


Mówi się o nas



Bogna Komorowska: Jakie były po-
czątki? Czy to prawda, że pierwsze 
miesiące była Pani sama z zadaniem 
do wykonania?
Dorota Karczewska: Tak, to był taki 
okres koncepcyjno-organizacyjny. Po-
tem, gdy ruszyła już budowa szpitala, 
dołączyły do mnie cztery osoby, z któ-
rymi pracowaliśmy nad organizacją 
pracy prywatnej placówki medycznej. 
Działania dotyczyły przede wszystkim 
zatrudnienia personelu, wyposażenia  
i zaistnienia w środowisku. obecnie 
pracujemy z blisko 200 osobami.
 
B.K.: Jak dziś ocenia Pani ten czas  
z perspektywy pięciu lat? Do czego 
udało się Wam dojść?
D.K.: najważniejsze jest to, iż udało 
nam się zaznaczyć swoją obecność 
na medycznej mapie naszego miasta  
i województwa, co nie było takie łatwe, 
ponieważ Lublin jest miastem akade-
mickim, w którym od lat funkcjonuje 
kilka szpitali publicznych oraz wiele 
komercyjnych placówek medycznych. 
Mimo to zaistnieliśmy i mam nadzieję 
na trwałe wpisaliśmy się w medyczną 
mapę regionu.
Udało nam się również zbudować sil-
nie zmotywowany zespół ludzi, który 
w codziennej pracy na rzecz pacjen-

Rozmowa z Dorotą Karczewską, 
prezes Żagiel Med w Lublinie.

Ze szpitalem związana od samego po-
czątku, a nawet wcześniej, bo kiedy 
właściciel powierzył jej misję tworze-
nia placówki, trafiła na plac budowy 
i najpierw musiała sobie ten szpital 
zbudować.

U nas lekarze mogą skupić się na leczeniu, 
reszta należy do nas

tów daje z siebie wszystko. obecnie 
również jesteśmy postrzegani jako 
miejsce z potencjałem, w którym chce 
się pracować.

B.K.: Co jest najważniejsze w prywat-
nej placówce medycznej?
D.K.: najważniejsi są ludzie. Z naszych 
obserwacji wynika, że pacjenci w du-
żej mierze oczekują od lekarzy i perso-
nelu medycznego szacunku i dobrego 
traktowania. staramy się im to zapew-
niać. Dużą wagę przywiązujemy do 
dokładnego poinformowania naszych 
pacjentów. nie wyobrażamy sobie, by 
nie mieli oni pełnej wiedzy na temat 
danego schorzenia i możliwych metod 
jego leczenia. Chcemy, aby  pacjenci 
czuli się u nas komfortowo i mieli po-
czucie, że przychodząc do Żagiel Med 
zawsze otrzymają fachową pomoc. 
Dlatego też stale doskonalimy perso-
nel w zakresie obsługi pacjenta – pro-
wadzimy szkolenia oraz monitorujemy 
efekty poprzez informacje zwrotne od 
pacjentów (uzyskiwane w ankietach) 
oraz „tajemniczego pacjenta”. wpro-
wadziliśmy standardy obsługi, któ-
rych podstawą jest pacjent w centrum 
uwagi.
Mówiąc, że najważniejsi są ludzie, my-
ślę również o naszych lekarzach, pie-

lęgniarkach, położnych i pozostałym 
personelu, również administracyjnym, 
dzięki którym atmosfera i jakość pracy 
w naszej placówce są na najwyższym 
poziomie. 

B.K.: No tak, ale tych ludzi trzeba so-
bie zjednać?
D.K.: To prawda. wygląd naszych pla-
cówek i nowoczesna aparatura byłyby 
niczym bez profesjonalnego i w pełni 
oddanego zespołu pracowników. Jako 
zarząd podkreślamy i informujemy 
naszych pracowników o tym, że są dla 
nas najważniejsi, że to od ich pracy  
i zaangażowania zależy tak napraw-
dę przyszłość nas wszystkich. Zależy 
nam na tym, aby personelowi, który 
jest wizytówką Żagiel Med, chciało 
się codziennie z uśmiechem na twarzy 
przychodzić do pracy. Dlatego wdro-
żyliśmy m.in. „Program Rozwoju Za-
wodowego Pracowników”, dzięki któ-
remu nasi pracownicy wiedzą, czego 
od nich oczekujemy i czego oni mogą 
się spodziewać od zarządu. organizu-
jemy szkolenia dla całego personelu. 
Prowadzimy kwartalne i roczne kon-
kursy, w których wyłaniamy najlepszy 
zespół. Co roku organizujemy spotka-
nie integracyjne, podczas którego po-
znajemy swoje pasje, zainteresowania, 
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piersi, powłok brzusznych czy po-
ważne operacje ginekologiczne i inne. 
Po tych zabiegach pacjent zostaje  
w szpitalu na kilka dni, np. w przypad-
ku endoprotezoplastyki na 5 – 6 dni, 
podczas których „stawiany” jest na 
nogi, pracuje z rehabilitantami, psy-
chologiem, żeby po wyjściu do domu 
wiedział, co ma robić.

B.K.: Jeśli chodzi o techniki zabie-
gów, to specjalizujecie się w chirurgii 
małoinwazyjnej?
D.K.: w dzisiejszych czasach metody 
endoskopowe czy laserowe w każ-
dej dziedzinie grają wiodącą rolę i my 
również wykorzystujemy nowocze-
sne urządzenia medyczne, tj.: endo-
skop, histeroskop, nóż harmoniczny 
czy laser do codziennej pracy zabie-
gowej. Dzięki tzw. małej inwazyjno-
ści zabiegu skraca się okres rekon-
walescencji pacjenta, który szybciej 
dochodzi do zdrowia, szybciej może 
wyjść do domu, gdzie powrót do co-
dzienności przebiega sprawniej, bo 
jednak pobyt w szpitalu (nawet jeśli  
jest komfortowy, nowoczesny) jest dla 
pacjenta stresem.

B.K.: Które zabiegi przyciągają do 
Was pacjentów z bardziej odległych 
miejsc?
D.K.: Zabiegi w zakresie chirurgii ba-
riatrycznej, które pozwalają pacjen-
tom wrócić do normalnego trybu ży-
cia, tak jak w okresie sprzed choroby. 
operacje proktologiczne, które doty-
czą  schorzeń powszechnych, związa-
nych z trybem życia i ze środowiskiem,  
a które dotykają bardzo dużej części 
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zacieśniamy więzi. w każdej sytuacji 
pracownicy mogą też liczyć na zarząd. 
w Żagiel Med nie ma bariery zamknię-
tych drzwi czy konieczności wielo-
dniowego oczekiwania na rozmowę. 
Pracownicy niemal w każdej chwili 
mogą do nas przyjść ze swoją sprawą 
czy pomysłem. staramy się rozwiązy-
wać wszelkie problemy tu i teraz.

