgicznych

PORADNIA UROLOGICZNA
Lek. med. Kasperczyk Rafał
Lek. med. Sołtys Krzysztof

• Dgn i leczenie schorzeń układu moczowego i płciowego
• Kwalifikacje do operacji urologicznych
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PORADNIA GINEKOLOGICZNA
• Poradnictwo położnicze i ginekologiczne
• USG 3D płodu

Lek. Jarnot Małgorzata

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Lek. Woźniak Jarosław
Lek. Drozdowicz Katarzyna

• Dgn i leczenie nerwic i schorzeń psychicznych
• Leczenie impotencji
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA

Dr n. med. Szymkowiak Jacek

• Kompleksowa diagnostyka schorzń tarczycy
• Leczenie zaburzeń hormonalnych
• Biopsje narządowe i ocena histo-patologiczna

Dr n. med. Pająk Jacek- patomorfolog
Lek. med. Ilona Brodzik

Lek. med. Ragan Katarzyna

PORADNIA DIABETOLOGICZNA
• Poradnictwo w schorzeniach cukrzycy
• dobór optymalnej farmako i insulinoterapii
PRACOWNIA USG

Lek. med. Wacławek-Ślusarczyk Katarzyna

• Pełna diagnostyka ultrasonograficzna
• Badania przepływowe doplera naczyń szyjnych i kończyn dolnych

MEDYCYNA ESTETYCZNA
Lek. Reś Filip
Lek. med. Kubańska Ewelina

• Konsultacje i zabiegi z zakresu medycyny estetycznej
DIETETYK
• Konsultacje i dobór diety w różnych schorzeniach

Mgr Serafin Paulina

REHABILITACJA
Mgr Piątkowska Elżbieta
Mgr Marchwińska Jolanta

• Konsultacje i zabiegi rehabilitacyjne schorzeń narządu ruchu i neurologicznych
PRACOWNIA ENDOSKOPII

Lek. med. Jarosław Bigaj
Lek. med. Paweł Tyrawski

Profesjonalna diagnostyka gastrologiczna (endoskopie i kolonoskopie)
Możliwość wykonywania badań w obecności anestezjologa w znieczuleniu ogólnym.

GABINETY
Z REFUNDACJĄ NFZ
(NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA)

Przyjęcia bezpłatne do poradni ze skierowaniem od lekarza rodzinnego lub specjalisty

PRACOWNIA ENDOSKOPII – GASTROSKOPIA
Lek. med. Krystyna Fic
• Profesjonalne badania gastroskopowe wykonywane przez doświadczonych
Lek. med. Agnieszka Wallentin
specjalistów gastroenterologii
Lek. med. Tomasz Kowalik
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
Mgr Alicja Strycharczyk
Mgr Izabela Wilga – Malota
Mgr Piotr Podgórski

• Konsultacje i sesje psychologiczne
• Oceny psychologiczne chorych psychiatrycznych
• Psychoterapie nerwic i zaburzen emocjonalnych
PRACOWNIA FIZJOTERAPII

Mgr Kamila Jachna
Mgr Grzegorz Dańków
Lek. med. Izabela Karch - kardiolog,
specjalista rehabilitacji
Punkt pobrań

• Konsultacje i zabiegi rehabilitacyjne schorzeń:
- kardiologicznych (po zawale serca)
- narządu ruchu i neurologicznych
• Konsultacje , nadzór i dobór wlaściwej rehabilitacji
ANALITYKA
Od pon. do piątku 7:00 - 10:30, sobota 8:00 -12:00
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Problemy z wagą? To mogą być hormony
Zdarza się, że schorzenia endokrynologiczne wykrywane są podczas
badań w zupełnie innym kierunku - mówi endokrynolog Ilona Brodzik
-Mirocha z przychodni Vitalis w Trzebini

Ewa Solak: Endokrynologia kojarzy się gównie ze schorzeniami tarczycy, a tak przecież
nie jest.
Ilona Brodzik-Mirocha: Zaburzenia hormonalne lub zmiany guzkowe w tarczycy są częstymi
objawami, z którym pacjenci zgłaszają się do endokrynologa, ale nie jedynymi. Problemy mogą
dotyczyć także schorzeń przysadki mózgowej,
nadnerczy czy gruczołów płciowych, prowadzące do zaburzeń hormonalnych i różnych objawów
klinicznych.

Nie każdy ma świadomość, że wahania nastroju, zwiększona potliwość, gwałtowne
chudnięcie lub tycie, zaburzenia rytmu serca
czy powiększenie dłoni i stóp mają związek z
hormonami.
- To objawy sugerujące, że nasz organizm nie pracuje prawidłowo i wymaga diagnostyki. Zdarza
się, że schorzenia endokrynologiczne wykrywane są podczas badań w zupełnie innym kierunku, np. podczas tomografii komputerowej jamy
brzusznej lub innych.
W takim razie, jak najlepiej sprawdzić czy
mamy problem z hormonami?
- Pacjenci z objawami klinicznymi takimi jak:
gwałtowny spadek masy ciała, kołatania serca,
powiększenie obwodu szyi, zmiana rysów twarzy,

powiększanie stóp i rąk, wymagają wykonania
podstawowych badań biochemicznych i w przypadku podejrzenia choroby endokrynologicznej
kierowani są do dalszej diagnostyki. Pacjenci, u
których jest rozpoznana choroba autoimmunologiczna np: bielactwo, wymagają okresowej kontroli
czynności tarczycy. Jeśli w najbliższej rodzinie występują wole guzkowe tarczycy, to pacjent także
wymaga kontroli tarczycy i wykonania USG. Jeśli
u kogoś przypadkowo, podczas innych badań, wykryto zmiany ogniskowe w nadnerczach lub przysadce mózgowej, to taka osoba wymaga diagnostyki endokrynologicznej. W Przychodni Lekarskiej
Vitalis istnieje możliwości wykonania zarówno
badań biochemicznych (badań hormonalnych),
obrazowych (usg tarczycy), jak i biopsji tarczycy w
przypadku wskazań medycznych.

Dlaczego
Ruch pomaga
nie powinniśmy się w wielu schorzeniach
Prof nadzw. dr hab. n. med
bać psychloga?

Aleksander Żurakowski:

Izabela Wilga-Malota
psychoterapeuta, specjalista
psycholog kliniczny:

Coraz więcej osób korzysta z pomocy psychologów i psychoterapeutów. Wynika to z obiektywnie trudnych i ciągle zmieniających się warunków życia.
Dotychczas utrwalone mechanizmy obronne przestają być wystarczające.
Psychoterapeuta nie ocenia, nie krytykuje i nie daje rad. W swojej pracy korzysta z wiedzy oraz teorii, którą dobiera adekwatnie do rozpoznania i trudności pacjenta, nigdy odwrotnie. Czyli najpierw pacjent, potem metoda leczenia.
Psychoterapeuta nie opiera się też na swoich osobistych preferencjach czy
wartościach. Zachowuje neutralną i obiektywną postawę. Ważnym elementem pracy psychologa czy psychoterapeuty jest tzw. superwizja, która pozwala czuwać nad nieznanymi w relacji terapeutycznej trudnościami. Pozwala
też wnioskować o trafności i doborze metod diagnostycznych, a także nad
moralnymi i etycznymi aspektami pracy terapeuty.
Istotne, aby pacjent wiedział, że leczenie jest procesem dobrowolnym i to
on decyduje o tym, na ile zdoła się otworzyć. Są jednak pewne warunki: powinien mieć chęć i gotowość do refleksji nad sobą oraz nadania głębszego
znaczenia swoim trudnościom. Zawód psychologa jest zawodem zaufania
publicznego, w związku z czym obowiązuje go tajemnica zawodowa, a treści
rozmów pozostają poufne.

Do najczęstszych schorzeń narządu ruchu należą zmiany przeciążeniowo-zwyrodnieniowe stawów. Chorzy skarżą się na bóle, obrzęki, uczucie
sztywności porannej, ograniczenie zakresu ruchów i zaburzenia równowagi.
Zmiany chorobowe postępują w różnym tempie. Powodują dolegliwości bólowe i nie ma możliwości całkowitego ich wyleczenia.
Jak możemy sobie pomóc? Przede wszystkim specjalistyczną gimnastyką,
czyli kinezyterapią (gr. kinesis – ruch).
Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach narządu ruchu, w zespołach
bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po
zawale serca. Jej celem jest utrzymanie lub poprawa zakresu ruchów w stawach, zwiększenie mocy i wytrzymałości mięśniowej, poprawa koordynacji
ruchów i wydolności ogólnej.
Cennym jej uzupełnieniem są zabiegi fizjoterapeutyczne. Poprzez działanie
pola magnetycznego, lasera, bioprądów, ultradźwięków i zimna (krioterpia),
zmniejszają stan zapalny, ból, zwiększają aktywność regeneracyjną tkanek.
Połączenie obydwu tych metod jest jedynym skutecznym sposobem leczenia
niezabiegowego większości dolegliwości narządów ruchu.
Stosowanie leków ma tylko działanie doraźne przeciwbólowe i nie usuwa
jego przyczyn. Tylko kompleksowe leczenie w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjnych, które wyposażone są zarówno w sale do ćwiczeń (kinezyterapia) jak i w niezbędny sprzęt do fizjoterapii (laser, pole magnetyczne,
krioterapia, bioprądy, ultradźwięki) daje szanse na wyleczenia.
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Sporo się ruszam
i polecam to wszystkim
Każdy z nas ma wpływ na to, jak funkcjonuje jego serce i w jakiej jest
kondycji - podkreśla kardiolog dr n. med. Jacek Nowak
Ewa Solak: Co ma najgorszy wpływ na nasze serce?
Jacek Nowak: Przede wszystkim stres, zwłaszcza,
gdy jest długotrwały. Poza tym papierosy, nadużywanie alkoholu, otyłość i brak aktywności ruchowej, a
także choroby m.in. cukrzyca czy nadciśnienie. Każdy z nas tak naprawdę ma wpływ na to, jak jego serce
funkcjonuje i w jakiej jest kondycji.
A obciążenie genetyczne?
- Problemy kardiologiczne w rodzinie na pewno nie
pozostają bez wpływu, ale takie przypadki nie są tak
częste, jak własne zaniedbania.
Wiele się mówi o dietach dobrych dla serca.
- Tak, ale weźmy na przykład dietę śródziemnomorską. Mówi się, że np. Włosi nie mają takich problemów z sercem, bo jedzą pomidory, ryby, a do tego
piją wino. Czasem żartuję, że z sercem problemów
może nie mają, ale z wątrobą to już na pewno. Dlatego we wszystkim wskazany jest umiar i rozsądek.

