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ą podporą kręgosłupa, 
a także naszym głów-
nym środkiem trans-
portu. W podeszwie 
stopy umiejscowione 

są zakończenia ponad siedmiu tysię-
cy nerwów, które mają bezpośrednie 
połączenie z mózgiem, a równocześ- 
nie ze wszystkimi częściami ciała. 
Chore i zaniedbane stopy mogą być 
przyczyną wielu schorzeń. Warto  
o nie dbać nie tylko dlatego, żeby 
pięknie wyglądały, ale także by cie-
szyć się zdrowiem przez długie lata. 

Wspólny mianownik
Ból kręgosłupa – kto go choć raz nie 
doświadczył? To ogromny problem 
dzisiejszych czasów. Szacuje się, że 
co drugi Polak cierpi bądź cierpiał 
na przewlekły lub napadowy ból 
w plecach. Może się on kojarzyć ze 
źle dobranym materacem do spania, 

CO MÓWIĄ O TOBIE TWOJE STOPY?

Co mówią o Tobie Twoje stopy? 

Wiele problemów 
zdrowotnych naj-

prawdopodobniej całkowi-
cie by nas ominęło, gdybyśmy 
więcej uwagi poświęcali swo-
im stopom. – Warto dbać  
o nie codziennie, ponieważ ich 
kondycja ma wpływ na stan 
całego organizmu, zwłasz-
cza kręgosłupa, kolan, bioder,  
a nawet głowy – wylicza dr 
Alina Blacha, specjalista orto-
pedii i traumatologii ze szpi-
tala Żagiel Med w Lublinie. 

siedzącym trybem życia i brakiem 
ruchu. Rzadko zdajemy sobie spra-
wę z tego, że dolegliwości ze strony 
kręgosłupa mogą mieć swoje źródło 
w schorzeniach stopy.  

– Połączenie jakiejkolwiek deforma-
cji stóp ze źle dobranym obuwiem 
i brakiem podstawowej pielęgnacji 
może się przyczynić do skrzywień 
kręgosłupa i bólu w prawie każdym 
jego odcinku – przestrzega dr Alina 
Blacha. – Na przykład płaskostopie, 
zaniedbane i nieleczone, może po-
wodować wyjątkowe dolegliwości 
w plecach. Stopa, która w zły sposób 
dotyka podłoża, źle ustawia mied-
nicę i jednocześnie „pociąga” w ten 
sam sposób także cały kręgosłup, 
który nienaturalnie się wygina. Za 
tym idzie cały szereg zaburzeń na-
pięć mięśniowych. Jeśli cierpimy na 
jakąkolwiek deformację stóp, prawie 

pewne, że niebawem dotknie nas 
także ból kolan i bioder. Stopy są dla 
nich wspólnym mianownikiem. 

Warto pamiętać, że układ stopy 
kształtuje się do około ósmego roku 

dr n. med. Alina Blacha
specjalista ortopedii i traumatologii

szpital Żagiel Med
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Co mówią o Tobie Twoje stopy? 

CO MÓWIĄ O TOBIE TWOJE STOPY?

życia, dlatego tak ważne jest, aby  
w tym okresie rodzice zwracali szcze-
gólną uwagę na to, w jakich butach 
chodzą ich dzieci – przy zakupie kie-
rujmy się nie tylko modą, ale i wygodą. 

Stres, przepracowanie, a może…. 
chora stopa?  
Oprócz kłopotów z kręgosłupem, 
kolanami i biodrami, skutkiem nie-
leczonych deformacji stóp, w tym 
płaskostopia i tzw. halluksów, czy-
li paluchów koślawych, są też bóle  
i obrzęki łydek, przewlekłe zapalenia 
więzadeł stawowych stopy, proble-
mów ze ścięgnem Achillesa. Jednak 
to nie wszystko. 

– Musimy pamiętać, że nasz orga-
nizm jest jak dobrze zaprojektowana 
maszyna. Często dwie partie ciała 
pozornie znajdujące się od siebie da-
leko, mogą być od siebie bardzo za-
leżne. Na przykład pacjent przycho-
dzi do lekarza z uporczywym bólem 
głowy, myśli, że to stres, a przyczyną 
może być po prostu… wada stopy – 
mówi dr Alina Blacha. 

Istnieje duża zależność między tym, 
w jaki sposób chodzimy, a wadami 
zgryzu czy stawu skroniowo-żuch- 
wowego, które mogą być odpowie-
dzialne za uporczywe bóle głowy w 
okolicach szyi lub karku. Dlaczego 
tak się dzieje? Źle ustawiona stopa 
powoduje przekrzywienie kręgosłu-
pa, ten zaś wymusza na głowie bar-
dzo niekorzystne położenie. Skut-
kiem są bezustanne napięcia mięśni 
ponadpotylicznych. 

Stopa jako źródło informacji 
To właśnie dlatego każdego dnia 
powinniśmy obserwować swoje 
stopy, odpowiednio je pielęgno-
wać nie tylko latem, a jakąkolwiek 
widoczną zmianę konsultować  
z lekarzem. Szybka diagnoza 
pozwoli na skuteczne leczenie  
i zapobieganie konsekwencjom  
w przyszłości. 

– Nasze stopy są jak mapa. Mogą 
wiele powiedzieć o stanie zdro-
wia pacjenta. Po tym, jak wyglą-
dają, poznamy np. czy jest wystar-
czająco nawodniony – tłumaczy  
dr Alina Blacha. – Ich skurcze 
mogą świadczyć o niedoborze 
potasu, wapnia lub magnezu. 
Bezustannie zimne stopy mogą 
wskazywać na problemy z tarczy-
cą, zaś spuchnięte informować  
o problemach z nerkami lub za-
trzymaniem wody w organizmie. 

Ból stóp, który nie mija nawet po od-
poczynku, może zapowiadać cukrzy-
cę, albo być zwiastunem tzw. halluk-
sów, czyli paluchów koślawych. 

Wszystkie deformacje stóp sku-
tecznie i łatwo leczy się u spraw-
dzonych specjalistów, którzy mogą 
zaproponować specjalne wkładki, 
ćwiczenia korekcyjne czy też sku-
teczne i bezpieczne zabiegi opera-
cyjne. Skutecznym i bezpiecznym 
zabiegiem leczącym tzw. halluksy 
jest przecięcie kości i ustawienie jej 
w prawidłowej pozycji oraz ustabi-
lizowanie specjalnymi implantami. 
Dzięki temu odtwarza się prawi-
dłowy kształt stopy. Płaskostopie 
natomiast łatwo leczy się dzięki im-
plantowi korygującemu deformację. 
Jest on niewidoczny oraz całkowicie 
biodegradowalny, nie trzeba więc 
wykonywać ponownego zabiegu, 
by go usunąć.  