B.K.: Co Was wyróżnia w pracy z pa-
cjentem? 
D.K.: w naszej działalności bliskie  
i dobre relacje z pacjentami to podsta-
wa. Również dlatego, że my działamy 
jedynie na rynku komercyjnym – to 
oznacza, że pacjent może, ale nie musi, 
się do nas zgłosić po pomoc medycz-
ną, to znaczy, że musi chcieć do nas 
przyjść i zapłacić za nasze usługi. Je-
dynym sposobem na to są profesjona-
lizm i życzliwość całego zespołu, sza-
cunek dla pacjenta i siebie nawzajem. 
Dużą uwagę zwracamy również na 
informowanie pacjenta o jego stanie 
zdrowia i dostępnych sposobach le-
czenia. nie potrafię ocenić, czy nasze 
relacje z pacjentami są modelowe, ale 
na pewno do takiego ideału dążymy. 
Cały czas nad nimi pracujemy – szko-
limy personel, doskonalimy standardy 
obsługi pacjenta.

B.K.: Prywatne placówki medycz-
ne, a później szpitale, zazwyczaj są 
postrzegane jako placówki chirur-
gii jednodniowej. Tymczasem Wa-
sza placówka podejmuje się bardzo 
skomplikowanych zabiegów me-
dycznych. Czy mogłaby Pani dać 
przykłady Waszej specjalizacji?
D.K.: Rzeczywiście jest takie postrze-
ganie prywatnych szpitali na rynku, że 
są to placówki realizujące tak zwane 
szybkie czy łatwe zabiegi. My od po-
czątku mieliśmy ambicje na więcej.  
i oprócz zabiegów tzw. jednodnio-
wych przeprowadzamy duże, skom-
plikowane zabiegi operacyjne, między 
innymi takie, jak: endoprotezopla-
styka biodra, zmniejszenie żołądka, 
operacje nosa, również te z pobiera-
niem do przeszczepu tkanki z żebra 
czy talerza biodrowego, operacje 
płaskostopia, haluksów czy stóp szpo-
tawych, operacje tarczycy, operacje 

populacji. To trochę wstydliwy i jedno-
cześnie ludzki problem, podobnie jak 
operacje przy wysiłkowym nietrzy-
maniu moczu. operacje endoprotezo-
plastyki bioder, więzadeł krzyżowych 
kolan, operacje laryngologiczne czy te 
z zakresu chirurgii plastycznej.

B.K.: Jak duży zespół pracuje w Ża-
giel Med?
D.K.: nasz zespół to blisko 200 leka-
rzy wielu specjalizacji – począwszy od 
lekarzy medycyny rodzinnej, pedia-
trów, kardiologów, endokrynologów, 
alergologów, pulmonologów, diabeto-
logów, rehabilitantów, po ortopedów, 
chirurgów, chirurgów plastycznych, 
naczyniowych, bariatrycznych i onko-
logicznych, otolaryngologów, gineko-
logów czy urologów.

B.K.: Co oprócz aspektu finansowe-
go zachęca lekarzy do współpracy  
z Wami? To nie jest łatwy rynek.
D.K.: Jasne warunki współpracy oraz 
to, że staramy się zapewnić lekarzom 
takie warunki, by mogli skupić się 
tylko na operowaniu i leczeniu pa-
cjentów. My całą resztę bierzemy na 
siebie. współpracujemy aktywnie  
z portalami Znany Lekarz czy Tour 
Medica, prowadzimy na YT akademię 
Zdrowia, gdzie w krótkich filmikach 
przybliżamy pacjentom problemy 
medyczne, jesteśmy aktywni na Face-
booku, na naszej stronie www każdy 
pacjent może zostawić opinie zarów-
no na temat Żagiel Med, jak również 
konkretnego lekarza, wydajemy ma-
gazyn medyczny VeLa MeD, orga-
nizujemy dni otwarte, nasi eksperci 
piszą artykuły do prasy i są zapraszani 
do telewizji. specjaliści Żagiel Med są 
chętnie zapraszani do telewizji ogól-
nopolskich (np. DDTVn, wP TV). 
Kilkakrotnie, w ramach współpra-
cy z wydawnictwem edipresse czy 
wirtualną Polską, udało nam się też 
zorganizować dyżury telefoniczne  
i za pośrednictwem social mediów  
z naszymi ekspertami. wciąż szukamy 
nowych rozwiązań, by być jak najbliżej 
naszych pacjentów. 
Medyczny personel pomocniczy i pra-
cownicy administracji zawsze stano-
wią wsparcie dla naszych lekarzy.

My od początku 
mieliśmy ambicje na wię-
cej. i oprócz zabiegów tzw. 
jednodniowych przepro-
wadzamy duże, skompli-
kowane zabiegi operacyj-
ne…
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B.K.: Jak duża jest rotacja pracowni-
ków stałych?
D.K.: Bardzo mała i wynika raczej  
z tego, że ktoś chce zmienić pracę czy 
też zmienia miejsce zamieszkania.

B.K.: Pani z dużą odwagą patrzy  
w przyszłość i większość odważnych 
planów konsekwentnie realizuje. 
Czego nowego tym razem możemy 
się spodziewać?
D.K.: Pomysłów jest bardzo wiele.  
w tym roku rozpoczęliśmy realiza-
cję terapii komórkami macierzystymi 
w przypadku porażenia mózgowego  
u dzieci i stwardnienia rozsianego  
u dorosłych. Przymierzamy się do roz-
poczęcia operacji nowotworowych 
przy użyciu bardzo nowoczesnego 
sprzętu, jakim jest nanoKnife. Je-
steśmy na etapie uzgodnień, mamy 
godnego zaufania specjalistę z dużym 
doświadczeniem. niestety operacje te 
są bardzo drogie, więc rozpowszech-
nianie ich jest niezwykle trudne. Pra-
cujemy również nad wprowadzeniem 
nowych badań klinicznych oraz pro-
gramów terapeutycznych. Jesteśmy 
na etapie przygotowań, wkrótce bę-
dziemy mogli o tym powiedzieć więcej.

B.K.: Leczycie też bezdech i chrapanie?
D.K.: Tak, mamy sprzęt i specjalistów 
do diagnostyki bezdechu i chrapania. 
Jest duże zainteresowanie tym pro-
blemem i pacjenci coraz bardziej świa-
domie podchodzą do tematu. Badanie 
polega na tym, że aparatura diagno-
styczna monitoruje pacjenta w trakcie 
spania, rejestrując poszczególne pa-
rametry, na podstawie których lekarz 
ocenia stan pacjenta i może zapropo-
nować leczenie – operacyjne lub za-
chowawcze zależnie od diagnozy.

B.K.: Jak Żagiel Med w Lublinie plasu-
je się na mapie Polski?
D.K.: Myślę, że wszyscy widzą, jak Lu-
blin się zmienia, pięknieje, ludziom żyje 
się lepiej, poprawiają się warunki ko-
munikacji – powstało lotnisko, nowe 
drogi czy nowe miejsca pracy. My zaś 
coraz częściej oprócz mieszkańców 
Lublina i naszego województwa leczy-
my i operujemy pacjentów z innych 
województw i państw. 