Natomiast nadmiar słodyczy, smażonych potraw na
pewno nie wpływa dobrze ani na serce, ani na inne
narządy. Ostatnio modne są tzw. diety pudełkowe. Są
dobre dla osób, które nie mają czasu na przygotowanie urozmaiconych, niedużych, ale wyliczonych kalorycznie posiłków. Prawdą jest, że powinniśmy jeść
mniej, za to częściej. Do tego sporo się ruszać.
A pan uprawia jakiś sport?
- Gram w tenisa ziemnego, dużo pływam. Okresowo
gram w siatkówkę, piłkę nożną i ping ponga. Sporo się
ruszam i polecam to wszystkim.
Jeśli już jednak dopadnie nas problem „sercowy”,
to co robić?
- Bez wizyty u lekarza się nie obejdzie. Przypomnę
tylko, że najwyższa śmiertelność dotyczy problemów
z sercem. W naszej przychodni Vitalis dysponujemy doskonałym zapleczem sprzętowym, a przede
wszystkim kadrą specjalistów. Do wyboru mamy
14 kardiologów w tym kardiologa dziecięcego i kar-

diochirurga. Istnieje możliwość rehabilitacji w tym
kardiologicznej. Posiadamy pełne zaplecze do diagnostyki układu krążenia. Wykonujemy badania od
ekg, echa serca i holterów począwszy, do badań wysiłkowych na bieżni, echa serca przezprzełykowego,
testów dobutaminowych i na Tild testach skończywszy. Leczymy kardiologicznie zarówno dzieci jak i
dorosłych, przeprowadzamy kompleksową diagnostykę osób z problemami kardiologicznymi i dajemy
pacjentom możliwość prowadzenia rehabilitacji na
odległość telemetrycznie, pożyczając rowerki do rehabilitacji kardiologicznej do domu pacjenta.

Te zabiegi mogą uratować życie
Bywa, że pacjenci zgłaszają się
na badania, gdy jest już za późno
na skuteczne leczenie, a rak
poczynił ogromne spustoszenia
w organizmie - przyznaje
chirurg Jarosław Bigaj z poradni
gastrologicznej i endoskopii
w centrum medycznym Vitalis
w Trzebini
Ewa Solak: Badania endoskopowe nie kojarzą
się z niczym przyjemnym, ale w niektórych sytuacjach są niezbędne.
Jarosław Bigaj: Polegają na wprowadzeniu do
wnętrza ciała sondy endoskopowej umożliwiającej doprowadzenie światła i optyki do przewodu
pokarmowego czy układu oddechowego. Równocześnie wprowadzane są narzędzia służące do
pobrania materiału do badań lub wykonania zabiegów niejednokrotnie ratujących życie. Najczęściej
wykonujemy badania przewodu pokarmowego:
gastroskopię i kolonoskopię. To pierwsze umożliwia diagnostykę schorzeń przełyku, żołądka i
dwunastnicy i przeprowadzane jest przez wprowadzenie sondy przez usta. Drugie natomiast kontroluje stan jelita grubego.
Rak jelita grubego jest coraz powszechniejszy...
- Dlatego osoby po 50. roku życia mają zalecenie

wykonania kolonoskopii nawet, jeśli nie odczuwają żadnych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Wszystko przez to, że np. tworzące się w
jelicie polipy początkowo nie dają żadnych objawów. To one natomiast prowadzą do nowotworów.
Bywa, że pacjenci zgłaszają się na badania, gdy jest
już za późno na skuteczne leczenie, a rak poczynił
ogromne spustoszenia w organizmie.
Znieczulenie zarówno przy gastroskopii, jak
i kolonoskopii nie jest refundowane przez
NFZ. Dla wielu osób to duża bariera.
- W naszym ośrodku Vitalis, można przeprowadzić
badanie ze znieczuleniem. Zarówno w przypadku
gastroskopii, jak i kolonoskopii kosztuje ono 230
zł. Nie jest to mało, ale w wielu wypadkach pozwa-

la uniknąć bólu i bezproblemowo znieść badanie.
Gastroskopia trwa ok. 10 minut, kolonoskopia
około 30 minut.
Uważa pan, że każdy powinien profilaktycznie
w ten sposób się przebadać?
- Jeśli chodzi o kolonoskopię, to każdy człowiek po
50. roku życia przynajmniej raz powinien poddać
się temu badaniu. Natomiast jeśli chodzi o gastroskopię, badanie należy wykonać, jeśli występują
jakiekolwiek niepokojące objawy ze strony przewodu pokarmowego, np. nawracający refluks czy
inne, a także, jeśli w rodzinie zdarzały się przypadki zachorowań na raka jelita czy żołądka. Wtedy
faktycznie lepiej przezwyciężyć strach przed sondą
i poddać się badaniu.
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Okulary to nie jest zło konieczne
Mając 40 lat nie wolno słuchać
Goździkowej, bo ona nie zna leków
na wszystko. Na poprawę wzroku
także nie - mówi Małgorzata
Wójcik, współwłaścicielka
najstarszego w Chrzanowie
zakładu optycznego. Prowadzi go
wraz z mężem od 1982 roku.
Alicja Molenda: Da się żyć bez okularów?
Małgorzata Wójcik: Nie bardzo. Z upływem lat
bez okularów większości rzeczy zobaczyć i zrobić
poprawnie się nie da. Tak jak akceptujemy zachodzące w naszym organizmie zmiany, np. szybsze
zmęczenie, wolniejsze reakcje, spadek koncentracji
powinniśmy pogodzić się z utratą ostrości wzroku.
Nie warto więc robić z tego problemu, należy traktować to jako rzecz naturalną i zadbać, aby okulary
zostały właściwie dobrane.
Jak to jest, że po 40-tce coraz trudniej jest przeczytać ulotkę od kremu czy lekarstwa, że podczas lektury odsuwamy od siebie gazetę albo
telefon, chcąc odczytać wiadomość.
- To nic niezwykłego. Soczewka oka po prostu się
fizjologicznie starzeje. Gdy jest dodatkowo mocno
obciążana ciągłą pracą wymagającą dużego zaangażowania wzroku, to wymaga też wspomagania.
Mniej więcej w tym okresie życia konieczne staje
się więc dostosowywanie odległości oka do tego, co
chcemy dobrze widzieć, wszyscy mamy „za krótkie
ręce”. Z wiekiem akomodacja, czyli dostosowanie
się oka do oglądania przedmiotów znajdujących
się w różnych odległościach maleje... I nie warto się
z tego powodu denerwować, bo przecież są optycy,
którzy w tym pomogą i są okulary! Ich noszenie nie
jest karą ani wstydem, tylko szczęśliwym wyjściem
z sytuacji.
Bywa, że jedne okulary potrzebne są do czytania, drugie do dali. Jest to kłopotliwe.
- Rzeczywiście mając np. +3,0 D do czytania, przeważnie konieczne jest np. +0,5 D do dali. Posługiwanie się dwoma parami okularów można zastąpić
okularami progresywnymi. To jeden z najlepszych
wynalazków w optyce minionego wieku. Pozwala
na używanie jednych, wielofunkcyjnych okularów.
Do których jednak dość trudno się przyzwyczaić.
- To jest bardzo indywidualna sprawa. Najważniejsze jest opanowanie zasady, że głowa musi podążać
za wzrokiem. Tak samo jak bez okularów. Jak chcę
dobrze widzieć w szkłach progresywnych, to muszę ruszyć głową nie okiem. To trzeba zrozumieć
i o tym pamiętać. Takie szkła (soczewki) dopasowuje się do potrzeb życiowych. Rozmawiamy więc
z klientem, pytamy jaką wykonuje pracę. Innych
soczewek potrzebuje kierowca, innych osoba pracująca przy komputerze, innych sprzedawczyni
pracująca przy kasie. Przyzwyczajanie się do „progresów” trwa zwykle dwa tygodnie. Jeśli klient po
dwóch tygodniach się nie przystosuje, to wraca
i znajdujemy inne rozwiązanie. Czasem robimy

