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Bezdech senny
przyczyną nagłej śmierci nocnej

Chrapanie spędza sen z powiek przede wszystkim partnerom osób chrapiących, którzy szukają różnych sposobów na to, aby spokojnie zasnąć.

Gwizdanie, szturchanie, głaskanie bardzo często nie przynosi
efektów lub są one krótkotrwałe.
Oprócz uciążliwości związanych
z odgłosami, chrapanie może
być objawem zagrażającej życiu
choroby. Najważniejsze, aby z
pomocą bliskiej osoby przeanalizować KIEDY chrapiemy, a z pomocą lekarza – DLACZEGO?
Może powodować niekontrolowany sen w ciągu dnia, a także
zagrażać życiu w nocy. Bezdech
senny, bo o nim mowa, w efekcie powoduje głośne chrapanie.
Istnieje kilka sposobów na to, aby
sprawdzić, czy te donośne wibracje gardłowe są oznaką choroby,
czy wynikają z mniej poważnych
przyczyn.
Pierwszym testem jest zbadanie, czy chrapiący wydaje z
siebie uciążliwe dźwięki w jednej
pozycji, czy nie ma to znaczenia.
Bardzo często zmiana ułożenia
ciała pomaga pozbyć się kłopotu lub chrapanie ulega spłyceniu.
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W pozycji horyzontalnej język opada ku tyłowi, otwierają się usta,
a kanał nosogardła i cieśni gardła ulega zwężeniu. Wydobywające się przezeń powietrze napotyka przeszkodę, co powoduje
dręczący domowników dźwięk
towarzyszący oddychaniu. Stąd

Atmosfera w sypialni
Aby spać głęboko, trzeba zapewnić organizmowi i umysłowi odpowiednie do tego warunki. Częste wietrzenie sypialni
pomoże w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności zarówno
w pomieszczeniu (na poziomie
40-60%), jak i w naszym gardle, a obniżenie temperatury
w nocy do 18 stopni Celsjusza
poprawi komfort odpoczynku. Warto również zadbać o
wygodną poduszkę, najlepiej
dopasowującą się do kształtu
głowy i utrzymującą kręgosłup
oraz głowę w jednej linii.

tak istotna jest pomoc i czułość
drugiej osoby, która będzie w stanie realnie ocenić cały proces.
Kolejnym sposobem jest krótka
analiza stanu zdrowia.
W tym celu trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy
oprócz chrapania towarzyszą
nam jeszcze inne dolegliwości,
jak: katar, kaszel, bóle głowy spowodowane zapaleniem zatok,
otyłość? Bardzo często wynikiem
stanów chorobowych jest niedrożność układu oddechowego.
Otyłość, u podstaw której leżą zła
dieta i brak ruchu, przyczynia się
do zwiotczenia mięśni, a co za
tym idzie – również do chrapania.
Palenie papierosów i zalegająca
przez to w krtani ślina może powodować obrzęk śluzówki oraz
utrudniony przepływ powietrza,
natomiast alkohol – zwiotczenie mięśni gardła i języka. Zaleca się zatem, aby nie spożywać
napojów wysokoprocentowych
na mniej niż dwie godziny przed
snem.

Kiedy to już choroba
Osoba, która chrapie, nie zdaje
sobie sprawy z tego, że   jej oddech ulega spłyceniu i jak często
mogą występować u niej okresy
zupełnego bezdechu, któremu
towarzyszy chrapanie. Jedynie
bliska osoba, obserwująca śpiącego, może opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach lekarzowi – laryngologowi.
Najbardziej
niebezpieczny
dla organizmu jest zespół obturacyjnych bezdechów śródsennych. Przerwy w oddychaniu
mogą trwać nawet do 10 sekund,
a rekordzista w częstotliwości
powtarzających się bezdechów
osiągnął ich w ciągu jednej nocy
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aż 890. Bez względu na częstotliwość występowania, bezdech
może powodować nadciśnienie,
arytmię, udar mózgu lub zawał
serca. Jest również przyczyną
nagłej śmierci nocnej. Jeśli partner zauważy, że śpiący przestaje
chrapać, ale mimo poruszającej
się klatki piersiowej nie słychać

nosowych gardła może nastąpić po badaniu endoskopowym.
Dodatkowo wykonuje się również badanie polisomnograficzne, w trakcie snu, które rejestruje
zmieniające się parametry organizmu w godzinach nocnych.
W zależności od rodzaju zmian zmienia się również sposób leczenia.

Najważniejsze jest rozpoznanie choroby i ocena
jej lokalizacji. Bez tego pacjent może być narażony na niepotrzebne, inwazyjne zabiegi. Samo
leczenie najlepiej zacząć od mało ingerujących
form, np. leczenia falami radiowymi – RF (radiofrequency). Kolejną metodą może być zabieg
laserem oraz stosowanie aparatów wewnątrzustnych lub protez powietrznych (CPAP) – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed ze
szpitala Żagiel Med w Lublinie. – Aby udrożnić
prof. dr hab. n. med.
górne
drogi oddechowe, w zależności od przyKamal Morshed
czyny niedrożności, można wykonać następujące zabiegi: operację przegrody nosowej, małżowin nosowych
lub polipów nosa, podniebienia miękkiego i/lub migdałków podniebiennych (usunięcie nadmiaru tkanek podniebienia miękkiego
powoduje ograniczenie wibracji i zwiększenie przestrzeni gardła
środkowego) oraz redukcję nasady języka. Wszystkie zabiegi wykonywane są w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym albo ogólnym. Nie ma potrzeby, aby pacjent pozostał w
szpitalu dłużej niż jeden dzień. Aby leczenie przyniosło jednak efekty
– należy stosować się ściśle do wskazówek lekarza – dodaje.
wdechu – powinien nakłonić
chrapiącego do wizyty u laryngologa. Najczęściej na bezdech
cierpią mężczyźni między 45.
a 55. rokiem życia. Wśród objawów tego schorzenia pojawiają
się: zmęczenie po przebudzeniu,
senność w najmniej oczekiwanych momentach, np. podczas
spotkania, bóle głowy, brak koncentracji, nieuzasadniona nerwowość, impotencja.