B.K.: Skąd przyjeżdżają pacjenci do 
Żagiel Med?
D.K.: Mamy pacjentów z województw 
ościennych, tj. mazowieckiego, świę-
tokrzyskiego, podkarpackiego, ale 
też z bardziej odległych województw 
od Lublina, nawet z lubuskiego, po-
morskiego, warmińsko-mazurskiego, 
więc tak naprawdę z całej Polski. na-
tomiast jeśli chodzi o obcokrajowców, 
to mamy pacjentów z: anglii, Holandii, 
Francji, Ukrainy, ale też z nigerii czy 
krajów arabskich.

B.K.: To jest budujące, bo świadczy  
o dużym zaufaniu do Waszego szpitala.
D.K.: Mamy taką nadzieję, bo ciężko 
pracujemy, aby na takie zaufanie za-
służyć. staramy się, aby nasi pacjen-
ci chcieli dobrze o nas mówić, pisać, 
dzięki czemu kolejni chorzy w potrze-
bie przyjadą właśnie do nas. Często 
też wynika to z zaufania do konkret-
nego lekarza.

B.K.: Jak wygląda sytuacja jeśli chodzi 
o inwestycje? Jakie największe inwe-
stycje teraz Was czekają?
D.K.: inwestujemy w ludzi, w ich roz-
wój, szkolenia. staramy się uzyskać 
certyfikat jakości, jeśli chodzi o nasze 
PoZ-ty. inwestujemy też w sprzęt, 
stale rozwijając i uzupełniając zestawy 
narzędzi, co pozwala rozszerzać listę 
wykonywanych przez nas zabiegów. 
ostatnio zainwestowaliśmy w sprzęt 
rehabilitacyjny oraz sprzęt operacyjny 
do operacji laryngologicznych.

B.K.: W którym miejscu chciałaby 
Pani znaleźć się ze swoim zespołem 
za pięć lat?
D.K.: Chciałabym, żeby pierwsza myśl 
naszych pacjentów brzmiała „Pójdę do 
Żagla i pozbędę się dolegliwości”.  Zale-
ży mi na tym, abyśmy byli postrzegani 
jako nowoczesny, przyjazny dla pacjen-
tów szpital, który szybko i profesjonal-
nie rozwiązuje ich problemy medyczne.

B.K.: Czego chciałaby Pani życzyć so-
bie na najbliższe 5 lat?
D.K.: Chciałabym życzyć sobie przewi-
dywalności i stabilizacji w środowisku 
medycznym, żeby można było zapla-
nować pracę i inwestycje w dłuższym 
okresie czasu. Żeby nie było ciągłej nie-
pewności dot. kontraktowania usług  
z nFZ czy też regulacji dokonywanych 
przez Ministerstwo Zdrowia. Chciała-
bym,  aby pacjenci nam ufali, żeby nasz 
zespół stale się rozwijał i był inspirato-
rem do rozwoju całej firmy. Jesteśmy 
otwarci na nowe, ambitne pomysły.
wiemy, że nie byłoby rozwoju bez 
lekarzy, personelu, a przede wszyst-
kim wymagających pacjentów. Chcąc 
sprostać tym wszystkim wyzwaniom  
i pokonać wysokie poprzeczki, stajemy 
się coraz lepsi w tym, co robimy.
Dlatego życzę nam wszystkim de-
terminacji, niesłabnących ambicji  
i oczywiście satysfakcji z każdego dnia  
w pracy. naszemu całemu zespołowi 
dziękuję za 5 wspólnych lat i proszę  
o więcej.

Rozmawiała Bogna Komorowska
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Już 5 lat dbamy o pacjentów
Urodziny świętujemy razem z Wami

Zawsze staramy się być jak najbliżej naszych pacjentów. Obchody 5-lecia 
Żagiel Med stały się do tego idealną okazją. Postanowiliśmy, że jubileusz 
będziemy świętować w naszych trzech przychodniach i w szpitalu, wspólnie 

z pacjentami i personelem. To był szczególny dzień, pełen inspirujących rozmów - 
podkreśla prezes Żagiel Med Dorota Karczewska. 

rodziny to nie tylko reflek-
sja nad tym, ile udało nam 
się razem dokonać, ale 

również zobowiązanie do jeszcze 
większego zaangażowania. 

widzimy, że właśnie ono plus 
wspólna praca przynoszą oczeki-
wane efekty. Dziękujemy za zaufa-
nie, które jest dla nas motywacją 
do dalszego działania.

Zadbaliśmy o odpowiednią oprawę 
wydarzenia i niespodzianki, tak-
że dla najmłodszych pacjentów. 
Urodzinowymi ciasteczkami czę-
stowaliśmy naszych pacjentów, 
ich opiekunów, gości i mieszkań-
ców Lublina. nasz personel, leka-
rze, pacjenci mogli się na chwilę 
zatrzymać i cieszyć się tą wyjątko-
wą chwilą.

Ania Śliwińska, 
współpracuje 
z Żagiel Med

Żagiel Med wszyst-
kiego, co naj! Bądź-

cie z nami przez kolejne lata. Macie 
cudownych lekarzy, cudowny perso-
nel medyczny, więc życzę Wam jak 
najwięcej takich osób w Waszym 
zespole. Niech Was przybywa. 

Waldemar 
Leszcz, przyja-
ciel Żagiel Med

Jako jeden z pa-
cjentów chciałem 

życzyć z okazji 5. urodzin wszyst-
kiego najlepszego całej ekipie, żeby 
kolejna uroczystość była jak naj-
bardziej doniosła. Życzę dziesięciu 
lat i przynajmniej podwojenia licz-
by przychodni w Lublinie. Wszyst-
kiego najlepszego!   

właśnie mija pięć lat, od kiedy gru-
pa pełnych zapału ludzi powołała 
do życia Żagiel Med, który łączy lu-
dzi i pomaga potrzebującym. Każdy 
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Anna Samoń, 
pielęgniarka 
Żagiel Med

Z okazji pięciolecia 
chciałabym złożyć 

życzenia wszystkim pracownikom 
i kierownictwu, aby nasza firma 
dalej się rozrastała i rosła w siłę, 
abyśmy otwierali coraz więcej pla-
cówek. Naszym pacjentom życzę 
dużo zdrowia, profesjonalnej opie-
ki i zadowolenia z naszych usług. 

Urszula Jaworska, 
lekarz rodzinny 
Żagiel Med

Praca w Żagiel Med 
to dla mnie duża 

przyjemność. Jestem bardzo za-
dowolona z tej pracy, przychodnia 
bardzo dobra, nowoczesna, ładnie 
wszystko zorganizowane, pacjenci 
zadowoleni. Myślę, że to jest naj-
ważniejsze w tym wszystkim.

Aneta Wróbel,  
farmaceutka 
Żagiel Med

Praca w Żagiel Med jest dla mnie 
dużym wyzwaniem i daje mi 
ogromną satysfakcję. 

jubileusz jest niezwykłym świętem 
i wydarzeniem, w trakcie którego 
dokonuje się oceny dotychcza-
sowych osiągnięć oraz wyznacza 
nowe cele i zadania. 