ZM



4

BOTOX

Wylecz migrenę za pomocą 
preparatu BOTOX

Cały jej przebieg może 
trwać nawet kilka dni, to-

warzyszą jej często problemy  
z widzeniem, światłowstręt, szum  
w uszach, nudności. Ból głowy jest 
tak mocny, że utrudnia normalne 
funkcjonowanie. To migrena, zmo-
ra wielu ludzi na całym świecie. 
– Coraz częściej skutecznie i bez-
piecznie leczy się ją preparatem 
BOTOX   – mówi dr n. med. Anna 
Brzozowska-Jaśkiewicz, specja-
lista neurolog ze szpitala Żagiel 
Med w Lublinie.

a największą uciążli-
wość migreny uskar-
żają się chorzy około  
30. – 40. roku życia. 
Dopada ludzi zdro-

wych, aktywnych, nienarzekają-
cych na żadne inne dolegliwości. 
Przeważnie cierpią na nią kobiety, 
bo aż trzykrotnie częściej niż męż-
czyźni. Przyczyn migreny może 
być wiele – stres, niehigieniczny 
tryb życia, a nawet czynniki gene-
tyczne. U niektórych bóle migre-
nowe pojawiają się po nieprze-
spanej nocy, wysiłku fizycznym 
lub tuż po stresowej sytuacji, inni 
reagują na pogodę, zwłaszcza na 
ciśnienie atmosferyczne. Jeszcze 
inni dolegliwości odczuwają po 
zjedzeniu niektórych pokarmów 
lub po wypiciu alkoholu. O tym, 
że zbliża się atak, część pacjentów 
cierpiących na migrenę wie wcześ- 
niej. Dobrze znają objawy, które 

pojawiają się już dobę przed na-
padem – senność, zaburzenia łak-
nienia czy nastroju.

– Od zwykłego bólu głowy różni 
ją stopień nasilenia oraz towarzy-

szące jej objawy. Klasyczny ból 
migrenowy ma charakter napa-
dowy, jest jednostronny, tętniący 
i narastający. Wszystko to może 
znacząco utrudniać funkcjonowa-
nie i paraliżować życie codzien-
ne, zwłaszcza że rzadko działają 
zwykłe pigułki przeciwbólowe. Po 
poradę warto zgłosić się do leka-
rza, który oceni, czy jest to zwykły 
ból głowy, czy napad migrenowy 
– mówi Anna Brzozowska-Jaśkie-
wicz, specjalista neurolog ze szpi-
tala Żagiel Med w Lublinie.

Wyróżniamy kilka rodzajów mi-
greny – z aurą, bez aury, podstaw-
ną, siatkówkową, okoporaźną. 
Migrena bez aury to najczęstsza 
forma tego schorzenia. Pacjent 
oprócz bólu narzeka na wymioty 
lub nudności, ma także nadwraż-
liwość na światło lub dźwięk. Ta 
z aurą charakteryzuje się  wystą-

dr n. med. Anna Brzozowska-Jaśkiewicz 
specjalista neurolog 

szpital Żagiel Med
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pieniem przed bólem różnego 
rodzaju nieprawidłowości zwią-
zanych z widzeniem, np. błysków 
przed oczami lub mroczków. 
Okoporaźna upośledza ruchy 
gałek ocznych, siatkówkowa wy-
stępuje wtedy, gdy chory dozna-
je całkowitej utraty wzroku. Pod-
stawnej zaś towarzyszą zawroty 
głowy i równowagi.

Na ratunek BOTOX
W uśmierzeniu bólu spowodo-
wanego migreną ważny jest od-
poczynek, a nawet sen. Warto 
położyć się w zaciemnionym, 
chłodnym i spokojnym miejscu. 
Mogą też pomóc zimne okłady. 
Niektórym ulgę przynoszą olejki 
miętowe lub wypicie wody z solą 
kamienną i cytryną. W przypadku 
wyjątkowo silnych dolegliwości 
warto poprosić lekarza o specjal-
nie dobrane środki przeciwbólo-
we. Jednak żaden preparat nie 
pomaga na stałe pozbyć się mi-
greny tak skutecznie jak BOTOX.
Zabieg jest wyjątkowo bezpiecz-
ny i bezbolesny.

– BOTOX,   a dokładniej mówiąc 
toksyna botulinowa, inaczej jad 
kiełbasiany, na szeroką skalę jest 
znany jako środek, który popra-
wia urodę, wygładza zmarszczki 
mimiczne. Jednak jest niezastą-
piony także w leczeniu następstw 
wielu schorzeń neurologicznych, 
typu stwardnienie rozsiane, móz- 
gowe porażenie dziecięce czy 
udar mózgu. Świetnie sprawdza 
się także w skutecznym leczeniu 
uporczywej migreny – tłumaczy 
dr Anna Brzozowska-Jaśkiewicz. 
– Warto umówić się na wizytę  
u dobrego specjalisty, w spraw-
dzonej klinice i skorzystać z tego 
dobrodziejstwa.

Problem rozwiązany
Na samym początku wizyty  
w gabinecie lekarskim pacjent 
musi określić, w których miej-
scach odczuwa ból przy ata-
ku migreny. Następnie lekarz 
wstrzykuje w te miejsca bo-
toks, który blokuje i paraliżuje 
zakończenia nerwowe, a tym 
samym rozluźnia chore miej-
sca. Najczęściej wstrzykuje się 
ją w okolice czoła, karku, skro-
ni oraz potylicy.

– Blokada ta trwa około pół roku. 
U części pacjentów ból znika całko-
wicie, drudzy odczuwają go znacz-
nie słabiej i krócej – opowiada  
dr Anna Brzozowska-Jaśkiewicz. 
– Bardzo często dostaję informację 
zwrotną, że ból ustał „jak ręką odjął”.

Zabieg trwa zaledwie kilkanaście 
minut. Lekarz może zastosować spe-
cjalistyczne znieczulenie miejscowe 
w postaci kremu. Najlepszy efekt da 
powtarzanie zabiegu co pół roku.

ZM
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ie od dziś wiadomo, że 
nowotwory to jedna  
z najczęstszych przy-
czyn śmierci ludzi na 
całym świecie. Na raka 

umiera ponad 8 mln osób rocznie!  
W naszym kraju zabija aż 100 tys. osób. 
Specjaliści szukają coraz to nowych 
metod działania przy tej trudnej i skom-
plikowanej chorobie, którą można,  
a nawet trzeba leczyć. Jedną z najno-
wocześniejszych metod walki z rakiem 
jest elektryczny nano-nóż, czyli Nano 
Knife.  To niewątpliwie największa 

szansa na leczenie przypadków cho-
rób, które placówki wyposażone w tra-
dycyjny sprzęt uznają za nieoperacyj-
ne. Najczęściej stosuje się go w bardzo 
trudnych nowotworach, np. prostaty, 
wątroby, nerek, trzustki i wznów nowo-
tworów w obrębie węzłów chłonnych  
i miejscowych po leczeniu operacyj-
nym raka jelita grubego, raka żołądka 
czy raka dróg żółciowych.