Diagnoza i leczenie
Obturacyjny bezdech śródsenny
może być spowodowany wieloma czynnikami, m.in.: polipami,
skrzywioną przegrodą nosową,
przerośniętą małżowiną nosową,
przerośniętymi migdałkami podniebiennymi i gardłowymi, cofniętą żuchwą, wiotkimi mięśniami
podniebiennymi,
opadającym
lub wydłużonym podniebieniem
miękkim i języczkiem, krótką szyją, dużym językiem. Stwierdzenie
nieprawidłowości w budowie jam

Nieocenieni
domownicy
Bezdech senny jest niebezpieczną chorobą, która może powodować nagłą śmierć nocną. Wymienione zabiegi oraz aparatura,
które ułatwią choremu oddychanie, są niezbędne do tego, aby
zapobiec nie tylko zgonowi, ale
również niedotlenieniu organizmu
lub nadciśnieniu tętniczemu.
Najważniejsza w przypadku
tej podstępnej choroby jest rola
domowników, którzy potrafią
bezstronnie określić zarówno ilość
bezdechów, jak i zachowanie
chorego podczas snu. Widząc
niepokojące objawy, należy jak
najszybciej skierować chorego
na badania oraz towarzyszyć mu
podczas diagnozy i zdefiniowania dolegliwości. Tylko w ten sposób lekarz prowadzący będzie
miał pełen obraz stanu zdrowia
pacjenta.
Opracowanie: HT

Co to jest

badanie
endoskopowe
trzeciego
migdałka

Migdałek gardłowy (tzw.
trzeci migdałek) jest częścią układu chłonnego
dziecka. Intensywny okres
rozwoju występuje między
3. a 8. rokiem życia. Nadmierny przerost migdałka
gardłowego ze wszystkimi jego następstwami jest
jednym z najczęstszych
problemów
laryngologicznych wieku dziecięcego.
Położenie migdałka gardłowego
powyżej podniebienia miękkiego
uniemożliwia jego bezpośrednią
ocenę. Podstawowym badaniem oceniającym migdałek gardłowy, uznawanym za standard,
jest badanie endoskopowe jamy
nosowo-gardłowej. U dzieci badanie to wykonuje się fiberosko-

pem, czyli giętkim endoskopem
wprowadzanym przez nos. Endoskop połączony jest z kamerą
oraz zestawem komputerowym
do rejestracji obrazu. Dzięki temu
badanie jest nagrywane, może
być zapisane na dysku lub wydrukowane w wersji papierowej.
Badanie wykonuje lekarz laryngolog. W razie konieczności możliwe
jest znieczulenie miejscowe bło-
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ny śluzowej nosa. Wykonuje się je
jednak sporadycznie, gdyż samo
znieczulenie może być bardziej
nieprzyjemne niż badanie. Po
wprowadzeniu końcówki fiberoskopu do nosa na ekranie monitora uzyskujemy obraz jamy nosowo-gardłowej, gdzie znajduje się
trzeci migdałek. Oceniamy jego
wielkość, budowę, dodatkowo
ujścia trąbek słuchowych oraz zatok przynosowych. Czas trwania
badania to ok. 20-40 s.
Badanie to jest istotnym uzupełnieniem kwalifikacji do zabiegu
usunięcia migdałka gardłowego.
Nie należy go jednak traktować
jako badania przesądzającego o
zabiegu. Ocena migdałka dokonana przez niedoświadczonego
lekarza może być myląca. Przy
podejmowaniu decyzji o zabiegu
operacyjnym należy uwzględnić
dolegliwości występujące u dziecka, ogólny stan zdrowia oraz

stan uszu i słuchu.
Badanie fiberoskopowe, właściwie przeprowadzone i ocenione,
powinno być zawsze wykonane
przed podjęciem decyzji odnośnie zabiegu operacyjnego. Dzięki

temu krótkiemu badaniu można
uniknąć zbyt pochopnych decyzji, niepotrzebnego stresu oraz
ryzyka związanego z operacją
i znieczuleniem u dziecka.

W okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym większość dzieci ma
powiększony migdałek gardłowy.
Jednak nie u wszystkich jest konieczny zabieg operacyjny. Dokładne badanie specjalistyczne,
w tym badanie fiberoskopowe
oraz ocena audiologiczna, mogą
precyzyjnie wskazać te dzieci, u
których zabieg usunięcia migdałka jest konieczny i powinien być
niezwłocznie wykonany.
Badanie endoskopowe migdałka
gardłowego można wykonać w
każdym wieku. Nie jest wymagane skierowanie. Badanie przeprowadza lekarz otolaryngolog, po
wcześniejszej ocenie nosa, gardła i uszu u dziecka, i to on decyduje, czy nie ma przeciwwskazań
do takiego badania.
Opracowanie:
lek. med. Tomasz Broda