Przez te wszystkie lata kierunki 
naszego rozwoju wyznaczały ocze-

kiwania naszych pacjentów, wyma-
gania współpracujących lekarzy  
i wskazówki oddanego personelu. 
To dzięki nim wiedzieliśmy, w czym 
jesteśmy dobrzy, a co wymaga po-
prawy. 
 
nieustannie pracujemy nad dalszym 
udoskonalaniem usług po to, by być 
jeszcze lepszymi dla naszych pacjen-
tów. wiemy, że tylko dzięki sprawne-

mu przepływowi informacji będziemy 
wiedzieli, jak sprostać ich wymaga-
niom. Rozmowy z naszymi pacjenta-
mi, a także ich opinie potwierdzają, że 
nasze starania zostały docenione i że 
zasługujemy na zaufanie. Dziękujemy!

Autor: MG
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Przepracowane nadgarstki 
– zmora pracujących przy komputerze
Zespół cieśni nadgarstka 
– kogo dotyczy?
Zespół cieśni nadgarstka to schorze-
nie spowodowane uciskiem nerwu 
pośrodkowego, który znajduje się  
w kanale nadgarstka. Do ucisku może 
dojść w wyniku pracy nadgarstka  
w wymuszonej, jednostajnej pozycji 
albo wskutek często powtarzanych 
ruchów. Problem ten dotyczy osób, 
od których wykonywana praca wy-
maga ciągłego powtarzania tych 
samych ruchów, zwłaszcza przy 
nadmiernym zgięciu i prostowaniu 
nadgarstków, w szczególności tych 
pracujących przy komputerze – tłu-
maczy dr n. med. Alina Blacha ze 
szpitala Żagiel Med w Lublinie. Do tej 
pory najczęściej do czynienia z tym 
schorzeniem miały osoby między 
40. a 60. rokiem życia. Coraz częściej 
jednak na drętwienie, mrowienie, ból 
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Jak zdiagnozować?
należy zwrócić uwagę na wystę-
pujące przewlekle bóle nadgarst-
ka, zdrętwienie i mrowienie, często 
promieniujące w kierunku przedra-
mienia, łokcia czy nawet barku. Do-

Zaczyna się niewin-
nie - od bólu związane-

go z utrzymywaniem dłoni przez 
dłuższy czas w jednej pozycji.  
Z czasem pojawia się również noc-
ne drętwienie ręki. Ignorowanie 
tych dolegliwości może zakończyć 
się zanikiem mięśni i znacznym 
zmniejszeniem sprawności manu-
alnych. Zespół cieśni nadgarstka, 
bo tak fachowo nazywane jest to 
schorzenie, bardzo często dotyka 
pracowników biurowych, którzy 
większość czasu spędzają przy kla-
wiaturze komputera. Radzimy, jak 
zapobiegać i leczyć tę przypadłość.

legliwości te mogą mieć różną siłę 
i skalę rozprzestrzeniania się. naj-
częściej występują w nocy, utrud-
niając choremu sen. nie jest to 
jednak reguła. Cierpiący na zespół 
cieśni nadgarstka mogą mieć także 
trudności z chwytaniem i utrzy-
maniem przedmiotów. Takich ob-
jawów nie można lekceważyć i jak 
najszybciej należy skonsultować.

Rozpoznanie u specjalisty
w rozpoznaniu choroby pomoc-
ne mogą się okazać proste testy. 
Jednym z nich jest tzw. test Tinela, 
który polega na delikatnym opuki-
waniu nadgarstka, powodując po-
drażnienie nerwu pośrodkowego  
i występowanie bolesnego drętwie-
nia promieniującego do palców ręki. 
nie zawsze jednak jest to tak proste, 
w szczególności jeśli jednym z obja-

kciuka, palca wskazującego czy środko-
wego skarżą się nawet nastolatki.
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W dzisiejszych czasach dzięki nowoczesnym sprzętom, takim jak komputer, nasze 
życie i praca są lżejsze i łatwiejsze. Nie oznacza to jednak, że zawsze wpływają one 
pozytywnie na nasze samopoczucie – fizyczne, jak i psychiczne. Zdarza się, że za po-

zorny komfort pracy płacimy problemami zdrowotnymi.  Pamiętajmy, że każdy ból to wiado-
mość z wnętrza naszego organizmu o tym, że coś się dzieje i należy się tym czym prędzej zająć. 

wów jest drętwienie ramienia i ręki 
w łokciu. Lekarz może zinterpreto-
wać to jako zmiany w kręgosłupie 
szyjnym i skupić się na leczeniu oraz 
rehabilitacji tego odcinka, gdy tym-
czasem problem tkwi gdzie indziej. 
Chorobę może jednak skutecznie 
wykryć elektromiografia (eMg), ba-
danie przedstawiające czynność mię-
śni oraz przewodnictwo w nerwach 
obwodowych – tłumaczy dr n. med.
alina Blacha.

Właściwa postawa przy komputerze
Jeśli praca wiąże się ze spędzaniem 
długich godzin przy komputerze, 
ważna jest właściwa pozycja. Przy 
pisaniu na klawiaturze ręce powin-
ny być zgięte pod kątem prostym 
w taki sposób, aby nadgarstki były 
ułożone równolegle do blatu biurka. 
Plecy proste. Ramion nie pochylamy 
do przodu. nie należy zapominać też  
o nogach. one także powinny być 
zgięte w kolanach pod kątem prostym.

Ulgę w cierpieniu z pewnością 
przyniosą odpowiednie ćwicze-
nia. Można je również traktować 
jako profilaktykę. warto przynaj-
mniej 2-3 razy w tygodniu wyko-
nywać okrężne ruchy nadgarst-
ka przez kilka minut, a poprawi 
się ukrwienie i zapobiegniemy 
powstawaniu przykurczów. Re-
gularna gimnastyka sprawi, że 
nadgarstki będą w dobrej kondy-
cji i uchroni je przed kontuzjami 
i przeciążeniami. wskazane są 
także krótkie przerwy przy długo-
trwałej pracy nadgarstków, pod-
czas których ćwiczy się ręce, szyję 
i barki. Pomocne mogą okazać się 
także zimne okłady zmniejszają-
ce obrzęk. Zdecydowanie należy 
unikać ciepłych kompresów. Jeśli 
dopada nas mrowienie, pomaga 
zginanie i prostowanie palców 

Jak zapobiegać? Jak leczyć?