– Jest niezastąpiony wszędzie tam, 
gdzie rak usadowił się w trudnych do 
leczenia miejscach. Warto pamiętać, 

Po pionierskich operacjach  
w Lublinie pacjentów przybywa

Wyjątkowo skuteczny, niezwy-
kle precyzyjny, leczy nawet 

najtrudniejsze i nieoperacyjne przy-
padki nowotworów. Jest nazywany 
ostatnią deską ratunku w przypad-
ku, kiedy nowotwór złośliwy nie 
może być usunięty przy użyciu me-
tod klasycznych. O czym mowa? To 
NanoKnife (IRA – elektroporacja), 
nowoczesne urządzenie, które me-
todą małoinwazyjną niszczy komór-
ki nowotworowe za pomocą prądu  
o wysokim napięciu. – Przy użyciu 
NanoKnife w zeszłym roku udało 
nam się przeprowadzić dwie pio-
nierskie operacje raka trzustki. Od 
tej pory po elektryczny nóż sięgamy 
coraz częściej – mówi chirurg onko-
log dr n. med. Ryszard Wierzbicki ze 
szpitala Żagiel Med w Lublinie. 

dr n. med. Ryszard Wierzbicki 
specjalista chirurgii
szpital Żagiel Med
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Po pionierskich operacjach  
w Lublinie pacjentów przybywa

że podczas tego typu operacji naczy-
nia krwionośne i nerwy pacjenta nie 
ulegają jakiemukolwiek uszkodze-
niu – tłumaczy dr n. med. Ryszard 
Wierzbicki, który operuje skompli-
kowane przypadki w szpitalu Żagiel 
Med w Lublinie. 

Precyzyjnie i bezpiecznie
Operacja polega na wprowadzeniu  
w obręb guza nowotworowego 
elektrod, które w mikrosekundo-
wych odstępach czasu emitują pre-
cyzyjnie nakierowane na komórki 
rakowe impulsy elektryczne o bar-
dzo wysokim napięciu (do 3000V). 

– Prowadzi to do zniszczenia 
błon komórek rakowych, przy 
czym sąsiadujące z nimi komór-
ki i tkanki innych narządów są 
całkowicie bezpieczne. Cały 
zabieg przeprowadzany jest  
w znieczuleniu ogólnym i nie 
obciąża pacjenta, który już po 
kilku dniach może opuścić od-
dział chirurgiczny – mówi  
dr Wierzbicki. – Użycie proce-
dury IRA, czyli nieodwracalnej 
elektroporacji,  jest stosunkowo 
nową, nietermiczną metodą abla-
cji zaprojektowaną na potrzeby 
precyzyjnego i efektywnego nisz-
czenia komórek nowotworowych.  
W połączeniu z późniejszą chemio-
terapią zwiększa szansę na prze-
dłużenie życia u chorych na tzw. 
nieuleczalne nowotwory. 

Okres gojenia i powrót pacjenta do 
dobrego stanu jest bardzo krótki.  
W przeciwieństwie do tradycyjnej ra-
dioterapii zabiegi przy użyciu Nano- 
Knife   można powtarzać. Kolejną za-
letą jest brak oddziaływania termicz-
nego na leczone tkanki, co zmniejsza 
ryzyko niepożądanych uszkodzeń.

– Dla wielu pacjentów z nowo-
tworem trzustki ta metoda jest 
jedynym wyjściem. NanoKnife
 daje szansę na zmniejszenie guza 
nowotworowego do rozmiarów 
umożliwiających niekiedy prze-
prowadzenie operacji chirurgicz-
nej – wyjaśnia dr n. med. Ryszard 
Wierzbicki. 

Lekarze z Lublina coraz częściej 
sięgają po elektryczny nóż. Na-
noKnife   ma coraz szersze zasto-
sowanie, a pacjentów przybywa 
z roku na rok. Niestety, na razie 
zabiegi z użyciem NanoKnife nie 
są refundowane przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia. Warto ich 
szukać tylko w renomowanych, 
sprawdzonych klinikach.

ZM
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OPERACJA NOSA

orekcja zniekształceń 
nosa oraz wad przegrody 
nosa fachowo nazywa 
się rhinoseptoplastyką. 
Samo słowo pochodzi 

od greckich słów rhis, czyli nos, sep-
tum, czyli przegroda oraz plassein, czyli 
ukształtować. Wskazania do wykonania 
zabiegu mogą być zarówno natury czy-
sto estetycznej, jak i funkcjonalnej lub 
też łączyć ze sobą oba aspekty.
 
W części przypadków mamy do czynie-
nia z zabiegami estetycznymi. Niwelują 
one liczne defekty, takie jak: garb nosa, 
skrzywienie jego grzbietu, deformacja 
wierzchołka, asymetrie i wiele innych. 

Chirurg może zmienić m.in. długość 
nosa, jego szerokość, położenie czy 
kształt wierzchołka. Takie operacje mają 
na celu przede wszystkim poprawę wy-
glądu pacjenta, co wpływa równie moc-
no na jego samopoczucie, jak i komfort 
psychiczny. Niekiedy jednak deformacja 
nosa wiąże się ściśle ze zdrowiem.
 
– Skrzywiona przegroda nosowa potrafi 
bardzo uprzykrzyć życie. Utrudnia od-
dychanie, co powoduje niedotlenienie 
całego organizmu, a w konsekwencji 
wpływa na jego kondycję (notoryczne 
zmęczenie, senność) i funkcjonowa-
nie ważnych narządów – serca i płuc. 
Prowadzi to do nieustającego kataru, 

Poddają się im zarówno panie, jak i panowie. Często powodem jest niska sa-
moocena, brak pewności siebie, kompleksy. To właśnie operacje nosów są 
jednymi z najtrudniejszych ze względu na ich złożoną budowę anatomiczną 

oraz kluczową rolę dla indywidualnego wyglądu twarzy – mówi dr hab. n. med. 
Piotr Trojanowski, specjalista otolaryngologii ze szpitala Żagiel Med w Lublinie.

Operacja nosa może 
odmienić życie!

dr hab. n. med. Piotr Trojanowski
specjalista otolaryngologii

szpital Żagiel Med
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zapaleń ucha, chrapania i bezdechów 
podczas snu. Utrudnia cieszenie się ak-
tywnością fizyczną i sprzyja nawracają-
cym infekcjom górnych dróg oddecho-
wych – tłumaczy dr hab. n. med. Piotr 
Trojanowski.
 
By zacząć oddychać pełną piersią, warto 
zdecydować się na operację. Przyniesie 
ona ulgę i poprawi stan fizyczny.
 
Na dwa sposoby
Rhinoseptoplastykę chirurg wykonuje 
zwykle w znieczuleniu ogólnym. Opera-
cję przeprowadza się sposobem „otwar-
tym” lub „zamkniętym”.
 