Kiedy maluchowi

badać słuch?
Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów, które pozwalają małemu
człowiekowi orientować się w otaczającym go świecie, jest niezbędny
w procesie kształtowania mowy, rozwoju emocjonalnego, społecznego
i intelektualnego dziecka.
Dziecko już w pierwszych dniach
życia przechodzi przesiewowe
badanie słuchu, które pozwala  
na tak wczesnym etapie wykryć
niedosłuch, rozpocząć szczegółową diagnostykę i zapewnić mu
prawidłowy rozwój.
Nawet jeśli dziecko pozytywnie przeszło badanie przesiewowe po urodzeniu, nie oznacza
to, że już zawsze będzie dobrze
słyszało. Szczególnie narażone są
dzieci, które we wczesnym okresie
życia przechodziły częste infekcje
dróg oddechowych, zapalenia  
uszu, w tym przede wszystkim wysiękowe zapalenia uszu trwające
powyżej 3 miesięcy, zapalenia
opon mózgowych, a także przyj-
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U starszych dzieci, powyżej 6.
dziecko znajduje się w grupie ryroku życia, można wykonać
zyka, nawet gdy nie zauważamy
subiektywne badanie słuchu
bezpośrednio objawów niedosłu(wymagające
współpracy
chu, należy profilaktycznie wykopacjenta),
audiometrię
nać badanie słuchu, zwłaszcza
● Dziecko podgłaśnia telewitonalną. Badanie wykonuje
że jest ono dla dziecka zupełnie
zor lub muzykę
się za pomocą słuchawek
bezbolesne i nieinwazyjne.
● Nie reaguje na pytania i/
nagłownych
zakładanych
lub wymaga wielokrotnego
U dzieci do lat 5-6 najczęśna
uszy
pacjenta.
Pacjent
powtórzenia
ciej wykonuje się badanie impema
za
zadanie
przyciskać
● Mówi głośniej niż zwykle
dancyjne i otoemisję akustyczną.
na przycisk w momencie,
● Oddycha przez buzię, może
Oba badania wykonuje się za
kiedy
usłyszy
pierwszy,
również chrapać przez sen
pomocą urządzeń zakończonajcichszy
dźwięk.
Procedura
● Ma wadę wymowy (np.
nych sondą, którą umieszcza się
powtarzana jest kilkakrotnie
fonematyczną)
w zewnętrznym przewodzie słuna kilku częstotliwościach, w
● Zaczęło przekręcać słowa,
chowym. Badanie impedancyjwyniku czego otrzymuje się
a u młodszych dzieci ne mierzy parametry takie, jak
krzywą słyszenia w postaci
nie gaworzy w wieku 6 - 7
ciśnienie ucha środkowego i poaudiogramu.
miesięcy,
datność błony bębenkowej. OtoOczywiście
w sytuacji, kiedy na● Nie rozwija mowy po drugim
emisja akustyczna bada poziom
leży
wykonać
bardziej szczegóroku życia.
odpowiedzi akustycznej ucha
łową
diagnostykę,
zakres badań
wewnętrznego. Wynik badania
mowały leki działające ototok- wskazuje, w jakim stanie są bada- jest znacznie większy.
sycznie (gentamycyna, strepto- ne fragmenty ucha, co pozwala
Opracowanie:
mycyna, salicylany, a także leki na ocenę czynnościową narządu
mgr Sylwia Krasowska
stosowane w chemioterapii). Jeśli słuchu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiedy jeszcze powinno się
wykonać badanie słuchu?
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Chcesz wiedzieć więcej o zdrowiu?
Chcesz być na bieżąco i otrzymywać magazyn
velamed w pliku pdf na skrzynkę mailową?
Wypełnij formularz i przekaż go do rejestracji Żagiel Med
lub wypełnij formularz na stronie www.zagielmed.pl

www.zagielmed.pl

Imię i nazwisko

Data urodzenia: RRMMDD

Miasto

Nr domu

Kod

Nr lokalu

Tel. komórkowy

Zawód

Ulica

Mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych teraz i w przyszłości przez CRH Żagiel Sp. z o.o. z
siedzibą w Lublinie, ul. Roztocze 4, zgodnie z art. 23. ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) wyrażam zgodę na otrzymywanie
niezamówionych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności udostępnionego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego, od
spółki CRH ŻAGIEL MED Sp. z o.o. Sp. Jawna z siedzibą w Lublinie, ul. Roztocze 4 a oraz od CRH Żagiel Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ulica Roztocze 4.
Oświadczam, że zostałam / em poinformowany, iż:
• administratorem danych osobowych jest spółka CRH ŻAGIEL MED Sp. z o.o. Sp. Jawna z siedzibą w Lublinie, ul. Roztocze 4 a oraz CRH Żagiel Sp. z o.o. w Lublinie,
ulica Roztocze 4. Administrator danych przetwarza je zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
• podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

..................................................................
Data

..................................................................
Czytelny podpis

■■■■■■■■
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Jak uniknąć błędów w zwalczaniu

gorączki

Za temperaturę prawidłową uznać należy 37ºC przy pomiarze w ustach,
37,6ºC - w odbycie, 36,6ºC - pod pachą. W przypadku pomiaru w uchu wysokość temperatury prawidłowej należy sprawdzić w dołączonej instrukcji.
Gdzie można mierzyć
temperaturę?

●● w przewodzie słuchowym
- jest to pomiar z wykorzystaniem podczerwieni, pozwala
szybko uzyskać wynik,
●● w ustach - należy poczekać
30 minut od ostatniego posiłku lub napoju. Pomiar jest
trudny przy zatkaniu nosa i
silnym kaszlu, ponieważ dziecko nie jest w stanie wystarczająco długo przytrzymać
termometr nie otwierając ust,
●● w odbycie - u małych dzieci
najpewniejszy sposób pomiaru,
●● pod pachą - pomiar wygodny i niekrępujący dla dziecka, ale mniej dokładny.