dwie pary okularów: do czytania i do dali. Dodam
jednak, że klienci się tak łatwo nie poddają, bo jednak soczewki (szkła) progresywne to wygoda. Nie
są w optyce nowością. Wynaleziono je w latach 50.
XX wieku, ale w Polsce popularne stały się stosunkowo niedawno
Są drogie?
- Rozpiętość cenowa jest duża. Są to szkła co do
zasady droższe niż tradycyjne, bo droższa jest technologia ich wytwarzania. Nasze salony optyczne
współpracują właściwie ze wszystkim producentami szkieł progresywnych trafiającymi na polski
rynek, więc produkt na pewno można dopasować
do zasobności portfela. Tu dodam, że soczewki polskich producentów wcale nie ustępują zagranicznym i są nieco tańsze. Trzeba jednak pamiętać, że
dobry produkt, a takim powinny być dobrze dobrane szkła, musi mieć odpowiednią cenę. Podobnie
jest z oprawami. Jeśli ktoś traktuje je jako gadżet, to
może zapłacić za nie nawet kilkanaście tysięcy złotych. Są też takie za kilkadziesiąt złotych. Najpierw
jednak definiujemy potrzeby klienta, a potem rozmawiamy o cenie, mając też na uwadze potrzeby
i obciążenia układu wzroku danego pacjenta.
Młodzi ludzie nie mają problemów z noszeniem
okularów, starsi wciąż traktują je jako zło konieczne.
- To prawda. Modę na noszenie okularów kreują
blogerzy, celebryci. Ona idzie w świat za pośrednictwem internetu, z którego młodzi bez przerwy
korzystają. Dojrzałym kobietom i mężczyznom jest
trudniej zaakceptować okulary, chociaż zmuszeni
do coraz dłuższej aktywności zawodowej, już się
przed nimi tak nie bronią. Wszyscy mamy świadomość, że otaczające nas ekrany: smartfony, laptopy,
komputery, telewizory emitują niebieskie światło,
które jest szkodliwe dla naszych oczu i całego organizmu. Na szczęście są już okulary profilaktyczne
z tzw. niebieskim filtrem, czyli takim, który tworzy
barierę przed tym promieniowaniem. Tak samo jak
filtry przed promieniami UV. Dodatkowo takie soczewki zapobiegają zmęczeniu oczu. To jest bardzo

ważne, bo przy monitorze oko cały czas pracuje.
Cały czas napięte są jego mięśnie, nie mruga, więc
wysycha, dlatego oprócz zabezpieczenia odpowiednią soczewką, pamiętajmy, żeby co jakiś czas
dać oku odpocząć.
Mało się o tym mówi.
- W ogóle mało jest profilaktyki. Kiedyś w szkołach higienistka systematycznie sprawdzała wzrok
uczniów. Teraz tego nikt nie robi. Do okulisty chodzi się, gdy coś dolega (uraz, ból głowy, suchość
oka). Do optyka dopiero wtedy, gdy z powodu
słabego wzroku wykonywanie pracy staje się niemożliwe. A wzrok powinno się kontrolować przynajmniej co dwa lata.
Czy okulary do czytania kupione w supermarkecie czy aptece to bardzo złe rozwiązanie dla
oka?
- Takie gotowe okulary, podobnie jak lupa, powiększają, ale nie uwzględniają np. rozstawu źrenic (zwykle mają 70 mm, a rozstaw źrenic to statystycznie 56-62 mm). Oczy w takich okularach
się „rozjeżdżają” i później trudno jest prawidłowo
je skorygować, gwarantując dobre widzenie. Takie „uniwersalne” okulary mogą chwilowo nam
pomoc, ale czynią większą szkodę niż ich brak.
Podobnie jest z okularami „przeciwsłonecznymi”
z marketu lub sieciówki. Są dobre jako opaska na
włosy, ale nie jako ochrona oczu, bo nie chronią
przed promieniowaniem UV. Prawdziwe okulary
przeciwsłoneczne nie pozwalają na przenikanie
promieniowania UV w głąb oka, tym samym chroniąc oko m.in. przed skrzydlikiem, zaćmą, czerniakiem naczyniówki. Te z marketów nie. Lepsza
w takich sytuacjach jest czapka z daszkiem niż byle
jakie okulary, dotyczy to nie tylko dorosłych, ale
również dzieci. Właściwą ochronę przeciwsłoneczną możemy w zakładzie optycznym połączyć z soczewkami korekcyjnymi mając pewność, że sobie
nie zaszkodzimy. I tak jak zabezpieczamy kremami
ciało przed promieniowaniem słonecznym, tak
samo trzeba zadbać o oczy za pomocą właściwych
okularów.
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Chudnij z głową
Osoby, które chcą schudnąć, często myślą, że
jedzenie muszą ograniczyć do minimum. Muszę ich
przekonywać, by jedli więcej. W diecie nie chodzi o
to, by nic nie jeść. Trzeba jeść, tylko zdrowo – mówi
mgr Ewa Chojnacka, biotechnolog i dietetyk z Natur
House w Chrzanowie.

Anna Jarguz: Czy każdy może schudnąć?
Ewa Chojnacka: Uważam, że tak. Trzeba jednak wiedzieć, że odchudzanie samo w sobie
nie jest obojętne dla naszego organizmu. Jeśli
robimy to nieprawidłowo, za parę miesięcy
czy lat możemy mieć poważne problemy ze
zdrowiem.
Czym ryzykujemy?
- Bardzo poważnymi chorobami. Nieumiejętne
odchudzanie może być przyczyną rozregulowania metabolizmu, stanów zapalnych, problemów
z żołądkiem, nerkami, jelitami, może zwiększać
ryzyko występowania nowotworów. Dlatego w
trakcie diet odchudzających ważna jest pomoc
dietetyka oraz wspomaganie odpowiednimi
suplementami, czyli koncentratami substancji
odżywczych, które powinny stanowić uzupełnienie normalnej diety. Lepiej jednak nie zażywać ich na własną rękę, tylko po konsultacji ze
specjalistą.

Jak to jest, że chcąc zeszczupleć, zwykle ograniczamy jedzenie i nie zawsze chudniemy...
- Na masę ciała mają wpływ czynniki zależne od
nas: sposób odżywiania, aktywność fizyczna, stres,
a także te, na które nie mamy wpływu: predyspozycje genetyczne, wrodzone schorzenia. Wcale nie
jest powiedziane, że aby być szczupłym, trzeba mało
jeść. Trzeba przede wszystkim zdrowo się odżywiać.
Często przychodzą do mnie osoby z nadwagą, a nawet otyłe i w trakcie wywiadu okazuje się, że w ciągu
dnia jedzą bardzo mało. Omijają jednak śniadanie,
obiad i dopiero wieczorem jedzą obfitą kolację i do
tego przekąski.
Ile posiłków dziennie powinniśmy jeść i który
jest najważniejszy?
- Moim zdaniem wszystkie są ważne. A najważniejsze są te trzy główne: śniadanie, obiad i kolacja. Dodatkowo powinniśmy jeszcze jeść drugie śniadanie
i podwieczorek. Na pewno lepiej jeść mniej, a częściej, niż rzadziej i w dużych ilościach.
reklama

Co jest najtrudniejsze w odchudzaniu?
- Zmiana nawyków żywieniowych. Osoby,
które chcą schudnąć, bardzo często myślą, że
jedzenie powinny ograniczyć do minimum.
Sporo się muszę namęczyć, by je przekonać,
że w diecie wcale nie chodzi o to, by mało jeść.
Trzeba jeść porcje o odpowiedniej objętości i
dobrze zbilansowane. Dorosły mężczyzna nie
może jeść na obiad dwóch listków sałaty i kawałka ugotowanego kurczaka. Przestrzegam
też przed monodietami. Przynoszą szybki rezultat, ale potrafią bardzo zaszkodzić organizmowi.
Jakie jest zdrowe tempo odchudzania?
- Od pół kilograma do kilograma tygodniowo.
Moim zdaniem to w sam raz. Trzeba jednak pamiętać, że u różnych osób wygląda to inaczej.
Z pani obserwacji wynika, że odżywiamy
się coraz zdrowiej?
- Wydawać by się mogło, że przy tylu akcjach w
internecie, telewizji, powinno być dużo lepiej.
Jednak biorąc pod uwagę fakt, że polskie dzieci
tyją najszybciej w Europie, dobrze niestety nie
jest.
Z czego to wynika?
- Robiąc zakupy, wkładamy do koszyka to, co
właśnie jest reklamowane w telewizji. Mało
kto czyta etykiety, a to duży błąd. Jemy za dużo
żywności przetworzonej – parówek, szynek,
kolorowych jogurtów. Nasze dzieci pochłaniają ogromne ilości cukru. Później są tego efekty.
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Z dzieckiem nic na siłę
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Kiedy niemowlak, opierając się na potylicy, wygina się, jest niespokojny,
ma problem z pobieraniem pokarmu, a noszony na rękach mocno się
pręży - to sygnały, które powinny zwrócić uwagę rodzica. Mgr fizjoterapii
Sylwia Janik z Centrum Rehabilitacji dla Dzieci i Dorosłych Vmed
w Chrzanowie, radzi, na co zwracać uwagę i jakich błędów unikać, by
dziecko rozwijało się harmonijnie.