–Metodę „otwartą” wybiera się naj-
częściej, gdy zmianie ma ulec kształt 
całego nosa. Wiąże się ona z cięciem  
w kształcie litery V na słupku nosa, któ-
re praktycznie nie pozostawia widocz-
nej blizny. Z kolei metoda „zamknięta” 
wystarcza zwykle, gdy operowany jest 
jedynie grzbiet nosa. W tym przypadku 
wykonuje się nacięcia wewnątrz nosa. 
Oczywiście  decyzję co do metody ope-
racji zawsze podejmuje chirurg podczas 
konsultacji pacjenta – opowiada dr hab. 
n. med. Piotr Trojanowski.
 
Chirurg jak psycholog
Operacje nosa są jedną z najczęściej 
przeprowadzanych operacji na twa-
rzy. To właśnie nos, posadowiony  
w centrum twarzy, najbardziej przy-
kuwa uwagę otoczenia i jego defor-
macje są przyczyną kompleksów lu-
dzi na całym świecie.
 
– Chirurg musi być choć trochę psycho-
logiem. Często przychodzą do nas osoby 
z problemami, które nie akceptują swo-
jego wyglądu. Często z powodu defor-
macji lub wady są w jakiś sposób wyklu-
czone społecznie lub tak się po prostu 
czują – mówi dr Trojanowski. – Leczymy 
więc nie tylko ciało, ale także i duszę. 

Często operacja może dodać komuś 
pewności siebie, zabrać dręczące 
kompleksy, zmienić nastawienie do 
świata. Musimy jednak pamiętać, 
żeby mieć realne oczekiwania i na 
przykład próba zmiany sytuacji ży-
ciowej czy znalezienie lepszej pracy 
nie jest właściwym motywem do 
poddania się operacji nosa.
 
Ogromnie ważna jest otwarta roz-
mowa z pacjentem, która dokładnie 
wyjaśni to, jak może wyglądać nos 
po operacji.
 
– Po upływie roku od operacji moż-
na oczekiwać ostatecznego wyniku 
estetycznego, dopiero po całkowi-
tym zagojeniu – tłumaczy dr Troja-
nowski. – Lekarz powinien pacjen-
towi wytłumaczyć, na jakie zmiany 
w wyglądzie nosa pozwala jego in-
dywidualna budowa anatomiczna. 
Należy bowiem pamiętać, że to wła-
śnie ona oraz indywidualne procesy 
gojenia są decydującymi czynnikami 
mającymi wpływ na końcowy wynik 
zabiegu.
 
Pobyt w szpitalu po operacji nosa 
zwykle nie przekracza jednej doby. 
Wbrew pozorom, po operacji pa-
cjenci najczęściej nie odczuwają do-
legliwości bólowych. Osoba podda-

jąca się zabiegowi musi się jednak liczyć 
z obrzękiem nosa i twarzy, który zwykle 
ustępuje po kilku dniach. U części ope-
rowanych występują siniaki wokół oczu, 
które znikają całkowicie najczęściej po 
2 – 4 tygodniach. Szwy wewnątrz nosa 
są rozpuszczalne, znikają po ok. 2 – 3 
tygodniach, natomiast te zewnętrzne 
ze słupka nosa i ewentualnie skrzydełek 
nosa usuwa się po 7 dniach od operacji.
 
Sprawdzona klinika
Gdzie wykonać taką operację – to pyta-
nie często jako pierwsze stawiają sobie 
ci, którzy chcą się poddać zabiegowi. 
Próba szybkiej zmiany wyglądu nieste-
ty może się skończyć niepowodzeniem. 
Zdarza się, że część ludzi decyduje się na 
operacje dokonywane przez niewykwa-
lifikowanych lekarzy, którzy nie mają 
wystarczającego doświadczenia.
 
– Bywa, że operujemy ludzi, którzy przy-
chodzą do nas z powikłaniami po takich 
zabiegach – mówi dr Trojanowski. – 
Ważne, żeby sprawdzić zarówno kwali-
fikacje lekarza, jak i samą klinikę. Bardzo 
istotne, aby chirurg mógł przedstawić 
zdjęcia operowanych wcześniej pacjen-
tów, czyli efekty swojej pracy. Nie muszą 
one być idealne jak z okładek magazy-
nów, ale jeżeli są estetyczne, naturalne  
i „tak chcielibyśmy wyglądać”, to najpew-
niej jesteśmy w dobrych rękach.
 ZM



yskopatia lędźwiowa jest 
schorzeniem, na które zapa-
dają ludzie w każdym wieku, 
ale najczęściej są to osoby 
między 30. a 55. rokiem ży-

cia. Dlaczego tak dużo pacjentów  
– w tym bardzo młodych – narzeka 
na problemy z kręgosłupem? Powo-
dem jest, przede wszystkim, siedzący 
tryb życia i brak aktywności fizycznej, 
spędzanie wielu godzin przed kompu-
terem, ale również otyłość czy stres. 

Co to jest dyskopatia lędźwiowa?
Dyskopatia lędźwiowa jest jedną  
z chorób cywilizacyjnych – dotyczy 
schorzeń krążka międzykręgowego. 
Nazywana jest również przepukliną 
jądra miażdżystego. W wielu przypad-
kach to jeden z początkowych etapów 
choroby zwyrodnieniowej kręgosłu-
pa. – Dyskopatia lędźwiowa polega 
na uwypukleniu jądra miażdżystego, 
które uciska korzenie nerwowe rdze-
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Małoinwazyjne metody 
leczenia dyskopatii

Operacja kręgo-
słupa – jeszcze 
niedawno budziło 

to przerażenie u pacjen-
tów i brzmiało jak wyrok. 
Dziś dostępne są małoin-
wazyjne i bezpieczne za-
biegi, które nawet już po 
kilku godzinach pozwa-
lają wrócić do codzien-
nych aktywności. Mo-
żesz całkowicie uwolnić 
się od bólu kręgosłupa 
– dzięki skutecznym me-
todom chirurgicznym.

nia kręgowego, przez co powoduje ich 
podrażnienie, a w konsekwencji wy-
wołuje ból u chorego – wyjaśnia lek. 
med. Marcin Wdowiak, specjalista 
neurochirurg ze szpitala Żagiel Med  
w Lublinie.

Główne objawy dyskopatii lędźwio-
wej to ból w okolicach odcinka lędź-
wiowo-krzyżowego kręgosłupa, który 
może być nagły i ostry lub przewlekły. 
Najczęściej promieniuje do jednej lub 
obu kończyn dolnych – jest to tzw. 
rwa kulszowa. W skrajnych przypad-
kach pojawia się także niedowład 
nóg i problem z zatrzymaniem mo-
czu. – Jeżeli epizody rwy nawracają  
i są wywołane dużymi wypuklinami 
lub luźnymi fragmentami dysku, któ-
re wypadły do kanału kręgowego, to 
leczenie zachowawcze i rehabilitacyj-
ne będzie mało skuteczne – tłumaczy 
dr n. med. Michał Rutkowski z Żagiel 
Med. – W takich sytuacjach często je-

dynym rozwiązaniem jest zabieg chi-
rurgiczny.