Co to jest gorączka?
Jest to reakcja obronna organizmu, w czasie której wytwarza
on substancje zwalczające infekcję. Temperatura między 37,2
a 38°C to stan podgorączkowy,
wymagający obserwacji dziecka.
Temperatura między 38 a 38,5°C
to umiarkowana gorączka, dziecko należy chłodzić lub podać lek przeciwgorączkowy.
Temperatura powyżej 38,5°C to
wysoka gorączka, wymagająca
podania leków przeciwgorączkowych. Temperatura powyżej 40°C
wymaga pomocy lekarskiej.

Objawy gorączki:
●●
●●
●●
●●
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rumień, zarumienienie
lepka, spocona skóra
płacz, niepokój
uczucie zmęczenia, apatia

●●
●●
●●
●●

uczucie zimna, dreszcze
bóle głowy, inne bóle
suchość śluzówek
drgawki gorączkowe

Jak właściwie zmierzyć
temperaturę?
Ważne jest, aby termometr był
sprawny, odpowiednio dobrany
do dziecka. Przed użyciem nowego termometru należy uważnie
zapoznać się z instrukcją obsługi,
aby pomiar wykonać prawidłowo. Temperatury nie należy mierzyć:
●● bezpośrednio po wypiciu
gorących napojów
●● gdy dziecko płacze
●● po wysiłku fizycznym
●● w otoczeniu, które jest przegrzane
●● po odbytej kąpieli.

Czy każde pojawienie się
gorączki wymaga interwencji lekarza?
Odpowiedź zależy od wieku dziecka i objawów towarzyszących. Na
pewno pilnej konsultacji wymaga
noworodek czy młode niemowlę.
Sama gorączka lub gorączka
z niewielkimi objawami, trwająca nie dłużej niż 3 dni, może
być obniżana bez konsultacji
lekarza.
Starsze niemowlęta i małe dzieci
powinien zbadać lekarz, gdy gorączce towarzyszą niepokojące
objawy, takie jak:
●● całkowita odmowa jedzenia
i picia
●● duszność
●● kaszel
●● wymioty
●● ostra biegunka
●● apatia lub znaczne
pobudzenie
...więcej o zdrowiu

●● silny ból głowy
●● zaburzenia świadomości

Jak obniżać gorączkę?
Można ją obniżać metodami fizykalnymi, tzn. zimne okłady, kąpiele w wodzie o 1 stopień chłodniejszej niż temperatura dziecka,
zwiększenie ilości płynów. Można
podać lek przeciwgorączkowy.
Bardzo ważne jest pojenie
dziecka w czasie gorączki, ponieważ utrata wody następuje
wskutek pocenia się i wzrastającej liczby oddechów.
W infekcjach dróg oddechowych
lekiem pierwszego rzutu jest ibuprofen, jeśli występuje biegunka
zaleca się raczej paracetamol.
Ibuprofen jest lekiem przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i
przeciwzapalnym, który można
podawać co 6-8 godzin w dawce zależnej od wagi dziecka, tak
aby nie przekroczyć zalecanej
dawki dobowej. Jeśli wydalanie
wody przewyższa jej podaż, może

dojść do odwodnienia. W większości sytuacji ma ono przebieg
łagodny i udaje się je wyrównać
drogą doustną. Kiedy jednak objawy ulegają nasileniu (suchość
śluzówek, zapadnięte gałki oczne, zapadnięte ciemię), konieczne staje się nawadnianie dożylne.

Gorączka poszczepienna
Dość często po szczepieniach
występuje przejściowa gorączka.
Szczepionka zawiera niewielkie
ilości drobnoustrojów i wywołuje reakcje układu odpornościowego. Tego typu gorączka trwa
zwykle kilka godzin. Dziecko może
być rozdrażnione i odczuwać ból.
W takiej sytuacji można podać
lek przeciwgorączkowy.

Drgawki gorączkowe
Drgawki gorączkowe występują
u pewnej grupy dzieci od 6. miesiąca do 5. roku życia, pojawiają
się głównie w czasie narastania
gorączki, są krótkotrwałe i najczęściej ustępują samoistnie. Ze

względu na niebezpieczeństwo
ewentualnego
niedotlenienia
mózgu, wystąpieniu drgawek należy zapobiegać.

Najczęściej popełniane
błędy w zwalczaniu
gorączki u dzieci
Najczęstszym błędem jest oczekiwanie z podaniem kolejnej dawki
do momentu, aż gorączka wzrośnie. W tym czasie gorączka może
jeszcze bardziej wzrosnąć. Lek
powinno się podawać regularnie
(np. ibuprofen co 6-8 godzin) i w
dawce odpowiedniej do masy
ciała dziecka. Błędem jest sięganie po preparaty dla dorosłych,
ponieważ dzielenie leku nie zapewnia adekwatnej dawki. Często rodzice nie chcąc zaszkodzić
dziecku, podają lek w dawkach
mniejszych od zalecanych, co
powoduje, że lek nie jest skuteczny.
Opracowanie:
lek. med. Urszula Marciniak

Dbaj o kondycję swoich stawów
bez ograniczeń, bez stresu, bez bólu

Masz zalecony rezonans magnetyczny?
Skorzystaj z nowoczesnej aparatury Żagiel Med!

