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Lek. med. Tomasz Broda 
w Dzień Dobry TVN
W popularnym programie telewizji śniadaniowej 
specjalista otolaryngologii dziecięcej i audiologii 
Żagiel Med odpowiadał na pytania prowadzą-
cych dotyczące najnowszych metod w leczeniu 
trzeciego migdałka u dzieci. Jak podkreślono, 
występowanie trzeciego migdałka jest zjawiskiem 
naturalnym. Wszystkie migdały mają za zadanie 
chronić młody organizm przed infekcjami, w tym 
także migdał gardłowy, lecz gdy następuje jego 
przerost, zaczyna blokować prawidłową drogę 
oddechową przez nos. Lekarz wskazuje również na 
potrzebę zwrócenia uwagi na bezdech, przewle-
kłe zapalenie uszu, zatok czy gardła, jako alarmują-
cych sygnałów przerostu trzeciego migdałka. Nie-
pokoić powinny również częste anginy i zaburzenia 
mowy, tzw. mowa nosowa. W takich sytuacjach 
lekarz zleca endoskopowe badanie jamy nosowo-
-gardłowej, które jest uzupełnieniem kwalifikacji do 
zabiegu usunięcia migdałka. Badanie to wykonuje 
się fiberoskopem. Przed podjęciem decyzji odnoś-
nie zabiegu operacyjnego zawsze powinno się właś-
ciwie wykonać i ocenić badanie, by uniknąć niepo-
trzebnego stresu – mówił lek. med. Tomasz Broda. 
Publikacje na temat wycinania trzeciego migdał-
ka z udziałem naszego eksperta ukazały się także 
na popularnych blogach i w serwisach interne-

towych, tj.: dziennik.pl, kobietapisze.pl, kobieta-
mag.pl, babciapolka.pl, bezpiecznedziecko.eu, 
kochanamama.pl, mamymamom.pl, nooblandia.
com, urodaizdrowie.pl, milionkobiet.pl, senior.pl 
oraz w magazynie Show i w lokalnym Dzienniku 
Wschodnim.

Dr n. med. Alina Blacha 
dla magazynu Show
Na łamach magazynu Show nasz specjalista orto-
pedii i traumatologii udzielał porad dotyczących 
leczenia haluksów. Jak zauważono, schorzenie to 
dotyczy wielu kobiet, które wstydzą się swoich stóp 
i ukrywają je przed światem, robiąc sobie jeszcze 
większą krzywdę. Jedną z przyczyn powstawania 
haluksów jest nieustanne chodzenie w nieodpo-
wiednim obuwiu, które sprawia, że stopa znajduje 
się w nienaturalnej pozycji – mówi dr n. med. Alina 
Blacha i przestrzega przed ciasnym i źle dobranym 
obuwiem. Nasz ekspert twierdzi również, że wy-
stępowanie tego schorzenia jest uwarunkowane 
genetycznie. – Dodatkowo, w przypadku kobiet 
dochodzą czynniki hormonalne – zmniejszenie na-
pięcia tkanek w okresie menopauzalnym. Podsta-
wą jest profilaktyka, natomiast gdy problem jest już 
bardziej złożony, konieczna jest konsultacja spe-
cjalisty i podjęcie właściwego leczenia – dodaje 
dr Alina Blacha. Radami naszego eksperta zainte-
resowali się również: Dziennik Wschodni, urodaiz-
drowie.pl, milionkobiet.pl, dziennik.pl czy senior.pl.

Specjaliści Żagiel Med
zauważeni przez ogólnopolskie media.

źródło: ddtvn

Badania zainicjowane przez American 
Academy of Pediatrics wykazały, że me-
dia przy aktywnym udziale lekarzy jako 
ekspertów pełnią ważną rolę w edukacji 
społeczeństwa w zakresie ochrony zdro-
wia. Udział lekarzy specjalistów Żagiel Med 
w popularnych programach telewizyj-
nych, w tworzeniu artykułów prasowych, 
w wywiadach oraz udzielanie wypowiedzi 
na blogach i w serwisach interentowych 
to dla nas wyróżnienie. 