Rodziców powinno zaniepokoić również to,
że maluch słabo albo w ogóle na nas nie reaguje, nie skupia wzroku na twarzy mamy, nie
uśmiecha się po 6-7 tygodniu. Prawidłowo
rozwijające się dziecko nie krzyczy, nie płacze bez powodu, jest w miarę przewidywalne
w swoich zachowaniach.
W okresie 2,5 do 3. miesiąca należy zwrócić
uwagę, czy dziecko układa się symetrycznie
leżąc na plecach. Często rodzice obserwują boczne wygięcie tułowia w tzw. literkę
„C” oraz zgłaszają, że maluch obraca głowę

przeważnie w jedną stronę, a w dodatku nie
toleruje pozycji na brzuchu. Przechylając się
w jedną stronę, mocno odgina głowę do tyłu.
To sygnały świadczące o tym, że rozwój psychoruchowy może być zaburzony.
Generalnie zachęcam rodziców, by w sytuacjach, które budzą wątpliwości w sferze zachowań dziecka, od razu zgłaszali się do specjalisty, który jest w stanie wcześnie wychwycić nieprawidłowości i w razie potrzeby podejmie rehabilitację.
Czasami rodzice widząc, że dziecko ma trudność w poruszaniu się - starają się wspierać je
w samodzielnym funkcjonowaniu najlepiej
jak potrafią. Dziecko ciągle jest na rękach, abo
gdy już rodzic opada z sił to stosuje "fotelik
bujany". Później rodzice twierdzą, że dziecko
chce siedzieć, więc je sadzają, a potem uczą
chodzenia, a tego nie należy robić. To strata
cennego czasu.
reklama

Dziecko ma zakodowany genetycznie wzorzec rozwoju, a jeśli jest on zakłócony, to rodzic nie odwróci tego procesu bez wsparcia
fizjoterapeutycznego.
Gdy dziecko samo zaczyna się wspinać, wcześniej raczkując, staje np. przy meblach i stawia
pierwsze kroki bokiem, jest to tzw. chód boczny. Samo łapie równowagę, uczy się przenosić
ciężar ciała, wzmacniając mięśnie poprzeczne
stopy. Dopiero następne w kolejności jest chodzenie do przodu.
Przestrzegam też przed prowadzeniem dziecka za ręce i uczeniem go chodzenia na siłę.
Dzieciom niechodzącym, czyli takim, które raczkują, wstają przy meblach, względnie
stawiają pierwsze kroki do przodu, ale samodzielnie nie chodzą, nie zakładamy butów
z twardą podeszwą. Buty w tym okresie pełnią
funkcję ochronną lub ozdobną, ale nie służą
do chodzenia.
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Słabo słyszysz? To się da poprawić
Najnowsze technologie pozwalają na dyskretną obsługę aparatu słuchowego przy pomocy aplikacji na smartfona
(sterowanie głośnością i ostrością dźwięków). To bardzo wygodne – zapewnia Jan Grzesiak, dyplomowany
protetyk, współwłaściciel rodzinnej firmy MediVox, od 15 lat funkcjonującej w Chrzanowie, Trzebini i Krakowie,
członek Polskiego Związku Protetyków Słuchu.
A kiedy jest wskazanie do wszczepienia do
ucha implantów?
- Gdy ucho nie słyszy już nawet w aparacie. Młodsze osoby chętniej się na to decydują niż starsze.

Alicja Molenda: Aparat słuchowy. Wiele
osób wstydzi się go nosić. Słusznie?
Jan Grzesiak: Niesłusznie, bo wstydem jest
słabo słyszeć, nie rozumieć dokładnie słów innych osób i czasem bezsensownie im odpowiadać, albo podgłaśniać maksymalnie telewizor,
co przeszkadza domownikom albo sąsiadom.
Organizm się przyzwyczaja do niedosłuchu,
choć powoduje on zmniejszenie rozpoznawania i przetwarzania sygnałów dźwiękowych
w mózgu, ale otoczenie osoby niedosłyszącej,
niekoniecznie lubi utrudnienia w komunikacji.
Trudno też z ubytkiem słuchu pracować. Sposobem na te problemy jest aparat. Starsze osoby faktycznie częściej mają opory używać tego
urządzenia, młodsze już nie. Czasem traktują
aparat słuchowy po prostu jak zaawansowany
technologicznie gadżet, bo faktycznie protetyka słuchu mocno korzysta na rozwoju technologii.

W supermarketach są w sprzedaży niedrogie
aparaty słuchowe.
- To nie są aparaty słuchowe, tylko wzmacniacze.
Wzmacniają wszystkie dźwięki czy trzeba czy
też nie, tak jak np. głośnik, czym czynią więcej
szkody niż pożytku dla ucha. Podobnie zresztą
jak przylepne elektromagnesy, które rzekomo
naprawiają słuch czy też cudowne krople. Szkoda
wyrzuconych pieniędzy.
Na co pozwalają użytkownikom aparatów słuchowych najnowsze technologie?
- Na przykład na przesyłanie dźwięku bezpośrednio
z telewizora do aparatu albo z telefonu komórkowego do aparatu (łączność bezprzewodowa). Pozwalają na dyskretną obsługę aparatu przy pomocy aplikacji na smartfona (sterowanie głośnością i ostrością
dźwięków). W niektórych modelach aparatów nie
zakładamy już baterii, bo posiadają ogniwa zasilane ładowarką. To wygodne. Technologia obecnych
aparatów jest bardzo zaawansowana.

Kim są państwa klienci? To głównie seniorzy?
- Absolutnie nie. Ok. 30 procent klientów stanowią ludzie czynni zawodowo. Na przykład
nauczyciele i górnicy, osoby pracujące w hałasie.
Ale są też dzieci, ludzie młodzi. Z niedosłuchem
starczym do czynienia ma właściwie każdy wraz
z upływem lat, więc oczywiście takich klientów
mamy najwięcej. W Polsce niedosłuch ma 40%
społeczeństwa, czyli co siódma osoba.
Wrogiem ucha jest hałas. Na ile decybeli możemy sobie pozwalać?
- Wszystko co powyżej 85 dB jest groźne. Dla zobrazowania podam, że na dyskotece czy koncercie rockowym mamy jakieś 120 dB i to już jest
dla słuchu bolesne. Regeneracja ucha po takim
wydarzeniu trwa trzy dni. Bardzo wysokie jest
też natężenie dźwięku na szkolnym korytarzu.
To jest więcej decybeli niż podczas startu samolotu, dlatego łatwo tracić słuch w takich warunkach.
Co jeszcze może być przyczyną niedosłuchu?
- Przebyte choroby, reakcje polekowe, czasem
ciężki poród, narkoza podczas operacji. Występuje przy cukrzycy i nadciśnieniu, urazach kręgosłupa szyjnego. Objawem niedosłuchu są szumy
uszne, bardzo uciążliwe, i to z nimi przychodzą
do nas klienci najczęściej. Szumy wywołane niedosłuchem często nikną po założeniu aparatu
słuchowego. Szumy o innym podłożu można
jedynie rehabilitować by nie były uciążliwe na
przykład poprzez zakładanie tzw. generatorów
szumów usznych.
Protetyka ma obecnie do dyspozycji mnóstwo
rodzajów aparatów słuchowych.

- Rzeczywiście, wybór jest ogromny. Kształty i
kolorystyka również. Są aparaty wewnątrzuszne, typu RIC (ze słuchawką zewnętrzną w kanale
słuchowym) i zauszne. Większe i mniejsze. Takie
najbardziej zminiaturyzowane są w ogóle niewidoczne na zewnątrz, bo znajdują się pod samą
błoną bębenkową. Przy większym ubytku słuchu
polecamy aparaty zauszne, bo mają dwa mikrofony zewnętrzne, co znakomicie poprawia jakość
dźwięku. Dobór aparatu zależy od poziomu niedosłuchu, budowy ucha i wielu innych czynników,
które jako protetycy bierzemy pod uwagę.

Co zapewne nie pozostaje bez wpływu na ich
cenę.
- Co 5 lat osobom o stwierdzonym niedosłuchu
przysługuje refundacja zakupu w ramach NFZ.
Dzieciom co 3 lata. Jeśli mamy stwierdzoną niepełnosprawność (niekoniecznie ze względu na
niedosłuch) i spełniamy łącznie kilka innych kryteriów, to możemy się starać o dofinansowanie takiego urządzenia w PCPR, oczywiście w ramach
określonych limitów kwotowych. Aparat w cenie
do 2000 zł, można mieć czasem za darmo. Oczywiście są też takie po kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Mocno zaawansowane technologicznie i zminiaturyzowane. Za to się płaci. Jak wspomniałem
aparat to sprawa indywidualna, dlatego stwarzamy klientom możliwość bezpłatnego przetestowania urządzenia i wyboru, bo sprzedajemy
aparaty właściwie wszystkich marek dostępnych
na polskim rynku.

Czy wystarczy jeden aparat, gdy mamy obustronny ubytek słuchu?
- Nie. Jeden aparat nie załatwia sprawy, bo zbierając wszystkie dźwięki wokół zakłóca prawidłowy
odbiór i nie pozwala na właściwą lokalizację ich
źródła, dlatego ważne jest protezowanie obuuszne. Poza tym drugie, nieprotezowane ucho, nie
pracuje i powoli się wyłącza. Aparaty noszone na
obu uszach pozwalają na słyszenie przestrzenne,
co zdecydowanie podnosi jakość i komfort słyszenia oraz zadowolenie użytkownika.

A serwis i gwarancje?
- Gwarancje są zwykle trzyletnie. Użytkownik
musi o aparat słuchowy dbać. Czyścić go, osuszać. Do tego służą specjalne akcesoria. Poza
tym, aparatowi należą się też przeglądy serwisowe. Raz na pół roku trzeba nas odwiedzić, żeby
go dostroić, dokładnie wyczyścić. Nerw słuchowy przyzwyczaja się do nowego urządzenia ok.
3 miesięcy, dlatego w tym czasie te wizyty i regulacje są częstsze i konieczne. Potem wystarczy nas
odwiedzać co pół roku.
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MEDI-VOX

APARATY SŁUCHOWE
Ciesz się najbardziej zaawansowanymi,
niezawodnymi aparatami słuchowymi
zapewniającymi naturalny odbiór dźwięków,
automatycznie wyciszającymi
niepożądane dźwięki tła.
Miła i fachowa obsługa - specjalistów
protetyki słuchu
Badania słuchu audiometria,
tympanometria oraz konsultacje
Szeroka gama aparatów słuchowych
wewnątrzusznych, zausznych, RIC
Terapia szumów usznych
Bezpłatny test aparatów słuchowych
Pomoc w uzyskaniu dofinansowań

Korzystaj z bezpośredniej transmisji
rozmów telefonicznych,
muzyki i dźwięku z telewizora.