W Żagiel Med rezonans magnetyczny wykonywany jest
na nowoczesnym urządzeniu Optima MR430s

Komfort i bezpieczeństwo pacjenta

Wysoka jakość badania i obrazu

Wsparcie diagnostyczne dla:

• jedna z najbezpieczniejszych metod
obrazowania narządów
i tkanek
• przyjazne rozwiązanie dla osób cierpiących na klaustrofobię
• badanie jest komfortowe dla dzieci
i rodziców
• wykorzystuje jedynie nieszkodliwe
pole magnetyczne oraz fale radiowe
• cicha praca urządzenia
• krótki czas badania

• dopasowanie cewki nadawczo-odbiorczej do badanego stawu
• cyfrowa technologia skanowania
• najwyższa jakość obrazu
• gwarancja dokładnego odczytu
wyników
• dostarczenie danych do trafnej
diagnozy

• chirugii urazowej
• ortopedii
• medycyny sportowej
• reumatologii
w zakresie układu kostno-mięśniowego, w tym stawów:
• kończyny dolnej: stopy, śródstopia, kolana, stawu skokowego
• kończyny górnej: dłoni, nadgarska, łokcia

▪ Żagiel Med Szpital i Przychodnia, Lublin, ul. Tetmajera 21
▪ tel. 81 44 10 888
▪ www.zagielmed.pl

żagielmed

■■■■■■■■

7

velamed
więcej o zdrowiu

Jak przygotować się
do sezonu

narciarskiego
Niebawem przyjdzie zima, a wraz z nią wyczekiwany przez wiele
osób sezon narciarski. Być może już planujemy miejsce czy termin
wyjazdu, kupujemy nowy sprzęt lub strój narciarski. Ale czy pamiętamy o najważniejszym – czyli o sobie i własnym zdrowiu? O odpowiednim przygotowaniu do sezonu narciarskiego, tak by dobrze
wykorzystać czas urlopu i maksymalnie zmniejszyć ryzyko urazów,
by wrócić z uśmiechem na twarzy i dobrymi wspomnieniami?

Fizjoterapeutka
Magdalena Różalska

Dbaj o kondycję
przez cały rok
Jeżeli zimą chcemy aktywnie
wypocząć na stoku, postarajmy
się przez cały rok dbać o swoją
formę albo przynajmniej 6 tygodni przed wyjazdem rozpocząć
trening przygotowawczy – radzi
Magdalena Różalska, fizjoterapeutka z Żagiel Med. Przeważający w dzisiejszych czasach siedzący tryb życia i brak zwykłej,
codziennej aktywności niejako
zwalnia nasze mięśnie i stawy
z pracy, do której są przystosowane, w rezultacie znacznie je
osłabiając. Wyjeżdżając na tygodniowy lub nieco dłuższy urlop,
staramy się nadrobić te zaległości i jeździmy na nartach od rana
do wieczora, zmuszając nasze
mięśnie i stawy do pracy, do jakiej
nie są na co dzień przyzwyczajone – kontynuuje fizjoterapeutka.

Poznaj najczęściej
występujące urazy
Do najczęstszych urazów
narciarskich należą te w obrębie
stawu kolanowego, np.: naciągnięcia, naderwania lub zupełne
zerwania więzadeł krzyżowych
albo pobocznych, uszkodzenia
łękotek czy nawet złamania kości. Często dochodzi również do
urazów w obrębie nadgarstka,
kręgosłupa czy głowy. Upadek
na stoku i związany z nim zazwyczaj uraz nie tylko popsują nam
urlop, ale przysporzą wielu innych problemów związanych
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Przykładowa rozgrzewka przed wyjściem na stok
Każde ćwiczenie wykonaj przynajmniej 10 razy

z leczeniem, rehabilitacją czy czasami nawet koniecznością wykonania zabiegu operacyjnego.

Zacznij przygotowania
pod okiem fachowca
Aby uniknąć, a przynajmniej
w dużym stopniu zmniejszyć ryzyko urazów narciarskich, należy
odpowiednio przygotować się
do sezonu narciarskiego. Konkretne i ukierunkowane ćwiczenia,
wykonywane pod okiem fizjoterapeuty, na pewno nam w tym pomogą. Plan treningowy obejmuje
ćwiczenia wzmacniające mięśnie kończyn dolnych i tułowia,
ćwiczenia rozciągające, mające
na celu zwiększyć elastyczność
mięśni i tkanek miękkich okołostawowych, a także ćwiczenia sensomotoryczne na niestabilnym
podłożu, które poprawią czucie
głębokie. Bardzo ważne są również rozgrzewka przed wyjściem
na stok, a także odpowiednio
dobrany sprzęt w zależności od

wagi, wzrostu i umiejętności narciarza.
Opracowanie: ŻM

WARTO PAMIĘTAĆ
●● Zadbaj o wzmocnienie
mięśni pod okiem fachowca
●● Rób rozgrzewkę przed wyjściem na stok
●● Zawsze używaj kasku
●● Zadbaj o dobrze dobrane
buty
●● Jeżeli masz takie wskazania,
używaj stabilizatorów
●● Unikaj brawury i braku kontroli
●● Trasy dostosowuj do swoich
umiejętności
●● Nie zjeżdżaj z wyznaczonej
trasy
●● Jeżeli czujesz zmęczenie –
odpocznij
●● Zabierz na stok gorzką czekoladę

...więcej o zdrowiu

■■■■■■■■
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Jak poradzić sobie
ze wstydliwym problemem

nietrzymania moczu?
To może przytrafić się każdemu. Zarówno kobiecie, jak
i mężczyźnie. Podczas zabawy, uprawiania sportu, zwykłej
pogawędki ze znajomymi.

dolegliwości związane z pęcherzem niż mężczyźni, powinny dużo
pić, aby jak najszybciej wypłukać
bakterie z organizmu. Można również zaparzyć herbatę żurawinową lub popijać sok z czarnych
porzeczek. Połączymy przyjemne
z pożytecznym, jeśli poddamy się
ciepłym kąpielom lub rozgrzejemy okolice pęcherza termoforem. Dzięki wyższej temperaturze
poprawia się ukrwienie śluzówki,
dzięki czemu szybciej ustępuje
stan zapalny. Niezwykle istotna
jest również higiena okolic intymnych, szczególnie przed i po stosunku seksualnym, ponieważ to
kontakt cielesny często jest przyczyną zakażeń układu moczowego, nazywanych „chorobami
miesiąca miodowego”.