– tłumaczy dr n. med. alina Blacha. 
Zastrzega jednak, że jeśli profilak-
tyczne ćwiczenia okażą się niewy-
starczające, konieczna jest wizyta  
u lekarza, który skieruje na odpo-
wiednie badania. ważne jest, aby 
nie zwlekać z decyzją o diagnostyce 
i leczeniu tego schorzenia, gdyż zbyt 
długo trwający ucisk nerwu prowa-
dzi do nieodwracalnych zniszczeń  
w samym nerwie.

w zapobieganiu pojawienia się ze-
społu cieśni nadgarstka lub jego le-
czeniu pomogą także ergonomiczne 
akcesoria komputerowe, takie jak 
podkładka pod nadgarstek wypełnio-
na żelem czy funkcjonalna klawiatu-
ra. Dzięki ergonomicznej klawiaturze 
ręce będą się układać w naturalnej 
pozycji i umożliwiać palcom bezwy-
siłkowe naciskanie klawiszy.

dr n. med. alina Blacha
specjalista ortopedii i traumatologii

szpital Żagiel Med
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Już drugi rok jesteśmy partnerem medycznym

JEM DRUGIE ŚNIADANIE
tym roku ruszyła 
trzecia już edycja 
kampanii JeM DRU-
gie śniaDanie. Jej 

inauguracja odbyła się 28 marca w 
warszawskiej restauracji aïoLi, gdzie 
zaprezentowana została wystawa  
z udziałem mediów pt. eMoCJe, bę-
dąca kontynuacją działań nawiązu-
jących do tematyki niedożywienia. 
Zdjęcia, na których ambasadorzy ak-
cji JeM DRUgie śniaDanie przed-
stawiają stany, jakie towarzyszą nam 
w momencie niedożywienia organi-
zmu oraz przeciwstawne. 

w wydarzeniu udział wzięły gwiaz-
dy dotychczas wspierające akcję 
oraz nowi ambasadorzy i przyjaciele 
kampanii. w trakcie tego wydarze-
nia przedstawiono też ambasadorkę 
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główną tegorocznej edycji – Barba-
rę Kurdej-szatan. Towarzyszyły jej 
edyta Zając-Rzeźniczak i Klaudia Ha-
lejcio, a także Jerzy grzechnik oraz 
Dariusz Kordek. 

w związku z rozwojem programu 
JeM DRUgie śniaDanie  powstał 
specjalny program edukacyjny skie-
rowany do rodziców i nauczycieli  
w całej Polsce. Przygotowali go eks-
perci wspierający akcję. w programie 
mogły wziąć udział dzieci w całym 
kraju. Miały okazję poznać zasady 
żywienia w sposób pozwalający na 
łatwe ich zapamiętanie, uzyskać in-
formacje o ważności regularnego 
odżywiania się, czyli zasadzie 5 posił-
ków dziennie oraz ich komponowa-
niu tak, aby były wartościowe i pełne 
energii. 

2017 rok to czas kolejnych wyzwań dla programu JeM DRUgie śniaDanie. 
odbyło się wiele ważnych wydarzeń, a do kampanii dołączyli nowi ambasadorzy 
wspierający akcję. Kolejny rok przekonywaliśmy Polaków, głównie najmłodszych, do 

dobrego nawyku, jakim jest jedzenie drugiego śniadania, a przede wszystkim działania prze-
ciw niedożywieniu dzieci i wsparcie programu Pajacyk.

Radość z pomagania 
w naszej codziennej pracy oprócz 
edukacji, wsparcia i wszelkich dzia-
łań, które pomagają w walce z nie-
dożywieniem, najbardziej cenne są 
słowa uznania, wsparcia i oczywi-
ście efekty. Podczas powitalnego 
spotkania w nowym biurze Polskiej 
akcji Humanitarnej, Janina ochoj-
ska podziękowała organizatorom  
i sponsorowi kampanii JeM DRU-
gie śniaDanie za współpracę  
w ramach programu dożywiania 
dzieci Pajacyk. Cały zespół tworzący 
kampanię jest niesamowicie dumny 
i zmotywowany do dalszej i jeszcze 
bardziej wzmożonej pracy. 

Dzięki współpracy z restauracją 
aïoLi Cantine Bar Café Deli święto-
krzyska w maju odbył się wielki finał 
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Niezbędne wsparcie
Tegoroczną akcję ponownie wspar-
li stali ambasadorzy JeM DRUgie 
śniaDanie, tj. Dorota Chotecka  
i andrzej Krzywy, a do nich dołączy-
ły kolejne gwiazdy: Barbara Kurdej-
-szatan, Michał Będźmirowski, Klau-
dia Halejcio, Michał szpak, edyta 
Zając-Rzeźniczak,   Jerzy grzechnik, 

Barbara Kurdej-Szatan
„Zostałam ambasadorką kampanii Jem Drugie śniadanie, ponieważ jest to świetna akcja! 
Drugie śniadanie to bardzo ważny posiłek w ciągu dnia”.

Michał Szpak
„Zostałem przyjacielem kampanii Jem Drugie śniadanie, ponieważ to bardzo ważna akcja. 
wspieram całym sercem!”

Dorota Chotecka
„Jem drugie śniadanie i przygotowuję je mojej córce. sama piekę chleb, a kanapki pakuję  
do pudełek”.

Klaudia Halejcio
„Drugie śniadanie to jeden z najważniejszych posiłków, zwłaszcza dla dzieci. To ono powodu-
je, że są zdrowe i mają energię na cały dzień”.

Modny Tata
„Kolejny ambasador kampanii Jem Drugie śniadanie - Michał Będźmirowski, najseksowniej-
szy bloger w Polsce, przełamuje z sukcesami stereotyp mężczyzny, a przede wszystkim ojca”.

„wierzę, że działa-
jąc razem, może-
my wiele zmienić  

w obecnych nawykach ży-
wieniowych Polaków. Ze-
spół naszych lekarzy Żagiel 
Med będzie w dalszym cią-
gu służył programowi swo-
ją wiedzą i wsparciem we 
wszelkich kwestiach zwią-
zanych ze zdrowiem” – pod-
kreśla Dorota Karczewska, 
prezes Żagiel Med. 

Uczniowie szkoły Podstawowej w Du-
żej Cerkwicy zwyciężyli w konkursie 
naKRęć się na DRUgie śniaDanie, 
w którym nagrodą był udział w dwugo-
dzinnym evencie z udziałem ambasado-
rów kampanii oraz wspólne warsztaty 
kulinarne w ramach obchodów ogól-
nopolskiego Dnia Drugiego śniadania.  
Zadaniem konkursowym było  przy-
gotowanie materiału wideo, który bę-
dzie promował zdrowe odżywianie ze 
szczególnym uwzględnieniem drugiego 
śniadania. Pomysłowość i kreatywność 
doceniło jury w składzie: Barbara Kur-
dej-szatan, Dorota Chotecka i andrzej 
Krzywy. gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów. 

Lekcji JeM DRUgie śniaDanie & 
Mały Master Chef, w którym udział 
wzięły dzieci z  ognisk wychowaw-
czych. Dzieci z  radością przygoto-
wywały kanapki, które oceniało jury. 
wygrana kanapka weszła do menu 
restauracji, a dochód z jej sprzedaży 
przeznaczony jest na wsparcie Paja-
cyka. Dzieciom kibicował nasz amba-
sador – Dariusz Kordek, który także 
był jednym z jurorów.

JEM DRUGIE ŚNIADANIE
w maratonie 
wiosna i lato obfitowały w aktywno-
ści. w tym czasie trwały przygotowa-
nia i odbyły się Maraton Mazury oraz 
Bieg szlakiem Krutyni w galkowie.  
Podczas gdy dorośli zmagali się z dy-
stansem 10 i 42 kilometrów, ich dzieci 
zadebiutowały w Biegu Rodzinnym, 
którego patronem była kampania 
JeM DRUgie śniaDanie. wszyscy 
mali biegacze otrzymali medale i pu-
chary, które wręczała Katarzyna Bła-
żejewska-stuhr, dietetyczka kampa-
nii JeM DRUgie śniaDanie.