Wizyty domowe

Atrakcyjny wygląd
i dobre słyszenie
jeszcze nigdy
nie były
tak proste.

medivox. pl
CHRZANÓW

ul. Sokoła 30
tel. 32 623 21 55

TRZEBINIA

ul. Harcerska 13
tel. 32 711 83 51

LIBIĄŻ

ul. 9 Maja 2
tel. 516 902 923
(Punkt konsultacyjny)
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Komórki macierzyste - mikroskopijni
czarodzieje
Nasza krew, szpik, nawet – tak nielubiany i niechciany
tłuszcz - mogą być dla nas doskonałym lekarstwem.
Właśnie na nich bazują terapie biologiczne.
Rozmawiamy o nich z dr n. med. Bogdanem Wziętkiem,
lekarzem ortopedą, właścicielem Centrum Medycznego
Artroskop w Chrzanowie.
Grażyna Kaim: To, że nasz organizm ma zdolności regeneracyjne, to nic odkrywczego.
Przecież goją nam się rany. To normalny proces w zdrowym organizmie. Na czym więc polega fenomen medycyny regeneracyjnej?
Bogdan Wziętek: Postęp w tej dziedzinie polega
na tym, że coraz lepiej poznajemy mechanizmy,
które to powodują, uczymy się je wykorzystywać
i poprawiać tam, gdzie źle działają. Dzięki temu
jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dobre efekty
w leczeniu uszkodzonych tkanek.
Punktem wyjścia w rozmowie o medycynie regeneracyjnej są komórki macierzyste, czyli...
- W każdym miejscu naszego organizmu są tacy
robotnicy, którzy mają naprawiać uszkodzenia. Nazywamy ich komórkami macierzystymi.
Mogą się one przekształcić w dowolną inną komórkę. Czasem są jednak już lekko zróżnicowane i nie rozwiną się np. w komórkę nerwową, ale
w komórki tkanki łącznej – jak najbardziej. A to
z niej zbudowana jest większość naszego organizmu - skóra, ścięgna, więzadła, kości, mięśnie. I to
w dużej mierze właśnie takie komórki macierzyste (nazywamy je mezenchymalnymi) wykorzystywane są przy różnych uszkodzeniach.
Jak się je pozyskuje?
- Jak wspomniałem komórki macierzyste mamy
wszędzie, ale nie wszędzie możemy je bezkarnie
pobierać. Możemy to zrobić np. z osocza własnego
pacjenta. Są w nim komórki krwi zwane płytkami
krwi zawierające kluczowe w mechanizmach regeneracji płytkowe czynniki wzrostu. Wygląda
to tak, że pobieramy pacjentowi krew z żyły i przy
użyciu specjalnej wirówki oddzielamy czerwone
krwinki od osocza, w którym pozostają płytki
krwi. Następnie możemy to osocze wstrzyknąć
w dowolne miejsce. Komórki macierzyste pobiera
się też z tkanki tłuszczowej i szpiku kostnego.
Płytkowe czynniki wzrostu to de facto nie są komórki macierzyste. One je aktywują i sterują ich
pracą. Komórki macierzyste można pobrać z krwi
przy użyciu specjalnych separatorów, które są jednak bardzo kosztowne i trudno dostępne.
Od czego zależy, czy w terapii wykorzystywane jest osocze, czy komórki macierzyste z
tłuszczu lub szpiku?
- Tkanka tłuszczowa i szpik kostny dają nam możliwość pobrania z nich komórek macierzystych
mogących potencjalnie zamienić się w dowolny
rodzaj tkanki łącznej. Są stosowane w miejscach,
gdzie jest mało komórek macierzystych, które

można by aktywować za pomocą osocza. Na
przykład przy konieczności odtworzenia tkanki
chrzęstnej w uszkodzonym stawie. Komórki macierzyste pobrane ze szpiku czy z tkanki tłuszczowej mogą osiąść w miejscu ubytków i przekształcić się w tkankę chrzęstną. Osocze - pozyskane
z krwi - może tylko aktywować komórki znajdujące się w okolicy.
Kilkanaście lat temu o komórkach macierzystych mówiło się głównie w kontekście pobierania krwi pępowinowej. Co jest w niej takiego szczególnego?
- W krwi pępowinowej noworodka są komórki
macierzyste, które mają potencjał zamieniania
się w dowolną tkankę. Komórki, które pobieramy ze szpiku i z tkanki tłuszczowej - nadają się do
odtworzenia wyłącznie tkanki łącznej. Jako ciekawostkę powiem, że prowadzone są doświadczenia
i badania – również w Polsce - nad komórkami
pobranymi z opuszki węchowej. Namnożono
je w laboratorium i wstrzyknięto w uszkodzony
rdzeń kręgowy. W przypadku jednego z tych zabiegów odnotowano dosyć dobry efekt. Pacjent
zaczyna chodzić.
Piękna perspektywa... W jakich przypadkach
pomocna jest medycyna regeneracyjna?
- Jeśli mamy ubytek skóry, to do gojenia takiej
rany możemy wykorzystać osocze własne pacjenta. Możemy też zastosować te mechanizmy przy
likwidowaniu blizn po oparzeniach, w stanach
zwyrodnieniowych, np. stawów i przy starych
uszkodzeniach, które źle się wygoiły. Brak zrostu
kości również jest wskazaniem do takiego zabiegu. Po naderwaniu przyczepów mięśni, jeśli doszło do nieprawidłowego gojenia. Przy zapaleniu
ścięgien Achillesa, bo ciężko się goją. Ja osobiście
wykonuję te zabiegi w sytuacji, kiedy naturalne mechanizmy regeneracyjne organizmu nie
działają wystarczająco dobrze. Na przykład, gdy
mamy zerwany mięsień i po dwóch tygodniach
ten mięsień się słabo goi, to wtedy proponuję pacjentowi ostrzyknięcie płytkowymi czynnikami
wzrostu.
Jest jeszcze jedna modyfikacja wykorzystania
płytkowych czynników wzrostu – to terapia Orthokine. W naszej krwi znajdują się również leukocyty - białe ciałka krwi. Opracowano metodę
polegającą na zwiększeniu ilość białek przeciwzapalnych w osoczu. Stosujemy ją w przypadkach
silnych stanów zapalnych, np. w reumatoidalnym
zapaleniu stawów, w zapaleniu stawu, uszkodzeniu przyczepów mięśniowych.

Opracowywanie komórek macierzystych z tłuszczu
Czy to są bolesne zbiegi?
- To zależy, jakie miejsce ostrzykujemy. Podanie
do stawu jest mało bolesne, bo jest w nim puste
miejsce, gdzie osocze sobie wejdzie i nie ma problemu. Bardziej bolesne jest podanie płytkowych
czynników wzrostu głęboko w mięsień. Ale przecież stosuje się zastrzyki domięśniowe i da się je
wytrzymać. Najbardziej bolesne jest podanie
leku w twarde tkanki np. w ścięgno Achillesa
albo w przyczep rozcięgna podeszwowego w tzw.
ostrodze piętowej.
Nie podaje się znieczulenia?
- Płytki krwi są bardzo wrażliwe na zmianę kwasowości środowiska. Poddanie środków znieczulających zmienia je. Wówczas zmniejsza się efektywność takiego zabiegu.
Od ilu lat w Polsce można korzystać z zabiegów medycyny regeneracyjnej?
- W 2012 roku, w Londynie brałem udział w szkoleniu dotyczącym medycyny regeneracyjnej i terapii płytkowymi czynnikami wzrostu. Wówczas
były one wykonywane w Polsce tylko w nielicznych ośrodkach. Upowszechniły się po 2012
roku, kiedy duża liczba lekarzy wzięła udział we
wspomnianym szkoleniu. Jej zastosowanie zaczęło się od medycyny sportowej. Bardzo powszechne jest w pierwszoligowych klubach sportowych.
A można taką terapię przedawkować?
- Są dyskusje na ten temat. I dotyczy to głównie
sportowców. Czy należałoby jej zakazać i uznać
jako doping. Jak na razie nie zrobiono tego. Ja
bym powiedział tak: nie jest to doping, bo nie jest
to poprawiane natury, tylko poprawianie gojenia,
czyli przywracanie człowiekowi zdrowia. Nie
wykorzystujemy tej terapii po to, żeby wzmocnić
siłę mięśnia, tylko, żeby przywrócić mu jego pierwotny stan.
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LECZENIE
ORTODONTYCZNE

IMPLANTY
ZĘBOWE

LECZENIE
KANAŁOWE

DIAGNOSTYKA
RTG CBCT

FIBRYNA
BOGATOPŁYTKOWA

Chrzanów, ul. Grunwaldzka 15
32 623 99 90
EstetycznaStomatologia

ESTETYCZNA
REKONSTRUKCJA
BRAKÓW
ZĘBOWYCH

estetycznastomatologia.pl
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Najnowsza technologia wybielania
zębów dostępna u nas!
Kto nie chciałby mieć śnieżnobiałego uśmiechu gwiazdy filmowej?
Preparat Prevdent dostępny w gabinecie Estetyczna Stomatologia
w Chrzanowie zapewni go na długi czas!