Uszkodzenia poporodowe

Istnieją trzy rodzaje nietrzymania
moczu: wysiłkowe, spowodowane silnym parciem lub z przepełnienia. Przewlekły charakter dolegliwości oraz jego intymna natura
zmuszają do dyskretnych poszukiwań sposobów na tę wstydliwą
przypadłość.
Przede wszystkim musimy ustalić,
jaka jest przyczyna nietrzymania
moczu. Czy jest ono spowodowane np. zmianami chorobowymi w
obrębie miednicy mniejszej, infekcją w zakresie dróg moczowych
czy też zmianami hormonalnymi
– tłumaczy dr n. med. Tomasz Radomański, specjalista ginekolog-położnik ze szpitala Żagiel Med w
Lublinie. – Aby ustalić precyzyjną
diagnozę, należy wykonać szereg
badań, zaczynając od badania
ginekologicznego poprzez ocenę ultrasonograficzną miednicy,
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analizę moczu, a w szczególnych
przypadkach wykonując tzw. badanie urodynamiczne. Po ustaleniu rozpoznania można przystąpić
do właściwego leczenia.

Jeśli to infekcja…
Jeśli nietrzymanie moczu powodowane jest zakażeniem bakteryjnym układu moczowego,
łatwo zniwelujemy dolegliwości
poprzez przyjmowanie odpowiednich leków. Oprócz leków
(najczęściej antybiotyków) kobiety, które częściej zapadają na
W przypadku zakażenia oddawanie moczu staje się bolesne,
kłujące, wzrasta częstość wizyt
w toalecie, ale ilość oddawanego płynu jest bardzo skąpa.
Powodem jest drażliwość wewnętrznej ścianki pęcherza.

Podczas porodu dochodzi do
bardzo dużego napięcia mięśni i
powięzi dna miednicy. Urodzenie
dużego noworodka, przebycie
kilku porodów lub nieprawidłowo
przebiegający poród (np. zbyt
szybka akcja porodowa) stanowią czynniki ryzyka zaburzeń statyki narządu rodnego i mogą w
przyszłości powodować problemy z utrzymywaniem moczu. Dochodzą do tego naturalne zmiany w zakresie wydolności mięśni i
powięzi związane z upływem czasu.
Aby usprawnić działanie mięśni
dna miednicy, zalecamy ćwiczenia, które zaproponował
amerykański lekarz Arnold Kegel, polegające na odpowiednim napinaniu mięśni krocza,
na przykład poprzez kilkakrotne
zatrzymywanie strumienia moczu podczas jego oddawania.
Kiedy opanujemy tę technikę – ćwiczenia takie możemy
...więcej o zdrowiu

wykonywać kilka razy dziennie
– wyjaśnia dr n. med. Tomasz
Radomański. – Oprócz tego
warto zadbać o prawidłową
masę ciała, zrezygnować z produktów moczopędnych oraz
drażniących układ moczowy,
jak: cytrusy, pomidory, mleko,
napoje gazowane, czekolada,
ostre przyprawy, alkohol. Ważne jest zrezygnowanie z palenia
papierosów, ponieważ dym tytoniowy zawiera liczne substancje zdecydowanie negatywnie
wpływające na funkcję pęcherza moczowego. Wzbogacenie
diety produktami bogatymi w
błonnik może poprawić kondycję układu moczowego – dodaje.

Innowacyjne metody operacyjne
Wśród zabiegów operacyjnych
na stałe usuwających problem
nietrzymania moczu znajduje się
zabieg polegający na wszczepieniu syntetycznej taśmy podpierającej cewkę moczową.

W leczeniu WNM (wysiłkowego
nietrzymania moczu) stosowano
już bardzo wiele technik operacyjnych, jednak, w większości,
ze złym efektem. Wprowadzone
pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku metody
wzmacniania aparatu mięśnio-

wego zamykającego cewkę moczową za pomocą syntetycznych
taśm, przyniosły znaczną poprawę skuteczności terapii – przekonuje dr Radomański. – Tak zwane
operacje pętlowe (ang. sling) są
najbardziej skuteczne. W krótkoi długoterminowych obserwacjach stwierdza się wyleczenie
lub znaczą poprawę w około 8590% przypadków. To znaczny odsetek – komentuje.
Problem nietrzymania moczu
może dotyczyć nawet 2 mln Polek. Statystyki są jednak niepełne ze względu na to, że kobiety
wstydzą się przyznać do tych dolegliwości i próbują radzić sobie
same. Z uwagi na fakt, iż przyczyn
tego zjawiska może być wiele,
należy jak najwcześniej udać się
po pomoc do lekarza. Może się
okazać, że w łatwy i szybki sposób pozbędziemy się problemu.
Nawet zabieg wszczepienia taśmy trwa zaledwie 30 minut, a
pacjentka jeszcze tego samego
dnia zostaje wypisana do domu.
Opracowanie: HT

Podaruj w prezencie zdrowie
sobie i bliskiej Ci osobie
żagielmed

świadoma kobieta

żagielmed

świadomy mężczyzna

Pakiety proﬁlaktyczne obejmują:
● Rozbudowany zestaw diagnostycznych badań laboratoryjnych
● Konsultacja specjalistyczna u internisty z omówieniem wyników
● Po 40. roku życia dodatkowy pakiet proﬁlaktyczny GRATIS