Operacyjne leczenie kręgosłupa  
– małoinwazyjne metody
Chirurgia kręgosłupa jest jednym  
z najprężniej rozwijających się obsza-
rów w medycynie. Efektem tego są 
m.in. małoinwazyjne możliwości le-
czenia dyskopatii lędźwiowej. Zabiegi 
są bezpieczne, a prawdopodobień-
stwo wystąpienia powikłań – zniko-
me. Pacjent po operacji nie wymaga 
długiego okresu hospitalizacji (zwykle 
trwa on od kilku godzin do dwóch 
dni) i może szybko wrócić do codzien-
nych aktywności. Znaczenie ma tu 
również efekt estetyczny po operacji  
– w zależności od wybranej metody  
– na ciele pozostaje niewielka blizna 
lub zupełnie nie ma po niej śladu. 

W ośrodku małoinwazyjnej chirur-
gii kręgosłupa Żagiel Med lekarze 



przeprowadzają operacje kręgosłupa  
z wykorzystaniem metod takich, jak: 
discektomia klasyczna, mikroskopo-
wa lub endoskopowa oraz DiscoGel  , 
DTrax    i Spine Jack.

Discektomia klasyczna 
– na czym polega?
– Discektomia klasyczna polega na 
wykonaniu dużego otwarcia skórne-
go, odwarstwieniu mięśni przykręgo-
słupowych oraz usunięciu więzadła 
żółtego – wyjaśnia lek. med. Marcin 
Wdowiak. – Podczas operacji nastę-
puje częściowe zniesienie łuku kręgu, 
a następnie usunięcie dysku. 

Po operacji pacjent wymaga od jed-
nego do dwóch dni hospitalizacji.  
W pierwszej dobie po zabiegu cho-
ry jest pionizowany i rozpoczyna się 
pierwszy etap procesu rehabilitacji. 
Powrót do pełnej aktywności trwa od 
jednego do dwóch miesięcy.

Discektomia pod kontrolą
mikroskopu
Discektomia mikroskopowa umoż-
liwia znaczne ograniczenie otwarcia 
skórnego i mniejsze odwarstwienie 
mięśni przykręgosłupowych – przy 
dobrej wizualizacji struktur nerwo-
wych kanału kręgowego. W przypad-
ku tej metody jest mała ingerencja  
w układ kostno-stawowy kręgosłupa  
i istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia 
dyskopatii nawrotowej. Podczas za-
biegu wykonywane jest małe nacięcie 
skóry (około 2 - 4 cm). 

Discektomia z wykorzystaniem  
systemu endoskopowego
Discektomia endoskopowa to re-
wolucyjna metoda operacji krę-
gosłupa. Zabieg wykonywany jest 
przeważnie w znieczuleniu ogólnym  
– z wykorzystaniem specjalnych 
instrumentów i toru wizyjnego.  
– Operacja przeprowadzana jest  
u wybranych pacjentów, po ocenie 
wyniku badania rezonansem magne-
tycznym. Podczas zabiegu wykony-
wane jest niewielkie nacięcie skórne 
– od 8 do 10 mm – mówi dr n. med. 
Michał Rutkowski.
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Dzięki discektomii endoskopowej 
praktycznie nie są naruszane mięśnie 
przykręgosłupowe, co ogranicza ryzy-
ko destabilizacji kręgosłupa. Metoda 
ta może być stosowana także u osób 
starszych.

DiscoGel   – rewolucyjny i małoinwa-
zyjny zabieg przezskórny
– Zabieg DiscoGel   przeprowadzany 
jest w znieczuleniu miejscowym, pod 
kontrolą aparatu rentgenowskiego. 
Polega na wprowadzeniu do krążka 
międzykręgowego specjalnego leku 
w formie żelu, co pozwala przywró-
cić jego prawidłowego uwodnienie  
– wyjaśnia lek. med. Marcin Wdo-
wiak. Metoda ta jest stosowana  
w przypadku uwypukleń dysków, bez 
cech przerwania pierścienia włókni-
stego, które zachowały około 50 pro-
cent wysokości wyjściowej. 

Pacjent może opuścić szpital już po 
kilku godzinach. Całkowity efekt te-
rapeutyczny osiąga się po blisko czte-
rech tygodniach od podania leku.

DTrax   – zabieg z dostępu tylnego
DTrax    to małoinwazyjna, przezskór-
na stabilizacja kręgosłupa w odcinku 
szyjnym, która stosowana jest w ste-
nozach otworowych. Lekarz przepro-
wadza zabieg z dostępu tylnego – od 
pleców chorego – co zapobiega dole-
gliwościom pooperacyjnym, takim jak 
problemy z mówieniem czy przełyka-
niem.

Podczas operacji wykonywane są dwa 
małe nacięcia skóry u podstawy karku. 
Ogromną zaletą techniki DTrax   jest 
brak konieczności usuwania dysku 
oraz części kostnej. Cały zabieg trwa 
około 30 minut. Pacjent może wrócić 
do aktywnego funkcjonowania już po 
24 godzinach od zakończenia operacji. 

Spine Jack     przy złamaniach 
kompresyjnych trzonu kręgosłupa
– Do złamania kompresyjnego trzo-
nów kręgosłupa dochodzi najczęściej 
w wyniku urazów, zmian przecią-
żeniowych, infekcji, nowotworów 
lub osteoporozy – mówi dr n. med.  

Michał Rutkowski. – W przypadku 
złamania kompresyjnego u chorego 
pojawia się nagły i silny ból. W szcze-
gólnie ciężkich sytuacjach mogą wy-
stąpić również objawy neurologiczne, 
m.in. niedowład kończyn dolnych.

Metoda Spine Jack  pozwala przy-
wrócić pierwotną biomechanikę 
kręgosłupa w przypadku złamań 
kompresyjnych. Dzięki tej metodzie 
neurochirurg może odtworzyć anato-
miczną wysokość złamanego trzonu 
kręgosłupa u danego pacjenta. Zabieg 
trwa około 30 minut. 

Która metoda jest najlepsza?
O kwalifikacji do operacji, jak rów-
nież o wyborze najlepszego zabie-
gu dla danego pacjenta, decyduje 
lekarz. – Wybór małoinwazyjnej 
metody leczenia zależy od obrazu 
klinicznego choroby, stopnia za-
awansowania zmian zwyrodnie-
niowych oraz od stanu ogólnego 
pacjenta – mówi lek. med. Marcin 
Wdowiak. – Do przeprowadzenia 
oceny konieczne jest dostarczenie 
wyniku badania rezonansem mag- 
netycznym wybranego odcinka 
kręgosłupa, a w przypadku gdy 
występują przeciwwskazania do 
rezonansu, należy wykonać tomo-
grafię komputerową wysokiej roz-
dzielczości.