To innowacyjna metoda wybielania zębów, nie tylko usuwająca przebarwienia, ale
także eliminujący nadwrażliwość. Żaden inny
środek nie ma takich właściwości.
- To jedyny preparat dostępny na Rynku,
który na pewno nie zaszkodzi szkliwu, nawet
u osób posiadających wrażliwe zęby – zapewnia stomatolog Anna Głuch.
Jest wiele preparatów, ale...
Przebarwienia zębów to problem, dotykający wiele osób. Zwłaszcza miłośników kawy
czy lubiących czerwone wino lub inne napoje powodujące przyciemnienie koloru uzębienia. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów wybielających. To zarówno pasty, żele
z nakładkami, czy nasączone substancjami
wybielającymi paski.
- To wprawdzie popularne i stosunkowo
tanie metody, ale nie przynoszące satysfakcjonujących efektów na dłużej. W najlepszym
wypadku usuwają powierzchowne przebarwienia a nie rozjaśniają koloru szkliwa ani zębiny.
Warto pamiętać, że zanim zdecydujemy
się na profesjonalne wybielanie w gabinecie
stomatologicznym, konieczne jest najpierw
wyleczenie zębów.

Efekt zaskakuje
Jedną z najnowocześniejszych metod,
stosowanych na Rynku jest wybielanie preparatem Prevdent. Wystarczy jedna wizyta
w gabinecie Stomatologii Estetycznej
w Chrzanowie, żeby zęby były bielsze nawet
o siedem odcieni.
- Najpierw trzeba się przygotować do takiego zabiegu. Konsultacja w gabinecie jest
konieczna, gdyż trzeba sprawdzić czy któryś
z zębów nie wymaga leczenia. Jeśli zęby są
zdrowe, nic nie stoi na przeszkodzie aby po
przeprowadzonym zabiegu higienizacji spróbować – zachęca stomatolog.
Efekt zaskakuje, tym bardziej, że zabieg
jest całkowicie bezbolesny i nie wywołuje
żadnych skutków ubocznych w postaci nadwrażliwości.
Dużo zależy od naturalnego koloru
W ciągu półtorej godziny stomatolog przeprowadza zabieg, dzięki któremu zęby są naprawdę białe.
- Oczywiście dużo zależy od naturalnego
koloru uzębienia pacjenta.
W celu zachowania olśniewającego uśmiechu na dłużej, przez pierwsze 48 godzin
po zabiegu trzeba przestrzegać zasad

tzw. „białej diety”. Najlepiej wyeliminować
z diety kawę, herbatę, czerwone wino jak
i inne mogące barwić zęby produkty.
Efekt wybielania preparatem Prevdent dostępnym w gabinecie Stomatologii Estetycznej w Chrzanowie utrzymuje się około
dwóch lat, ale chcąc go wzmocnić, można go
powtórzyć już nawet po pół roku, co tylko potwierdza bezpieczeństwo polecanej metody.
Są jeszcze licówki
Jednak najbardziej trwałe metody prowadzące do uzyskania wymarzonego przez
pacjenta koloru zębów, to metody protetyczne, a dokładnie licówki porcelanowe.
Uzyskuje się je dzięki przeprowadzeniu
minimalnie inwazyjnego zabiegu polegającego na preparacji zębów w obrębie
ich szkliwa. Następnie na podstawie wycisku lub skanowania wewnątrzustnego
wykonywane są w obrębie laboratorium
protetycznego.
- Jest to zdecydowanie najtrwalsza
z metod wpływania na kolor jak i kształt
naszego uzębienia. Podobnie, jak w przypadku preparatu Prevdent, metoda jest
bezpieczna, skuteczna i wyjątkowo trwała
– zapewnia stomatolog.
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Uśmiech to wizytówka
Niewielu ludzi może cieszyć się pięknymi, białymi zębami przez całe życie. Każdy jednak takie zęby może mieć.
Jest na to kilka sposobów. - Zanim poprawimy ich wygląd, trzeba je wyleczyć. Wybielanie zębów dotkniętych
próchnicą, z odsłoniętymi korzeniami, ze starciem w okolicy przyszyjkowej będzie błędem w sztuce lekarskiej
– mówi lek. stom. Joanna Wichrowska-Gil z kliniki Estetyczna Stomatologia w Chrzanowie. Specjalizuje się
w endodoncji mikroskopowej, protetyce, stomatologii estetycznej.
Anna Jarguz: Czy to prawda, że mając
brzydkie uzębienie już po jednej wizycie
u stomatologa można wyjść z „hollywoodzkim uśmiechem”?
Joanna Wichrowska-Gil: Teoretycznie tak.
Mając do dyspozycji najnowszy sprzęt: mikroskop, endometr, urządzenie do płynnej gutaperki, mikrotomograf, aparat RTG, wirówkę
do PRF, skaner wewnątrzustny - w ciągu jednego dnia można wyleczyć zęby i poprawić ich
wygląd. Wiele zależy jednak od stanu korzeni,
dziąseł, liczby ubytków. Nowoczesny sprzęt
ułatwia nam, stomatologom, codzienną pracę,
a pacjentom poprawia komfort leczenia. Wielu czuje się u mnie na fotelu tak komfortowo,
że często nawet zasypiają podczas leczenia.
Dzięki komputerowemu znieczuleniu, umożliwiającemu powolne dawkowanie środka
znieczulającego, pacjenci nie odczuwają żad-

nych dolegliwości. Dodatkowo, przed wkłuciem cienkiej igły w powierzchnię dziąsła,
znieczulam je specjalnym żelem. Są zaskoczeni, że nie poczuli nawet momentu podania
znieczulenia.
Do czego służy dentyście mikroskop czy
mikrotomograf ?
Mikroskop jest bardzo przydatny na przykład
podczas leczenia kanałowego zębów. Dzięki
niemu widzę,ile jest kanałów korzeniowych,
i w jakim są stanie. Z kolei dzięki mikrotomografii mam możliwość zrobienia trójwymiarowego zdjęcia zęba oraz otaczającej go kości. Uzyskany obraz analizuję na komputerze
"tnąc" zęba na kawałki w dowolnym kierunku.
W ten sposób oceniam, jak duża jest zmiana
zapalna, poznaję liczbę i anatomię kanałów.
Uzyskane w ten sposób informacje wykorzy-

stuję do szczegółowego planu leczenia, kosztorysu, czasu trwania leczenia i rokowania.
Dzięki aparatowi RTG mogę też zrobić zdjęcie
rentgenowskie podczas opracowywania kanałów i zawsze po ich ostatecznym wypełnieniu.
W trakcie tych wszystkich badań pacjent nawet nie schodzi z fotela. Sprzęt przede wszystkim pomaga postawić dobrą diagnozę. A, jak
wiadomo, bez diagnostyki nie ma dobrego leczenia. Dawniej, bez zdjęcia 3D, leczyłam ząb
nie wiedząc, jak duża jest zmiana chorobowa.
Dziś mam pełen obraz zanim przystąpię do
leczenia.
Czy w każdym wieku możemy się cieszyć
pięknym uśmiechem?
- Jak najbardziej. Są osoby, które rodzą się
z pięknym uzębieniem i dbając o nie, mogą je
zachować przez długie lata. Ale, jak wiadomo,
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nie wszyscy mają tyle szczęścia, co nie oznacza, że nie mogą cieszyć się idealnie równym
i białym uśmiechem. U wielu naszych pacjentów i pacjentek zmiana kształtu i rozjaśnienie
koloru zębów odmłodziło rysy twarzy, dodało
pewności siebie. Bardzo często zapominamy
lub nie wiemy o tym, że utrata nawet jednego
zęba prowadzi do starcia, przechylania, przeciążenia zębów, utrudnionego trawienia z powodu niewystarczającego miażdżenia pokarmów, a w efekcie gorszego przyswajania substancji odżywczych. Efekty wymienionych
procesów są tak bardzo rozłożone w czasie, że
trudno jest samemu je zauważyć.
Czy zdarzyło się pani odmówić pacjentowi
zbyt mocnego wybielenia zębów, mówiąc
mu, że po zabiegu będzie wyglądał nienaturalnie?
- Pacjenci bardzo często mnie pytają, co ja
bym zrobiła na ich miejscu i szczerze odpowiadam, że na tak wyrazistą biel bym się nie
zdecydowała. W przypadku mocnego rozjaśniania zębów, zabiegi rozkładam na kilka wizyt, stopniowo zmieniając ich kolor, co pomaga w podjęciu decyzji. Do kliniki często przychodzą osoby ze zdjęciem swojego uśmiechu
w młodości i mówią, że chcą, by ich zęby wyglądały jak przed laty, by ich uśmiech był naturalny, by zmiana nie była mocno widoczna.
I spełniam ich prośbę. Są jednak i tacy, którzy
przynoszą zdjęcie znanego aktora i mówią od
razu, że chcą mieć taki uśmiech jak on, bo inaczej nie będą szczęśliwi. I wtedy też spełniam
ich marzenia. Każdą wizytę zaczynam jednak
od zdjęcia radiologicznego wszystkich zębów.
Pacjenci często nawet nie wiedzą, że w okolicy
korzeni ich zębów rozwinął się stan zapalny,
choć nie czują bólu. Wybielanie zębów dotkniętych próchnicą, z odsłoniętymi korzeniami, ze starciem w okolicy przyszyjkowej
będzie błędem w sztuce lekarskiej. Zanim poprawimy ich wygląd, trzeba je wyleczyć.