O szczegóły kart upominkowych
pytaj w rejestracji Żagiel Med
tel. 693 554 500, www.zagielmed.pl/karty

Kupując
badania
w pakiecie
zyskujesz
do 30%
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ROZMOWA Z LEKARZEM

Jak sobie radzić

z haluksami

Tomasz Konaszczuk, specjalista ortopedii i traumatologii z prywatnego szpitala Żagiel Med. Rozmawiamy o chorobach stóp, m.in. o haluksach

dr n. med.
Tomasz Konaszczuk

mówiąc – to koślawy paluch. Pacjenci zgłaszają lekarzowi, że przy
paluchu pojawiła się wypukłość,
która jest zaczerwieniona i boli w
czasie ruchu na skutek konfliktu z
obuwiem. Że ich stopa nie mieści
się przez to w bucie, stała się jakby
szersza. Można wtedy zaobserwować odchylenie palucha, jego
zachodzenie na drugi palec. Ból,
który się pojawia, w krótkim czasie
obejmuje nie tylko zniekształcony
paluch, lecz całą przednią część
stopy. Pacjent zaczyna zmieniać
sposób chodzenia, co powoduje,
że obciążenia naturalnie przenoszone przez pierwszą i piątą kość
śródstopia oraz piętę, przejmowane są przez drugą i trzecią kość
śródstopia – nieprzystosowane do
tego – i ból się pogłębia. Widomy
znak, że choroba się rozwija i bez
pomocy lekarza – nie minie. Pojawia się obrzęk zapalny.

Jak ważne są stopy dla
człowieka?
Stopy przenoszą wszystkie obciążenia ciężaru ciała, ruchu czy stałego utrzymywania równowagi.
Od czasu gdy człowiek przyjął postawę pionową, stopy poddawane są wielu przeciążeniom. I choć
to znakomity, precyzyjny mechanizm, to jednak nie zawsze radzi
sobie z tymi przeciążeniami. Staramy się pomagać w rozwiązaniu
tego problemu. Stopy mają jeszcze jedną niezwykłą właściwość:
znajdujące się na nich bioreceptory, odpowiednio stymulowane,
pozwalają leczyć powiązane
z nimi narządy wewnętrzne – czy
to poprzez akupresurę, czy podczas chodzenia boso.
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Jedną z chorób stóp są haluksy. Co możemy powiedzieć o tej dolegliwości?

Czy są osoby szczególnie
narażone na tę chorobę?
Czy geny mają swój udział
Nazywając rzecz fachowo, moż- w powstawaniu haluksów?

na powiedzieć, że jest to wyniosłość okolic palucha od strony
przyśrodkowej ze zniekształceniem koślawym palucha. Krótko
Historia leczenia stóp rozpoczęła się, gdy człowiek przyjął
pionową postawę. Wtedy też
pojawiły się wszelkie zmiany
przeciążeniowe. Przez wieki
o stopach pisali filozofowie,
zajmowali się nimi lekarze. Już
Leonardo da Vinci powiedział
pięknie, że stopa jest najcudowniejszą z maszyn i zarazem dziełem sztuki.

Występowanie palucha koślawego z powodów genetycznych
to prawie od 65 do 68 procent
wszystkich przypadków. Kolejna
statystyka: prawie 75% dotkniętych haluksami osób to kobiety.
Czasem przyczyna choroby leży
w dzieciństwie, kiedy u dzieci
pojawiają się stopy tzw. płasko-koślawe, suszkowate przywiedzeniowe i inne zniekształcenia
o podłożu wrodzonym. Nieleczone, w przyszłości prowadzą do
haluksów. Kolejna przyczyna to
reumatoidalne zapalenie stawów
(RZS) czy występujące przyczyny
wtórne, neurogenne.
...więcej o zdrowiu

Starsi ludzie mówią, że kiedyś haluksy nie występowały tak często. Czy dziś to
choroba powszechna?
Jest to choroba o charakterze
cywilizacyjnym, wynikająca z
noszenia zbyt ciasnego obuwia
czy obuwia na wysokim obcasie.
Rzadko zdejmujemy buty, jeszcze
rzadziej chodzimy boso. A byłoby
to dla stóp zbawienne. Kiedy pojawiają się haluksy, kobiety jeszcze rzadziej zdejmują pełne obuwie, bo wstyd im, że stopa, choć
pod każdym innym względem zadbana, jest zniekształcona.

ma płaskie i wiotkie stopy. Podstawą jest zatem profilaktyka. Im
więcej będziemy chodzić boso,
im bardziej zadbamy o wygodne,
szerokie, nieuciskające przedniej
części stopy obuwie, tym większe
mamy szanse, że nie dopadnie
nas problem haluksów.

Jak namówić panie, by
„zeszły na ziemię” i chciały nosić zdrowsze, płaskie
obuwie?
Nie jest to łatwe, zwłaszcza że
wiele pacjentek, jak same opowiadają, całe życie nosiło buty
na kilkunastocentymetrowych
obcasach. Ich mięśnie i więzadła posiadają już poważne
zmiany (przykurcze, skrócone
więzadła) i nagła zmiana obuwia na płaskie byłaby bolesna. Trzeba to robić stopniowo,
obniżając wysokość obcasów
sukcesywnie, np. co tydzień o
5 mm. To da się przeprowadzić,
potrzebne jest przekonanie pacjentki, że zdrowy styl życia jest
ważniejszy od mody. Pojawiające się haluksy są często impulsem dla takiej zmiany myślenia.