źródło: Magazyn Show
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Prof. dr hab. n. med. Kamal 
Morshed dla Magazynu Show 
Specjalista otolaryngologii Żagiel Med, radził czy-
telnikom dwutygodnika Show, by nie lekceważyli 
chrapania, które może być groźne dla zdrowia oraz 
nawiązywał do przyczyn jego powstawania, który-
mi są m.in. wady anatomiczne. Profesor zaznaczył 
również, że znacząco częściej chrapią ludzie otyli. 
Dzieje się tak z powodu tłuszczu odkładającego 
się wokół podniebienia i bocznych ścian gardła. 
To zwiększa jego ciężar i w konsekwencji rozluźnio-
ne podczas snu mięśnie opadają znacznie niżej 
niż normalnie. Drogi oddechowe są zatem jeszcze 
węższe, przez co utrudniony jest dopływ powietrza. 
Częściej chrapać będą też osoby chorujące na 
nadciśnienie tętnicze. Profesor na łamach maga-
zynu Show podkreślał również, jak ważna w diag-
nostyce chrapania i bezdechu jest pomoc bliskiej 
osoby. – Obserwując partnera czy partnerkę, jeste-
śmy w stanie zauważyć niepokojące objawy pod-
czas snu. Osoba chrapiąca nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że jej oddech ulega spłyceniu i jak często 
występują u niej okresy zupełnego jego zatrzyma-
nia – dodaje prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed. 
Aby dowiedzieć się, jak pozbyć się tej dolegliwości, 
zachęcamy do przeczytania materiałów znajdują-
cych się na stronie zagielmed.pl 

Dr n. med. Tomasz Raganowicz 
dla Wirtualnej Polski 
Dr n. med. Tomasz Raganowicz w rozmowie z Ka-
riną Kunkiewicz przedstawił skuteczny sposób le-
czenia płaskostopia z zastosowaniem łatwej me-
tody korekcji deformacji stóp biodegradowalnym 
implantem Calcaneo Stop. Można go stosować 
zarówno u dzieci, od 7. do 8. roku życia, jak i u do-
rosłych. Doktor Raganowicz przypomina, że lecze-
nie operacyjne stóp płasko-koślawych nie było 

dotąd popularne ze względu na użycie wielu im-
plantów i konieczność długiego unieruchomienia 
gipsowego. Zastosowanie implantu Calcaneo to 
minimalny dostęp operacyjny, brak konieczności 
wykonywania ponownego zabiegu celem usu-
nięcia implantu oraz brak zastosowania promie-
niowania radiologicznego podczas jego aplikacji. 
Cały wywiad możecie Państwo znaleźć na stronie 
wp.pl oraz zagielmed.pl w sekcji aktualności oraz 
na naszym profilu facebookowym.

Dr n. med. Wiesław Pesta 
w Dzień Dobry TVN
Dr n. med. Wiesław Pesta wystąpił w programie 
śniadaniowym telewizji TVN. Gościem programu 
była również Pani Henryka Krzywonos, u której dr 
Wiesław Pesta, specjalista chirurgii ogólnej, prze-
prowadził rękawową resekcję żołądka. Prowa-
dzący program i zaproszeni goście rozmawiali o 
skuteczności tego zabiegu, jego zaletach i efek-
tach. Jedną z ważniejszych zalet operacyjnego 
leczenia otyłości, obok znacznej utraty wagi,  wy-
mieniano zniwelowanie ryzyka wystąpienia niepo-
żądanych chorób, tj.: nadciśnienia, cukrzycy, nie-
wydolności sercowo-naczyniowej, oddechowej, 
zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, stawów bio-
drowych oraz kolanowych.

 

Publikacje, wypowiedzi i wywiady z udziałem na-
szych specjalistów ukazały się również w takich 
portalach, jak: mamadu.pl, milionkobiet.pl, dob-
ramama.pl, styl.pl, portalmedialny.pl, edziecko.
pl. oraz w ogólnopolskim dzienniku Fakt, tygodni-
kach Przyjaciółka oraz Pani domu.
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