Nagradzamy najlepszych

Zosia ślotała, Halina Mlynkova i gabi 
Drzewiecka. 

Udział tak wielu znanych i cenionych 
osób, a także pochwała pani Janiny 
ochojskiej z Polskiej akcji Humani-
tarnej tylko potwierdzają słuszność 
tej akcji. Cieszymy się, że możemy 
być jej częścią.

Autor: MG
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Jak biegać zdrowo 
i bezpiecznie przez cały rok?

ieganie, które kiedyś 
dotyczyło raczej wy-
łącznie sportowców, 
dzisiaj stało się spor-
tem powszechnie upra-
wianym. sprzyja temu 

kilka czynników. Po pierwsze, do 
biegania wystarczy dobre obuwie  
i odpowiedni strój. Jest zatem tanie. 
Po drugie, jogging możemy upra-
wiać niezależnie od pory roku i pory 
dnia. w tym przypadku niewielkie 
znaczenie odgrywa także miejsce. 
Biegać da się praktycznie wszędzie 
– niezależnie od tego, czy jesteśmy 
w domu, na urlopie lub w delegacji. 
Jeżeli już decydujemy się na biega-
nie, warto być świadomym, jakie 
konsekwencje zdrowotne może 
pociągać za sobą ten sport. Zwykle 
treningi biegowe zaczynają osoby 
do nich nieprzygotowane – zauwa-
ża dr n. med. Jacek Walawski, spe-
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cjalista ortopedii i traumatologii ze 
szpitala Żagiel Med w Lublinie. Czę-
sto początkujący biegacze decydu-
ją się od razu na bardzo intensywne 
treningi. To nagminnie popełniany 
błąd, który może skutkować znacz-
nymi przeciążeniami stawów. Bie-
ganie samo w sobie nie jest bardzo 
urazowym sportem, ale pamiętaj-
my, że nieprawidłowa technika czy 
właśnie nadmierne przeciążenia 
mogą prowadzić do kontuzji. Mogą 
też powodować zaostrzenia nie-
zdiagnozowanych wcześniej ura-
zów czy zwyrodnień. najczęściej 
ten sport promują ludzie młodzi, 
zdrowi i sprawni fizycznie. stają się 
oni dla nas przykładem, a ich wy-
gląd, kondycja i satysfakcja z ruchu 
celem naszych wysiłków. Często 
nie dostrzegamy różnic pomiędzy 
nimi a nami – zarówno wiekowych, 
jak i wagowych – dodaje.

wszechobecny   kult    
zdrowego stylu życia 

i młodości sprawia, że 
coraz częściej decydujemy się 
na uprawianie sportu. Jedną 
z jego najpowszechniejszych 
form jest bieganie. niestety 
zazwyczaj przygodę z joggin-
giem rozpoczynamy bez od-
powiedniego przygotowania. 
o tym, kto może i powinien 
biegać, a także o skutkach 
niewłaściwego trenowania 
opowiada  dr n. med. Jacek 
walawski, specjalista ortope-
dii i traumatologii ze szpitala 
Żagiel Med w Lublinie.

dr n. med. Jacek walawski
specjalista ortopedii i traumatologii

szpital Żagiel Med
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Biegać każdy może… 
A może jednak nie?
Bieganie jest dość powszechnym 
sportem między innymi z uwagi na 
to, że można go uprawiać w łatwy 
i przyjemny sposób. szczególnie 
ostrożnie do joggingu powinny jed-
nak podchodzić osoby z nadwagą. 
Dynamika ruchu towarzysząca bie-
ganiu zawsze obciążać będzie stawy. 
nie jest to nic złego, jeśli potrafimy 
odpowiednio dobrać technikę biegu 
oraz długość i intensywność trenin-
gu. szczególne znaczenie ma to jed-
nak w przypadku osób z nadwagą. 
Dodatkowe kilogramy powodują, 
że obciążenie stawów jest znacznie 
większe, co nie pozostaje bez wpły-
wu na ich kondycję – tłumaczy dr 
walawski. Mówiąc prościej, im więk-
sze obciążenie stawu, tym większe 
prawdopodobieństwo jego uszko-
dzenia. oczywiste jest także to, że 
z biegania powinni zrezygnować ci, 
którzy mają zdiagnozowane proble-
my ze stawami oraz wszyscy odczu-
wający nasilający się po treningu ból.

Gdy bieganie sprawia ból
Jest wiele czynników, które mogą 
powodować ból podczas biegania 
lub po jego zakończeniu. Często jego 
przyczyną są błędy w samym trenin-
gu, niewłaściwa technika biegania,  
a nawet źle dobrane obuwie. nieste-
ty przyczyną bólu może być też kon-
tuzja. Jeżeli po joggingu pojawiają się 
dolegliwości bólowe, należy uważ-
nie przyjrzeć się miejscu, w którym 
występują. Jeżeli ból się nie nasila  
i pozwala na kontynuowanie trenin-
gów, najprawdopodobniej mamy do 
czynienia z naturalnym rozciąganiem 

Kiedy ktoś mnie pyta, od czego zacząć, za-
wsze mówię, że od głowy. Czyli spokojnie, 
bez ścigania się, dla frajdy. i przede wszyst-
kim – z pokorą. najlepiej od marszobie-
gów. spokojnie (SPOKOJNIE) truchtamy, 
a jak poczujemy, że rwie nam się oddech, 
przechodzimy do marszu. wędrujemy do-
póty, dopóki oddech się nie uspokoi. i tak 
2-3 powtórki. nie ma się co przejmować, 
że na początku wyprzedza nas każdy: pani 
o lasce czy 13-letni pies – mówi Beata Sa-
dowska, biegająca dziennikarka, autorka 
książki „i jak tu nie biegać!”

Beata Sadowska
włos mi się jeży na głowie, jak sły-
szę, że „musi boleć”. Dla mnie to 
głupota: nie musi! nie jestem wy-
czynowcem, nie walczę o olimpij-
skie złoto. To ma być przyjemność  
i frajda. Trzeba znać swoje granice. 
Pewnie, że fajnie mieć nową „ży-
ciówkę”, ale nie za wszelką cenę.  
i znowu wracamy do początku: bie-
ganie zaczyna się od głowy.

Beata Sadowska
no właśnie, można sobie pomóc, 
ale można też zapobiegać: nie for-
sować, słuchać sygnałów, które 
wysyła nam ciało, nauczyć się od-
puszczać. a kiedy już się ze swoim 
organizmem dogadamy, na mecie 
czekają same nagrody: endorfiny, 
uśmiech, duma, frajda. naprawdę 
warto!

tkanek czy przyrostem mięśni. Jeśli 
natomiast  z dnia na dzień czujemy 
się coraz gorzej, a dolegliwości są 
coraz ostrzejsze: pojawia się obrzęk 
lub nadmierne ucieplenie czy zaczer-
wienienie okolicy stawu – wtedy na-
leży bezwzględnie udać się do leka-
rza i rozpocząć diagnostykę – mówi  
dr walawski.