Teraz pacjenci nie muszą obawiać 
się skomplikowanych operacji krę-
gosłupa – stosowane w medycynie 
nowoczesne, małoinwazyjne meto-
dy leczenia dyskopatii lędźwiowej 
są bezpieczne dla pacjenta. 
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Małoinwazyjne leczenie 
hemoroidów światłem lasera

Dokuczliwe swę-
dzenie, ból, piecze-

nie, uczucie niepełnego 
wypróżnienia i krwawie-
nie z odbytu. To najczęst-
sze objawy hemoroidów. 
Choroba dopada osoby  
w każdym wieku, ale 
przede wszystkim te, które 
mają siedzącą pracę i pro-
wadzą mało aktywny tryb 
życia.

m wcześniej uda się 
rozpoznać problemy 
z żylakami odbytu, 
tym większa szansa 
na wyleczenie ich bez 
konieczności operacji. 

Choroba ta uznawana jest za wstydli-
wą, a pacjenci – mimo tego, że zaob-
serwowali u siebie objawy – zwlekają 
z wizytą u lekarza. Zaniedbanie i baga-
telizowanie tych  dolegliwości często 
kończy się zabiegiem chirurgicznym. 
Na szczęście obecnie dostępne są 
także małoinwazyjne metody – mniej 
obciążające i bolesne dla pacjenta niż 
tradycyjne operacje –  w tym leczenie 
hemoroidów laserem.

Na czym polega choroba
hemoroidalna?
Guzki krwawnicze, potocznie zwa-
ne hemoroidami, ma każdy z nas. Są 
one naturalną strukturą   naczyniową 
o budowie ciał jamistych, wyglądem 
przypominającym poduszeczki. Peł-

niąc funkcję wspomagającą mięśnie 
zwieracza odbytu, uszczelniają kanał 
odbytu oraz pomagają kontrolować 
oddawanie stolca i gazów.

Problem z hemoroidami zaczyna się 
dopiero wtedy, gdy działają niepra-

widłowo. – Kiedy guzki krwawnicze 
zbytnio rozciągają się i przepełnia-
ją krwią, z której nie są w stanie się 
opróżnić, często dochodzi do stanu 
zapalnego guzków, jak i tkanek od-
bytu. Wtedy mówimy o powstaniu 
choroby hemoroidalnej – tłumaczy 
lek. med. Remigiusz Żebrowski, 
specjalista chirurgii ogólnej i on-
kologicznej ze szpitala Żagiel Med 
w Lublinie. – Choroba objawia 
się na różne sposoby – w zależ-
ności  od stopnia zaawansowania  
i od tego, czy dotyczy hemoroidów 
wewnętrznych, czy zewnętrznych 
przyodbytowych splotów żylnych. 
Zazwyczaj pacjenci skarżą się na 
dyskomfort i bóle podczas wypróż-
niania, którym towarzyszy krwa-
wienie o różnym nasileniu, wypa-
danie guzków na zewnątrz w czasie 
parcia. W najbardziej zaawanso-
wanym, 4. stopniu choroby duże 
guzki wychodzą poza kanał odbytu, 
bez możliwości ich odprowadzenia  

lek. med. Remigiusz Żebrowski
specjalista chirurgii ogólnej, 

specjalista chirurgii onkologicznej
szpital Żagiel Med
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– stale pozostają na zewnątrz odby-
tu – dodaje dr Żebrowski.

Choroby związane z żylakami od-
bytu pojawiają się przeważnie  
u osób, które mają siedzącą pra-
cę, czyli przede wszystkim pra-
cowników biurowych, kierowców, 
kasjerów, telemarketerów itp. Po-
wodem jest również prowadzenie 
mało aktywnego trybu życia oraz 
zła dieta – spożywanie zbyt małej 
ilości błonnika. Hemoroidy ściśle 
związane są z nieprawidłowym 
wypróżnianiem (kiedy występują 
zaparcia lub biegunka). Na chorobę 
narażone są także osoby otyłe oraz 
kobiety w zaawansowanej ciąży  
i po porodach.

Bezbolesne leczenie laserem
W początkowych fazach choroby 
hemoroidalnej jest jeszcze moż-
liwość leczenia miejscowego za 
pomocą różnego rodzaju kremów, 
maści, czopków, leków flebotro-
powych oraz korekcji diety i stylu 
życia. Na pozostałych etapach ta-
kie metody nie będą już skuteczne,  
a pacjentom pozostaje leczenie za-
biegowe. 

Obecnie coraz bardziej dostępne 
są nowoczesne, małoinwazyjne 
metody leczenia hemoroidów, któ-
re pozwalają skutecznie pozbyć się 
problemu. Jedną z nich jest leczenie 
laserem. – Zabieg przeprowadza 
się głównie w trzeciej, i w wybra-
nych przypadkach, czwartej fazie 
rozwoju choroby – mówi lek. med. 
Remigiusz Żebrowski. – Polega on 
na naświetlaniu guzków krwaw-
niczych światłem lasera wprowa-
dzonym do wnętrza hemoroidu.  
W ten sposób naczynie, które do-
prowadza krew, zostaje zamknięte, 
a guzki w ciągu kilku dni „cofają się”.  

Zabieg zapobiega wypada-
niu hemoroidów w przyszłości,  
a całkowity efekt terapeutycz-
ny osiągamy po 6 – 8 tygod- 
niach od zabiegu. 

Laser umożliwia precyzyjne usu-
nięcie guzków, bez uszkodzeń ślu-
zówki i tkanki mięśniowej zwiera-
cza. Nie ma konieczności cięcia,  
a co za tym idzie zszywania rany 
oraz zakładania szwów – tak jak  
w przypadku tradycyjnych ope-
racji. Zabieg można wykonać  
w miejscowym znieczuleniu, 
częściej jednak – ze względu na 
komfort pacjenta – wykonywa-
ny jest w krótkotrwałym znie-
czuleniu dożylnym. Cały zabieg 
przebiega bezboleśnie i trwa 
około 15 – 20 minut. Pacjent 
nie musi być długotrwale ho-
spitalizowany i może w szybkim 
czasie wrócić do codziennych 
aktywności.  Metoda ta umożli-
wia pełną kontrolę nad tkanką,  
a ryzyko wystąpienia powikłań 
jest znikome.

Pacjent przed i po zabiegu
Przed zabiegiem usunięcia żylaków 
laserem niezbędne jest wykonanie 
kilku badań. Konieczna jest wizyta 
w gabinecie chirurga proktologa, 
gdzie zostanie zdiagnozowany pro-
blem i postawione rozpoznanie. Le-
karz wykona wziernikowanie odby-
tu, które jest podstawą kwalifikacji 
do rodzaju leczenia.

Pacjent powinien zgłosić się do 
szpitala w dniu zabiegu, na wy-
znaczoną godzinę. Po usunię-
ciu guzków krwawniczych lase-
rem chorzy nie odczuwają bólu, 
dlatego mogą wrócić do domu,  
a po niedługim czasie do stałych  
aktywności.