pytanie. Najogólniej licówki są dla pacjentów, którzy chcą rozjaśnić kolor zębów i nieznacznie je wyrównać, wydłużyć ich kształt.
Licówek nie wykonuje się na zębach mocno
zniszczonych, bo wtedy nie będą się trzymać.
Implanty z kolei są dla osób z brakami zębowymi. Nawet gdyby utracili wszystkie zęby,
a ich dziąsła i kości są zdrowe, mogą odzyskać
pełne uzębienie. Korony na zęby są stosowane
w przypadku głębokich ubytków próchnicowych, mocnych przebarwień, złamań. Mosty
wykonuje się w przypadku dużych zaników
kości , co uniemożliwia założenie implantu.
Czy licówka, implant są na całe życie?
- U każdego pacjenta inaczej to wygląda. Ważne, by regularnie zgłaszać się do stomatologa
na kontrole. Takie wizyty porównuję do przeglądu silnika w samochodzie i zalecam raz na
pół roku. Niestety, nie wszyscy o tym pamiętają. Niektórym się wydaje, że skoro zyskali białe,
piękne zęby, mają spokój od dentysty na lata.
Tymczasem w korzeniach mogą mnożyć się
bakterie, prowadząc do stanów zapalnych,wymagających niezwłocznego leczenia. Dlatego
tak ważne są kontrole i poprawna higiena jamy
ustnej. Efekt naszej pracy w dużej mierze zależy
więc od samego pacjenta.
Potrafimy prawidłowo dbać o higienę jamy
ustnej?
- Pacjenci zwykle zarzekają się, że regularnie
myją zęby. Nie zawsze tak jest. Jeśli faktycznie
je czyszczą, to głównie te z przodu, bo tylne
zęby najczęściej są niedoczyszczone. O tylnych zębach pacjenci często po prostu zapominają, dlatego instruktaż higieny jamy ustnej uczyniłam stałym punktem prawie każdej
wizyty.
Jak zatem powinna ona wyglądać?
- Zęby powinno się czyścić przez trzy minuty
i szczotkować je na wszystkich powierzch-

niach – czyli nie tylko te przednie, ale również
tylne. Szczotkowanie należy kończyć irygacją
lub nitkowaniem. Te czynności najlepiej jest
powtórzyć po każdym posiłku. Wtedy jest
szansa, że nowe ubytki się nie pojawią.
Szczoteczka manualna czy elektryczna
– która lepsza?
- Moim zdaniem elektryczna, ponieważ prawie całą pracę wykonuje za nas.
Czy można „przeszczotkować” zęby?
- Tak. Kiedyś przyszła do mnie pacjentka,
która bardzo często i mocno czyściła jedynie
powierzchnie licowe zębów. Na językowej powierzchni tych samych zębów znajdowały się
liczne złogi kamienia nazębnego. Nieumiejętne szczotkowanie zębów może doprowadzić
do starcia szkliwa w obrębie szyjek zębowych
oraz na powierzchni licowej, powodując powstanie nieestetycznych nierówności, ubytków oraz nadwrażliwość zębów.
Z czym mamy największy problem, jeśli
chodzi o zęby?
- Nadal zbyt często zęby są usuwane. Osobiście w wyjątkowych sytuacjach odsyłam pacjentów na zabieg ekstrakcji. Bardzo często
powtarzam, że warto ratować każdy ząb, bo
żaden implant nie zastąpi własnego. Niestety,
wśród niektórych osób wciąż panuje przekonanie, że jak boli, to trzeba usunąć. Ponadto
zbyt rzadko odwiedzamy gabinety stomatologiczne. Zęby należy kontrolować co pół roku,
a mało kto to robi. Niektórzy mają ogromny
kamień na zębach, próchnicę, ubytki i nie
widzą problemu. Zgłaszają się do dentysty
dopiero, gdy ból daje się już we znaki. Tymczasem regularnie kontrolując zęby, możemy
uniknąć wielu problemów. Im szybciej wyleczymy małe ubytki próchnicowe, tym mniej
tkanek zęba utracimy, a leczenie będzie szybsze i mniej kosztowne.

Co pani sądzi o domowych sposobach wybielania zębów?
- Wszystkie pasty wybielające ścierają szkliwo.
Stosując je efekt wybielania uzyskujemy na zasadzie starcia, co może się odbić na kondycji
szkliwa. Na rynku dostępne są żele wybielające do domowego użytku. Teoretycznie nie
są szkodliwe, ale wiele osób sięga po nie bez
wiedzy na temat stanu swojego uzębienia. Nie
mają pojęcia, czy przypadkiem w zębach nie
ma ubytków, odsłoniętych szyjek. Stosując
taki preparat na niewyleczone zęby mogą doprowadzić na przykład do stanów zapalnych
miazgi, a nawet resorpcji korzeni. Nieumiejętne wybielanie może spowodować, że ząb staje
się bardziej miękki, a przez to bardziej podatny
na próchnicę. Często podczas wybielania pojawia się też nadwrażliwość, co jest sygnałem, że
natychmiast trzeba je przerwać. Dlatego, jeśli
ktoś marzy o bardzo białych zębach, radzę rozważyć licówki lub korony.
Licówki, implanty, korony. Co jest lepsze?
- Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to

Mikroskop jest bardzo przydatny na przykład podczas leczenia kanałowego zębów.
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Pracownia
rezonansu
magnetycznego

Rezonans
magnetyczny
Nowy aparat | doświadczeni lekarze radiolodzy
Godziny przyjęć od marca:
Poniedziałek-czwartek: 8-21
Piątek: 8-19

Telefon 801-502-302
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca PAKS
Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe
Pracownia rezonansu magnetycznego
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Jaskra, zaćma, krótkowzroczność, AMD
Czy to już epidemia?
O chorobach oczu
i cywilizacyjnych zagrożeniach
dla tego zmysłu Alicja Molenda
rozmawia z Mateuszem
Nowakiem, lekarzem pracującym
w Libiążu, a także na Oddziale
Okulistycznym 5. Wojskowego
Szpitala Klinicznego w Krakowie.
Alicja Molenda: Coraz więcej osób ma wady wzroku. Coraz częściej ludzie narzekają na choroby
oczu. Z czego to wynika?
Mateusz Nowak: W dzisiejszych czasach mamy do
czynienia z epidemią krótkowzroczności. W Europie w przeciągu ostatnich 60 lat występowanie krótkowzroczności wzrosło trzykrotnie. Ma to związek
z coraz dłuższą pracą wzrokową z bliskich odległości.
Przecież nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez czytania książek, korzystania z komputera czy telefonu. Bez
skutecznej kontroli postępującej wady może dojść do
wielu powikłań powodujących spadek ostrości wzroku. Dlatego tak ważne jest wyrównanie wad wzroku
okularami bądź soczewkami, a także spędzanie czasu
na świeżym powietrzu.
Jeśli chodzi o choroby oczu, to mamy ich bardzo dużo.
Przeważnie są to schorzenia rozwijające się latami. Powinniśmy wiedzieć, że choroby przewlekle jak np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne
również nie pozostają obojętne naszym oczom.
Najbardziej znane, a może i najczęstsze choroby
oczu, to zaćma i jaskra. Jakie są ich objawy, jak się
je leczy i jak im zapobiega.
- Zaćma polega na zmętnieniu soczewki w oku. Objawia się spadkiem ostrości wzroku. Jest najczęściej
procesem wieloletnim. Operacja jest jej jedynym
leczeniem. Polega na usunięciu zmętniałej soczewki i wszczepieniu sztucznej w jej miejsce. Powstaje
w wyniku starzenia się organizmu albo wpływu innych schorzeń ogólnych bądź miejscowych wpływających na soczewkę. Jednym z objawów rozwijającej
się zaćmy może być spadek ostrości wzroku niedający
się skorygować okularami. Regularna kontrola okulistyczna pozwala na ocenę jej zaawansowania. Jest to
bardzo ważne, gdyż interwencja chirurgiczna w odpowiednim momencie minimalizuje możliwość wystąpienia powikłań. Zaawansowane stadium tego schorzenia obarczone jest dużym ryzykiem zabiegowym.
Jaskra to inna choroba, często jednak mylona z zaćmą.
Może prowadzić do zniszczenia włókien nerwu wzrokowego i do całkowitej, nieodwracalnej ślepoty. Osoby
z jaskrą muszą stosować specjalne krople, czasem konieczny jest zabieg laseroterapii lub operacja.
Zapobieganie tym chorobom polega na regularnej
kontroli okulistycznej i wykonywaniu specjalistycznych badań w ich kierunku, a także ocenie zmian
w czasie. Warto systematycznie kontrolować ciśnienie
w oku, wykonywać pole widzenia, badanie dna oka.
Lekarz okulista może też zalecić OCT - precyzyjną

Badanie dna oka w lampie szczelinowej
optyczną tomografię oka. W przypadku zbyt późnego
stwierdzenia tych chorób, skutki mogą być nieodwracalne.
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oku?
Jaki jest jego związek z ciśnieniem tętniczym
i o czym świadczy, gdy ma wartości podwyższone?
Za prawidłowe ciśnienie w zdrowym oku uznaje się zakres 11-21mmHg. Przy pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego należy brać pod uwagę grubość rogówki,
która wpływa na wynik. Ciśnienie waha się w ciągu
dnia. Z najwyższymi wartościami mamy do czynienia
w godzinach porannych. Jego dobowe wahania nie
powinny przekraczać 5mmHg. Podniesione wartości
mogą sugerować m.in nadciśnienie oczne lub jaskrę.
Nadciśnienie tętnicze praktycznie nie wpływa na
wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego, to schorzenie prowadzące do uszkodzenia struktur oka takich
jak uszkodzenie naczyń siatkówki, siatkówki, błony
naczyniowej, nerwu wzrokowego. Powikłania nadciśnienia tętniczego powodują często trwałe i nieodwracalne zmiany w widzeniu. Na szczęście w dzisiejszych
czasach leczenie kardiologiczne jest na wysokim poziomie i rzadko spotyka się pacjentów z zaawansowanymi zmianami.
U ludzi starszych problemy ze wzrokiem z reguły
się nasilają.
- W starszym wieku często występuje zwyrodnienie
plamki żółtej - tzw. AMD. Może się ono rozwijać latami i nie jest powiedziane, że przerodzi się w postać
wysiękową, prowadzącą do nieodwracalnej utraty
centralnego widzenia. Istotą schorzenia są zmiany zachodzące w centralnej siatkówce odpowiedzialnej za
ostre i precyzyjne widzenie. Nie wszystkie te procesy
jesteśmy w stanie zatrzymać.
Cywlizacyjną zmorą jest tzw. niebieskie światło.
Jaki ma ono wpływ na nasz wzrok? Do ilu godzin
dziennie zalecałaby pan kontakt ze smartfonem
czy ekranem komputera?