Co dzieje się z kolanami, 
gdy dopada je uraz? 
Uraz powoduje uszkodzenie me-
chaniczne tkanek i spektrum dole-
gliwości. Może przybrać postać od 
prostego stłuczenia aż po skompli-
kowane złamanie. w przypadku 
kolana najczęściej jednak mamy do 
czynienia z urazami typu skrętnego.  
w najlżejszych przypadkach docho-
dzi do naciągnięcia torebki stawowej, 
co nie niesie ze sobą istotnych konse-
kwencji. w takich sytuacjach wystar-
czą sprawdzone, domowe metody 
– zimne okłady i odpoczynek – mówi 
dr walawski. Jeżeli jednak pojawił się 
obrzęk, zaczerwienienie, kolano ru-
sza się w nietypowy sposób lub zmie-
niło się coś w jego ustawieniu, coś  
w „środku przeskakuje” – prawdo-
podobnie doszło do mechanicznego 
uszkodzenia. Takie sytuacje wymaga-
ją pomocy lekarskiej i odpowiedniej 
diagnostyki – dodaje.

Z pomocą przychodzi 
współczesna medycyna 
Zdarza się, że uraz jest na tyle poważ-
ny, iż wymaga leczenia szpitalnego. 
Dzięki stałemu rozwojowi medycyny 
unowocześniają się różnego rodza-

ju techniki operacyjne. Dotyczy to 
także ortopedii i chirurgii urazowej. 
Jesteśmy w stanie pomóc znacznie 
większej liczbie osób niż jeszcze kilka 
lat temu. Z roku na rok rozszerzają 
się też wskazania do leczenia opera-
cyjnego. oznacza to, że każdego roku 
możemy zaproponować pacjentom 
więcej rozwiązań medycznych. To, co 
kilka lat temu było nieuleczalne, dziś 
z powodzeniem można wyleczyć lub 
przynajmniej uzyskać znaczną po-
prawę, która przełoży się na komfort 
naszego życia – zauważa dr walawski  
i dodaje, że decyzja o zabiegu opera-
cyjnym nigdy nie jest łatwa. Zawsze 
jednak odbywa się po rozmowie pa-
cjenta z lekarzem, a także w oparciu 
o badania dodatkowe. Jak podkreśla 
doktor walawski, wskazaniem do 
zabiegu operacyjnego poza urazem 
może być też np. wada wrodzona.  
o ile nie zostanie ona skorygowana 
na etapie wczesnego dzieciństwa, 
ortopedia oferuje wiele możliwości 
korekty czy kompensacji rozumia-
nej jako zniwelowanie negatywnego 
wpływu wady na organizm – dodaje.

Autor: A.S.
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Koniec z motylkami! 
Jak przywrócić ramionom jędrność?

amiona to jedno  
z tych miejsc, gdzie 
szczególnie widoczny 
jest spadek jędrności 
i utrata elastyczności 

skóry. Pojawiające się na nich tzw. 
motylki fachowo nazywa się wiot-
kimi, wiszącymi tkankami ramion. 
Ma to ścisły związek ze starze-
niem się i ogólnym stanem skóry, 
ale nie tylko. objawy nasilają się  
w szczególności po zrzuceniu wagi, 
w przypadku wiotczenia mięśni, 
przy nadmiernym rozciąganiu skóry 
w wyniku ciąży lub przyrostu wagi. 
Problem ten może zatem pojawić 
się niezależnie od wieku – tłumaczy  
dr n. med. Ryszard Mądry, spe-
cjalista chirurgii plastycznej  
z prywatnego szpitala Żagiel Med  
w Lublinie. Kiedy tylko zauważymy 

Proste sposoby na 
modelowanie ramion
w dbaniu o skórę ramion pomocne 
będą preparaty nawilżające i ujędr-

nazywane są przewrot-
nie motylkami, falban-

kami, firankami lub pelikanami. 
Pod tymi wdzięcznymi hasłami 
kryje się jednak rzecz absolut-
nie niewdzięczna i uporczywa: 
zwisy z tyłu ramion. Borykają się  
z nimi głównie kobiety, nawet  
w młodym wieku, oraz o różnej 
budowie ciała, w szczególności po 
spadku wagi ciała. Co z nimi zrobić, 
jak nadać im jędrność? Z odpowie-
dzią przychodzi dr n. med. Ryszard 
Mądry, chirurg plastyczny z prywat-
nego szpitala Żagiel Med w Lublinie.

niające. odpowiedni balsam sprawi, 
że skóra będzie rozświetlona i od-
żywiona, a peeling wykonywany raz  
w tygodniu zlikwiduje martwy naskó-
rek oraz sprawi, że aplikowane kosme-
tyki lepiej się wchłoną. Równie ważna 
jak pielęgnacja jest gimnastyka. Jed-
nymi z popularniejszych metod kształ-
towania ramion są ćwiczenia hantlami 
czy podciąganie na drążku. w walce 
przed zwisającymi ramionami sku-
teczne są też pływanie motylkiem 
oraz pompki. 

Dla zwolenników lżejszych form ak-
tywności polecany jest aerobik, ćwi-
czenia cardio z użyciem odpowiednich 
obciążników. Przy takich ćwiczeniach 
spalanie większej ilości tłuszczu z ra-
mion jest gwarantowane, a co istotne 
– efekty widoczne już po zaledwie ty-

pierwsze oznaki wiotczenia ramion, 
zacznijmy temu przeciwdziałać. 

dr n. med. Ryszard Mądry
specjalista chirurg ogólny,

 specjalista chirurg plastyczny 
szpital Żagiel Med
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Zanim widoczne będą 
pierwsze efekty zabiegu
okres rekonwalescencji po brachio-
plastyce trwa od sześciu do ośmiu ty-
godni, w zależności od stanu zdrowia 
pacjenta i możliwości regeneracji jego 
organizmu. Przez pierwsze dwa tygo-
dnie od operacji trzeba oszczędzać 
swój organizm, jak najmniej obciążać 
ramiona i unikać ich podnoszenia.  
w przypadku dolegliwości bólowych 
można sięgnąć po środki przeciwbólo-
we. Pacjenci wracają do pracy zazwy-
czaj po około trzech, czterech tygo-
dniach od operacji. Kiedy zasklepią się 
rany, przed upływem miesiąca zaleca 
się „rozćwiczenie” ramion, aby wró-
ciły do dawnej sprawności. Powstałe  
w wyniku zabiegu blizny nie można na-
rażać na działanie słońca przez okres 
jednego roku, ponieważ może to pro-
wadzić do ich przebarwienia. Blizny 
pooperacyjne są zlokalizowane po we-
wnętrznej części ramion, co sprawia, 
że są mało widoczne. ich zmniejszenie 
i zmianę barwy z czerwonej na cielisty 
można zaobserwować najczęściej po 
upływie roku lub dwóch od operacji.
obwisła skóra ramion to przede 
wszystkim problem estetyczny, któ-
ry przekłada się na samopoczucie. To 
część ciała, którą najczęściej odsłania-
my latem, ale też podczas uroczystych 
okazji. warto więc zadbać o to, aby 
prezentowała się jak najlepiej. 