Hemoroidy to bolesna, uciążliwa i 
częsta przypadłość. Nie warto się 
wstydzić i zwlekać z wizytą u leka-
rza, bo im wcześniej uda się rozpo-
znać chorobę, tym łatwiej będzie 
zapobiec dalszemu rozwojowi i cał-
kowicie ją wyleczyć.

KW

TYPY HEMOROIDÓW
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a pewno prędzej czy 
później – zwłaszcza 
przeglądając interne-
towe fora – trafisz na 
niepotwierdzone in-
formacje, które niepo-

trzebnie będą zaprzątać Twoją gło-
wę. Jedni są przekonani, że usunięcie 
trzonu macicy pozbawia kobiecości  
i przyśpiesza proces starzenia, a jesz-
cze inni, że nie można mieć satysfak-
cjonującego życia seksualnego. To 
oczywiście bezpodstawne wnioski, 
które obali każdy specjalista. Jeżeli 
masz jakiekolwiek obawy lub chcesz 
potwierdzić prawdziwość informa-
cji – porozmawiaj z lekarzem. Nie 
bój się pytać, bo to właśnie on jest 
najbardziej odpowiednią osobą, żeby 
udzielić Ci właściwych i prawdzi-
wych odpowiedzi.

Jakie są wskazania do zabiegu?
Amputacja trzonu macicy – zarówno 
tradycyjna, jak i laparoskopowa – naj-
częściej przeprowadzana jest w przy-
padku obecności mięśniaków oraz 
nieprawidłowego krwawienia z maci-
cy. Mięśniaki są to łagodne guzy no-
wotworowe, które powstają z tkanki 
mięśniowej. Występują u wielu kobiet 
i często rozwijają się bezobjawowo. 

Guzy mogą być nieliczne i rosnąć 
przez wiele lat, ale nie dawać prze-
rzutów. Bardzo rzadko stają się no-
wotworami złośliwymi, dlatego tak 
ważne są badania profilaktyczne. 
Po wykryciu mięśniaków operacja 
nie zawsze będzie konieczna. Może 
okazać się nieunikniona, gdy guzy 
szybko powiększają się i wywołują 
uciążliwe dolegliwości.

Niepokój i lęk na 
pewno będą Ci to-
warzyszyć przed 

zabiegiem usunięcia trzonu 
macicy. 

Powinnaś jednak pamiętać, 
że operacja poprawi stan 
Twojego zdrowia, a w przy-
padku zmian nowotworo-
wych może uratować Ci 
życie. To jest najważniejsze, 
a wszelkie mity związane  
z funkcjonowaniem kobiety 
po zabiegu zostaw daleko 
za sobą.

Zabieg usunięcia trzonu macicy 
nie pozbawi Cię kobiecości!

dr hab. n. med. Marek Gogacz
specjalista ginekolog położnik

szpital Żagiel Med
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Jakie są objawy mięśniaków? 
– Przede wszystkim jest to nieprawi-
dłowe krwawienie z dróg rodnych. Naj-
częściej dotyczy miesiączek – obfite 
krwawienie, często ze skrzepami pod-
czas menstruacji. Czasami występują 
uciążliwe krwawienia między miesiącz-
kami – mówi dr hab. n. med. Marek  
Gogacz, specjalista ginekologii i położ-
nictwa z prywatnego szpitala Żagiel Med  
w Lublinie. – Pacjentki często odczu-
wają również silne dolegliwości bó-
lowe w podbrzuszu. Duże guzy mogą 
uciskać na będące w pobliżu struktury 
anatomiczne, takie jak pęcherz moczo-
wy, co powoduje konieczność częste-
go oddawania moczu, jak również na 
jelito grube, przez co występują zapar-
cia i problemy z wypróżnianiem.

Metoda tradycyjna czy 
laparoskopowa?
Usunięcie trzonu macicy tradycyjną 
metodą chirurgiczną polega na otwar-
ciu jamy brzusznej. 

– Najczęściej wykonywane jest cięcie 
poprzeczne nad spojeniem łonowym. 
Kiedy macica zostanie uwidocznio-
na, usuwany jest trzon wraz z jajowo-
dami (jako profilaktyka raka jajnika), 
natomiast pozostawiane są jajniki 
oraz szyjka macicy – wyjaśnia dr hab.  
n. med. Marek Gogacz. – Zabieg koń-
czy się założeniem szwów na skórę,  
a uzyskany materiał, w każdym przy-
padku, wysyłany jest do badania histo-
patologicznego, co jest bardzo ważne.

Metoda laparoskopowa stosowana jest 
przede wszystkim w przypadku mięśnia-
ków, które mają niewielkie rozmiary. Po-
lega na wprowadzeniu do jamy brzusz-
nej, przez niewielkie otwory (0,5 - 1 cm), 
trzech lub czterech trokarów (prowad-
nice  o budowie rurowej). – Jeden otwór 
jest w okolicy pępka, a pozostałe poniżej 
pępka i powyżej spojenia łonowego (po-
między pępkiem a spojeniem łonowym).  

Przez nie wprowadzane są tor 
wizyjny (kamera) oraz narzędzia 
chirurgiczne – tłumaczy dr hab.  
n. med. Marek Gogacz. Podobnie 
jak w przypadku tradycyjnej me-
tody, usuwany jest trzon macicy, 
a pozostawiane są jajniki i szyjka 
macicy. – Trzon macicy jest roz-
drabniany i usuwany na zewnątrz, 
pacjentka ma zakładane szwy,  
a materiał tkankowy, uzyskany  
w czasie operacji, wysłany jest do 
badania histopatologicznego – do-
daje dr Gogacz.

Będę miała operację  
– co powinnam wiedzieć?
Jeżeli jeszcze miesiączkujesz, to 
ważne jest, żeby zabieg był wy-
konany w pierwszej fazie cyklu, 
zaraz po zakończeniu krwawienia. 
Operacja będzie przeprowadzona  
w znieczuleniu ogólnym – zarówno 
jeśli chodzi o metodę tradycyjną, 
jak i laparoskopową.
Powinnaś zgłosić się do szpitala  
w umówionym terminie – pamiętaj, 

że trzeba być na czczo. Czas hospita-
lizacji – po przeprowadzeniu operacji 
– uzależniony będzie od Twojego sa-
mopoczucia i stanu ogólnego, ale zwy-
kle trwa od dwóch do trzech dni. Jeżeli 
jesteś osobą pracującą, to otrzymasz 
zwolnienie lekarskie na okres około 
dwóch tygodni.

– Po operacji zalecany jest oszczędza-
jący tryb życia. W czwartej lub piątej 
dobie po zabiegu należy zgłosić się na 
wizytę w celu usunięcia szwów skór-
nych – mówi dr hab. n. med. Marek 
Gogacz. – Kolejne badanie kontrolne 
zostanie wykonane po 4 tygodniach 
od operacji. W trakcie tego badania 
powinna być także ocena wyniku ba-
dania mikroskopowego.