- Światło niebieskie ma szkodliwe działanie na narząd
wzroku. Urządzenia z ekranami LCD i oświetleniem
LED emitują właśnie ten rodzaj światła. Efektem jest
nieprzyjemne uczucie suchości, pieczenia oczu, łzawienie. Ponadto znane są przypadki zmian zwyrodnieniowych siatkówki prowadzące do upośledzenia
widzenia. Aktualnie nie ma określonych standardów
dotyczących tego, ile i jak długo możemy być narażeni na ten rodzaj światła. Zalecałbym możliwie jak
najkrótszą pracę z urządzeniami emitującymi taką
wiązkę światła.
Jak się chronić przed niebieskim światłem?
- Proponowałbym stosowanie powłok antyrefleksyjnych np. bluecontrol do okularów i na wspomniane
urządzenia, zmianę nawyków mogących zmniejszyć
przebywanie w sąsiedztwie szkodliwego oświetlenia,
prawidłowe odżywianie , bogate w witaminę A, luteinę czy zeaksantynę.
Na czym polega profilaktyka pozwalająca cieszyć
się dobrym wzrokiem?
- Podstawową zasadą profilaktyki są systematyczne
badania okulistyczne, prawidłowa korekcja wady
wzroku oraz ogólnie zdrowy tryb życia. Dorośli powinni się zgłaszać na badania okulistyczne co najmniej co dwa lata. Osoby noszące okulary - raz na rok.
W przypadku pacjentów chorujących na cukrzycę,
jaskrę czy nadciśnienie tętnicze, kontrole muszą być
przeprowadzane częściej.
A dzieci?
- Jeśli nie występują niepokojące objawy po urodzeniu, to powinny przejść pierwsze badanie w drugim
roku życia. Potem między piątym a szóstym, a następnie co trzy lata. Maluchy noszące okulary muszą
się kontrolować częściej, przynajmniej raz do roku.
Warto, żeby rodzice zwracali uwagę na to, z jakiej
odległości dziecko patrzy na telewizor czy monitor
komputera. Najlepiej oczywiście, żeby robiły to jak
najrzadziej.
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BADANIA Lepiej zapobiegać,

leczyć
profilaktyczne niż
Pomiar ciśnienia, morfologia, prześwietlenie klatki piersiowej. To przykładowe
w szpitalu

badania z tych, które – niezależnie od wieku i płci – powinniśmy robić systematycznie.
Z reguły ze skierowaniem od lekarza możemy je wykonać bezpłatnie.
Po ukończeniu 18. roku życia, niezależnie od wieku, powinniśmy raz w roku:

W 2019 r. można się będzie
rejestrować na następujące badania:
• Pakiet w ramach profilaktyki chorób
cywilizacyjnych. Planowane badania:
określenie poziomu glukozy, kreatyniny,
kwasu moczowego i cholesterolu.
Limit badań: 1 414 osób. Powiat zapłaci za
nie: 118 000 zł.
• Badanie profilaktyki gruczołu krokowego. Limit badań: 300 mężczyzn. Koszt dla
powiatu: 9 600 zł.
• Badanie w ramach profilaktyki chorób
tarczycy.
Limit badań: 900 osób. Koszt dla powiatu:
21 600 zł.
Badania są przeznaczone
dla wszystkich dorosłych
mieszkańców powiatu
chrzanowskiego.
Każda gmina, proporcjonalnie do wielkości, będzie miała limit osób, które zostaną zakwalifikowane do każdego z badań.
W najbliższych tygodniach powinna rozpocząć się rejestracja. Informacja taka
zostanie podana na stronie internetowej
szpitala. Zamieścimy ją też na przelom.pl
i w papierowym wydaniu „Przełomu”. Jeśli limit funduszy na badania nie zostanie
wyczerpany wiosną, jesienią szpital przeprowadzi drugi nabór.
Kontynuowany będzie także program
ochrony zdrowia psychicznego.
Zainteresowani otrzymają ulotkę na temat objawów i metod leczenia schorzeń
psychicznych, m.in. depresji. Pacjenci z
oddziału dziennego psychiatrycznego,
podobnie jak w ubiegłym roku, dostaną
też vouchery na wyjście do kina w Chrzanowie i Trzebini dla siebie i członków rodzin.
Nie będzie kontynuowany program
badania poziomu witaminy D3.
• W ubiegłym roku objął 984 mieszkańców. Z tego aż 76 procent miało wyniki
poniżej przyjętej normy. Potwierdza to
tezę powszechnym niedoborze tej witaminy.
• Szpital wycofał się też z mających wieloletnią historię badań w ramach profilaktyki raka piersi i jajnika, bo podobne
programy są realizowane i finansowane
także przez NFZ.

• mierzyć ciśnienie tętnicze krwi, by wcześnie wykryć nadciśnienie prowadzące do groźnych zaburzeń
układu krwionośnego, osłabienia serca, niewydolności nerek, udaru mózgu
• wykonać morfologię krwi z rozmazem i OB - dzięki temu sprawdzimy m.in., czy nie mamy anemii
lub stanu zapalnego
• zrobić badanie ogólne moczu - odchylenia od normy mogą świadczyć o niewydolności nerek, ropnym
zapaleniu układu moczowego
• prześwietlić klatkę piersiową, dotyczy to szczególnie osób palących - umożliwia to rozpoznanie
zapalenia płuc, guza w płucach, gruźlicy, rozedmy, zwapnienia aorty lub zastawek serca
• w przypadku kobiet wykonać okresowe badania ginekologiczne, w tym cytologię szyjki macicy
- umożliwia to wykrycie raka szyjki macicy we wczesnym stadium, gdy jest całkowicie wyleczalny

Częściej warto:
• odwiedzać dentystę - przynajmniej raz na pół roku
(częściej gdy masz próchnicę lub jesteś w ciąży)
• w przypadku kobiet zbadać samodzielnie piersi, raz w miesiącu,
najlepiej po miesiączce.

Pozostałe badania wykonujemy z częstotliwością odpowiednią do wieku
• Badanie poziomu glukozy w surowicy krwi, przeprowadzamy raz na 3 lata. Gdy cierpimy na
nadciśnienie lub miażdżycę – co roku. Przekroczenie normy może być objawem początków cukrzycy
i innych schorzeń.
• Oznaczanie poziomu cholesterolu we krwi, by wykryć ewentualne skłonności do miażdżycy naczyń
krwionośnych. Osoby w wieku 18-30 lat powinny badać cholesterol co pięć lat, starsze co trzy lata.
• Elektrokardiogram (EKG) wykonujemy co 3 lata, a po 50. roku życia raz w roku. Badanie pokazuje
ewentualne zaburzenia oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego oraz zmiany
towarzyszące np. chorobie wieńcowej.
• USG piersi i mammografia. USG zalecane jest co roku kobietom w wieku rozrodczym, a po
pięćdziesiątce co 2-3 lata. Mammografię należy wykonywać co kilka lat lub częściej, jeśli jesteś w grupie
podwyższonego ryzyka.
• Test na krew utajoną w stolcu powinny co roku wykonywać osoby po 40. roku życia. Pomaga wykryć
zwłaszcza chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy i nowotwory jelita.
• USG jamy brzusznej powinniśmy wykonywać co 3-5 lat, po 50. roku życia co 2-3 lata. Zbadamy tym
sposobem nieprawidłowości w narządach wewnętrznych. U kobiet badanie pozwala też na wykrycie
torbieli i nowotworów w jajnikach lub zmian w macicy.
• Badanie stężenia hormonów tarczycy. Zalecane jest co roku osobom po 50. roku życia. Pomaga
wykryć wiele chorób tarczycy.
• Badanie gęstości kości (densytometria) jest zalecane co 3 lata między 40. a 50. rokiem życia, co 2 lata
w wieku 50-60 lat i co rok powyżej tego wieku. Umożliwia wykrycie wczesnych etapów osteoporozy.
• Audiometryczne badanie słuchu przeprowadzamy co 5 lat między 30. a 40. rokiem życia, co 3 lata
między 40. a 50., później co 2 lata. Pozwala określić rodzaj i stopień ewentualnego uszkodzenia słuchu.
• Badaniom okulistycznym powinniśmy poddać się co 3-5 lat, a po czterdziestce co roku.
• Kolonoskopię powinien wykonywać co 5 lat każdy, kto skończył 45 lat. Pozwala wykryć wczesne stadia
raka jelita grubego.
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