ćwiczenia i wizyty u kosmetologa 
wymagają wielu wyrzeczeń, syste-
matyczności, a także nakładu pra-
cy i czasu. Czasami nie wystarczą, 
aby przywrócić naszym ramionom 
ładny wygląd. Zmiany mogą oka-
zać się na tyle zaawansowane, 
że jedynym sposobem na pozby-
cie się nieestetycznego wyglądu 
tej partii ciała może być plastyka 
okolic ramion, tzw. brachioplasty-
ka. Często wykonuje się ją razem 
z odsysaniem tłuszczu. Zabieg 
trwa maksymalnie od dwóch do 
trzech godzin i przeprowadza się 

godniu. Jeśli jednak zmiany w wyglą-
dzie naszych ramion postępują szybko 
i w krótkim czasie stają się zaawanso-
wane, warto odwiedzić klinikę urody  
i skorzystać z zabiegów medycyny es-
tetycznej. Dostępne są procedury me-
dyczne, które ujędrniają, wspomagają 
proces modelowania i kształtowania 
ramion. To tak zwana kosmetologia hi-
-tech, która w połączeniu z treningiem 
siłowym, wzmacniającym tylną część 
ramion, może napiąć skórę i skutecz-
nie pozbyć się nieestetycznych firanek.

Kiedy wszystkie metody zawiodą

go w znieczuleniu ogólnym. Pole-
ga na wykonywaniu nacięć wzdłuż 
ramion do pachy celem usunięcia 
nadmiaru skóry. Dodatkowo przy 
operacji usuwany jest nadmiar tkan-
ki tłuszczowej, jeśli istnieje taka ko-
nieczność. Końcowy etap zabiegu to 
warstwowe założenie szwów, które 
usuwa się po 10 - 14 dniach. następ-
nie zakładany jest elastyczny bandaż 
lub odpowiednie ubranie uciskowe, 
które należy nosić przez 6 tygodni 
po operacji - wyjaśnia dr n. med.  
Ryszard Mądry.

Autor: A.S.
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LeKaRZe ŻagieL MeD

Dr n. med. iłżecki Marek

Dr n. med. Przywara stanisław

Lek. med. skwarzyński adam

Dr n. med. Jaworska Justyna

Dr n. zdr.  szyszkowska Barbara

Lek. med. 
sawulska-Żmuda Maria

Lek. med. skoczyńska Barbara

Lek. med. szymanek Jolanta

Dr n. med. 
wojciechowska Katarzyna

Lek. med. Młynarski Rafał

Dr n. med. Terlecki Piotr

Dr n. med. wojtak andrzej

Dr n. med. Mądro Przemysław

Lek. med. główka Robert

Dr n. med. wach Małgorzata

Lek. med. Rybak Janusz

Dr n. med. ćwiklińska alicja

Lek. med. 
Biegańska-siczek Justyna

Dr n. med. 
Tkaczuk-włach Joanna

Lek. med. 
Kukiełka-Złomaniec Beata

Lek. med. 
Borowiecka-Dąbrowska anna

Dr n. med. Zaleska wacława

Dr n. med. Trojnar Ryszard

Dr n. med. styliński Roman

Dr n. med. 
gąsowska-giszczak Urszula

Lek. med. Chmurzyńska anna

Dr n. med. Radomański Tomasz

Lek. med. Marciniak Urszula

Dr n. med. szymczyk Halina

Dr n. med. Janusz witold

Lek. med. 
Mołodecka-seweryńska Barbara

Lek. med. 
sempka-Komorzycka Jolanta

Dr n. med. szklener sebastian

Dr n. med. stoma Filip

Dr n. med.
Brzozowska-Jaśkiewicz anna

Dr n. med. Jaworski Tomasz

Dr hab. n. med. gogacz Marek

Lek. med. górecka agnieszka

Prof. dr hab. n. med. 
Rechberger Tomasz

Dr n. med. wierzbicki Ryszard

Dr n. med. Jesipowicz Jacek

Lek. med. gontarz nina

Dr n. med. Mądry Ryszard

Dr n. med. Baran Marcin

Prof. dr hab. n. med.
Tomaszewski Tomasz

Prof. dr hab. n. med. 
Zubilewicz Tomasz

Diabetologia i endokrynologia

Leczenie bólu

Medycyna rodzinna

Endokrynologia

Genetyka kliniczna

Nasz zespół specjalistów

Neurochirurgia

Neurologia

Neurologia i badania EMG

Lek. med. Czyż Jerzy

Chirurgia dziecięca

Dr n. med. 
Błaszkiewicz Katarzyna

Dr n. med.
Brzozowska-Jaśkiewicz anna

Dr n. med.
gąsowska-giszczak Urszula

Medycyna estetyczna



Lek. med. Bielecka  emilia

Lek. med.
Michałojć-Derkacz Magdalena

Lek. med. Mika Joanna

Dr n. med. szenk Jana

Lek. med.
wójcikowska-Karska Jolanta

Lek. med. łoś-Dudziak Jolanta

Lek. med. Członka adam

Lek. med. Prażmo Bartosz

Dr hab. n. med. 
szymański Marcin

Dr n. med. Kleczkowski Tomasz

Dr n. med. Kusa wanda

Dr n. med. walawski Jacek

Dr n. med. Blacha alina

Lek. med. gawęda Roman

Dr n. med. Raganowicz Tomasz

Dr n. med. Konaszczuk Tomasz

Lek. med. smoleń waldemar

Dr hab. n. med. Blacha Jan

Dr n. med. Jarecki Jaromir

Lek. med. Broda Tomasz

Lek. med. Jaworska Urszula

Dr n. med. welcz Henryk

Lek. med. sadowski wojciech

Dr hab. n. med. 
Trojanowski Piotr

Dr n. med. Kuczyński Paweł

Dr n. med. wnuk Tomasz

Dr n. med. Jurkiewicz andrzej

Lek. med. Milaniuk anna

Mgr Kwaśniewska-Kot Małgorzata

Lek. med. 
Boćkowska-Lipnicka agata

Mgr Haluch Bartosz

Mgr gwizdek Beata

Lek. med. wybranowski Rafał

Mgr Pietras Tomasz

Lek. med. Dudzińska anna

Lek. med. sarna Monika

Dr n. med. Polak Paweł

Prof. dr hab. n. med. 
Morshed Kamal

Lek. med. Zaborek sławomir
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Nasz zespół specjalistów

Okulistyka

Ortopedia i traumatologia

Otolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

Pediatria

Psychiatria

Psychologia

Radiologia

Rehabilitacja

Pulmonologia

LeKaRZe ŻagieL MeD

Mgr Różalska Magdalena

Tech. wawrzyczek Zbigniew

Lek. med. Janowska Judyta 

Lek. med. Rybicki grzegorz

Lek. dent. Bukowska Beata

Dr n. med.
Kusa-Podkańska Marta

Lek. med. walkowski Maciej

Lek. med. Tańska aleksandra

Lek. med.
Panasiuk-Duradoni Magdalena

Dr n. med. Zamościńska Jolanta

Stomatologia

Stomatologia dziecięca

Lek. med. Kiś Jacek

Dr n. med. Klijer Robert

Dr n. med. Malik Paweł

Lek. med. Jaśkiewicz Michał

Urologia
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