Pamiętaj, że w trakcie rekonwalescen-
cji nie możesz nosić ciężkich rzeczy  
i uprawiać sportów. Stosuj się do zale-
ceń lekarza, który dokładnie powie Ci, 
jak stopniowo powracać do codzien-
nych aktywności, żeby nie doszło do 
pooperacyjnych powikłań.

KW



16

FACE LIFTING

tratę elastyczności skóry 
najczęściej zauważamy 
na naszej twarzy i szyi, bo 
właśnie z tego powodu 
odczuwamy najwięk-

szy dyskomfort. Dzięki chirurgicznemu 
liftingowi twarzy (face lifting) można 
naciągnąć i wygładzić skórę. Zabieg po-
zwala uzyskać zdecydowanie młodszy,  
a jednocześnie naturalny wygląd. 

Pięć najważniejszych rzeczy, które  
powinniśmy wiedzieć o zabiegu

1. Lifting twarzy jest zabiegiem chirur-
gicznym, podczas którego lekarz napi-
na skórę i usuwa jej nadmiar. Polega to 

na zredukowaniu tkanki w środkowych  
i dolnych partiach twarzy oraz szyi.

– Chirurg naciąga i podnosi skórę w kie-
runku górnym, do tyłu głowy. Są różne 
typy zabiegów, może być to minimalna 
korekta lub bardziej złożona operacja, 
która obejmuje lifting twarzy i szyi – 
mówi dr n. med. Ryszard Mądry, spe-
cjalista chirurgii ogólnej i plastycznej ze 
szpitala Żagiel Med.

2. Zabieg przeprowadzany jest najczęś- 
ciej u osób po pięćdziesiątce. Jednak 
zdarzają się również młodsi pacjenci, 
którzy zaobserwowali obwisłą skórę w 
okolicach szczęki czy podbródka. Lifting 

Starzenie się 
to proces, 
przed któ-

rym nie ma uciecz-
ki. Z wiekiem nasza 
skóra marszczy się  
i wiotczeje, głównie 
przez to, że zawie-
ra mniej kolagenu  
i elastyny. Może-
my to zaobserwo-
wać praktycznie 
na każdej okolicy 
ciała, zwłaszcza po  
50. roku życia. 

Jędrna i naturalna skóra 
po face liftingu

dr n. med. Ryszard Mądry
specjalista chirurg ogólny,

 specjalista chirurg plastyczny 
szpital Żagiel Med
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wykonywany jest wtedy, gdy widoczne 
są oznaki starzenia się twarzy i szyi oraz 
nie ma przeciwwskazań do zabiegu.

3. Face lifting przeprowadzany jest 
po konsultacjach z lekarzem i ocenie 
stanu zdrowia pacjenta. – Zalecane są 
podstawowe badania, które pozwalają 
wyeliminować ewentualne przeciw-
wskazania do operacji. Wykonywane są 
również dodatkowe badania, dzięki któ-
rym można ocenić kondycję skóry oraz 
kształt i symetrię twarzy – wyjaśnia dr n. 
med. Ryszard Mądry.

4. Wykonanie zabiegu nie jest wskazane 
u osób z chorobami zakrzepowo-zatoro-
wymi, układu oddechowego, cukrzycą 
oraz u pacjentów, którzy mają stany za-
palne skóry. W przypadku osób uzależ-
nionych od nikotyny konieczne będzie 
zrezygnowanie z palenia, najlepiej całko-
wicie albo co najmniej na 6 tygodni przed 
i po zabiegu. Palenie papierosów zwięk-
sza ryzyko wystąpienia powikłań po ope-
racji oraz wydłuża czas gojenia się ran.

5. Lifting twarzy pomaga uzyskać efekt 
młodej i jędrnej skóry. Twarz pacjenta 
może wyglądać młodziej nawet o 10 lat, 
jednak trzeba pamiętać, że wciąż pozo-
staje pod wpływem naturalnego procesu 
starzenia się skóry. Po zabiegu twarz nie 
traci swojej mimiki i nadal wygląda natu-
ralnie.

Lifting twarzy w praktyce
Zabieg przeprowadzany jest w znieczu-
leniu ogólnym. Chirurg wykonuje rysunki 
linii na twarzy, które wyznaczają miej-
sca cięć podczas operacji. – Przy liftingu 
twarzy cięcia wykonywane są od skroni,  
z przodu ucha, następnie wokół mał-
żowiny usznej i wzdłuż linii włosów za 
uchem – wyjaśnia dr n. med. Ryszard 
Mądry. – W przypadku liftingu szyi cza-
sami chirurg wykonuje dodatkowe nacię-
cie pod brodą.

Po odseparowaniu skóry lekarz usu-
wa jej nadmiar oraz napina powięź 
podskórną, co wygładza rysy twarzy. 
Na koniec chirurg zakłada szwy (któ-
re są ściągane po tygodniu), a twarz 
zabezpieczana jest bandażem, który 
uciska skórę, co ogranicza powsta-
wanie siniaków i obrzęków. 

Ostateczne efekty liftingu widoczne 
są po kilku miesiącach od zabiegu. 
Młodszy wygląd, który uzyskaliśmy 
dzięki operacji, może utrzymać się 
nawet do 10 lat – są jednak pewne 
warunki. Pacjent powinien stoso-
wać się do zaleceń lekarza, zapew-
niać odpowiednią pielęgnację skóry 
twarzy i szyi oraz dbać o utrzymanie 
wagi ciała na stałym poziomie. 

O czym musimy pamiętać
po operacji?
– Dolegliwości bólowe, które wy-
stępują u pacjentów po operacji, ła-
godzone są za pomocą doustnych 
środków przeciwbólowych. Przez 
kilka tygodni po zabiegu mogą wy-

stępować obrzęki i krwiaki oraz odrę-
twienia i zaburzenia czucia w okolicach 
operowanej okolicy twarzy – mówi  
dr n. med. Ryszard Mądry. Większość 
blizn po face liftingu schowana jest za 
uszami i pod włosami, tak że nie są bar-
dzo widoczne. Trzeba jednak chronić je 
przed promieniami słońca.

Przez pierwsze dni po operacji powin-
niśmy unikać schylania się, podnoszenia 
ciężkich przedmiotów oraz zakładania 
ubrań przez głowę (może to podraż-
nić rany). Przez kilka tygodni nie można 
uprawiać sportu, korzystać z sauny i so-
larium oraz spożywać alkoholu. 

Nie zatrzymamy procesu starzenia się 
skóry, ale współczesne zabiegi z obszaru 
chirurgii plastycznej mogą nam pomóc 
ukryć widoczne oznaki postępujące-
go wieku. Na co dzień warto pamiętać  
o odpowiedniej pielęgnacji skóry oraz 
ćwiczeniach mięśni twarzy, które poma-
gają ujędrnić skórę i ograniczyć pojawia-
nie się zmarszczek.

KW
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