Ci, których dopadły haluksy, będą szukać pomocy u
lekarza. Czy jednak można
zapobiegać tej chorobie?
Jak uchronić się przed haluksami?
Istnieje fałszywe przekonanie, że
do 3. roku życia płaskie stopy u
dzieci to nie problem. Tymczasem, jeśli lekarz w tym okresie
stwierdzi deformację stóp i określi
jej stopień, to od drugiego roku
życia można rozpocząć leczenie, choćby stosując wkładki.
Nie zawsze to pomaga, bo skażenie środowiska i powszechnie
stosowana chemia sprawiają,
że u dzieci pojawia się wiotkość
więzadeł i coraz więcej z nich

on na wycięciu zgrubienia, bo to
zgrubienie i tak odrosłoby po pół
roku. Chcemy usunąć przyczynę,
a nie tylko skutek choroby. Zabieg
operacyjny zakłada kompleksową korekcję kostną i więzadłową
i polega na przecięciu kości. Po
ustawieniu przez lekarza przeciętej kości w prawidłowej, skorygowanej pozycji i stabilizacji śrubą
lub płytką (zwanych implantami).
To trwałe rozwiązanie, niepozwalające na przemieszczenia.
Obecnie stosowane implanty to
wspaniałe osiągnięcie współczesnej medycyny – bezodczynowe zespolenia, trwale uwalniające nas od nawrotu choroby.

Na jak długo taki zabieg
wyłącza nas z normalnego
funkcjonowania?
Czy istnieją w Polsce jakieś
programy profilaktyki zdrowia stóp?
Niestety nie, o stopach zapomniano. W Polsce istnieją programy profilaktyczne dotyczące
stawu biodrowego, dzięki którym
problem dysplazji bioder u dzieci
niemal zniknął. Biodra bada się
już niemowlętom, a potem co kilka miesięcy kontroluje. Natomiast
nie ma programów profilaktycznych, wykrywających u dzieci
wczesne płaskostopie.

I po latach nasza stopa jest
koślawa i mamy haluksy.
Co wtedy?
Są różne ścieżki działania, uzależnione od stopnia zaawansowania choroby. Czasem wystarczą
systematyczne ćwiczenia, czasem pomaga wkładka. Czasem
jedno i drugie. Radykalna ścieżka
to zabieg operacyjny. Nie polega

Sama operacja, przeprowadzana przy znieczuleniu ogólnym lub
dokręgosłupowym, zajmuje około godziny. Pacjent z anestezjologiem decydują o wyborze rodzaju znieczulenia. Współcześnie
stosowane implanty są niezwykle
wysokiej jakości, dzięki czemu w
leczeniu nie stosujemy usztywnień
gipsowych i poza samymi implantami nie są potrzebne dodatkowe
usztywnienia czy zabezpieczenia.
Rehabilitacja zaczyna się niemal
zaraz po zabiegu, a możliwość
obserwowania gojącej się rany
daje pewność, że w tym procesie
nie ma komplikacji. Rehabilitacja
pooperacyjna trwa około 2 tygodni, a po ok. 6 tygodniach pacjent wraca do pełnej formy.

Czy zatem warto poddać
się operacji?
Mieć haluksy i cierpieć z bólu lub
mieć zdrowe stopy i żyć bez cierpienia – wybór jest oczywisty.
Opracowanie: SK

Najczęstsze dolegliwości stóp:
●●
●●
●●
●●
●●

paluch koślawy,
haluks

paluch koślawy HALUKS
paluch sztywny
palec młotkowaty
odciski i modzele
naderwanie i zapalenie
ścięgien
●● ostroga piętowa
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Szukasz innowacyjnych metod leczenia?
Skorzystaj z programu badań klinicznych.
Badania kliniczne to dziś standard w medycynie. Przechodzą
je wszystkie leki zanim zostaną zarejestrowane. Głównym
celem prowadzenia badań jest
ocena, czy lek, który trafia do
aptek, a następnie do pacjentów, jest skuteczny i bezpieczny.
Nowoczesne metody
Poprzez czynny udział w badaniach
klinicznych pacjenci przyczyniają się w
znacznym stopniu do rozwoju leków,
które mogą pomóc nie tylko im samym, ale również ich bliskim.
Udział w badaniach klinicznych to
dla wielu chorych dostęp do najnowocześniejszej medycyny, w tym do
leków, które nie są jeszcze dostępne
na rynku farmaceutycznym. Stąd jest
to często jedyna możliwość i szansa
na wyleczenie bądź złagodzenie objawów choroby. Dodatkowym atutem
uczestnictwa w badaniach klinicznych
jest fakt, iż chory nie ponosi żadnych
kosztów leczenia, a często zwracane są
również koszty dojazdów do ośrodka,
w którym badanie jest prowadzone.

Pełna informacja
Zanim pacjent podejmie decyzję o
udziale w badaniach klinicznych, lekarz ma obowiązek bardzo skrupulatnie i dokładnie przedstawić zalety, jak

również możliwe skutki uboczne działania podawanych leków. Osoby zgłaszające się do udziału w programach
klinicznych przechodzą szereg badań
lekarskich, kwalifikowane są do nich
na podstawie bardzo szczegółowego
opisu, który mówi m.in. o przebiegu
choroby.
W trakcie badania pozostają pod stałą
opieką lekarza, dzięki czemu możliwe
działania uboczne stosowanych leków,
jak i zmiany stanu zdrowia, mogą być
bardzo szybko wykryte i natychmiast
leczone. Wizyty lekarskie odbywają się
w krótkich odstępach czasu. Pacjent
może przystąpić do badań klinicznych
tylko wtedy, gdy wyrazi na to pisemną zgodę. Uczestnik badania w każdej
chwili może zdecydować o zakończeniu udziału w prowadzonym badaniu.
Dzięki pacjentom, którzy poddali się
badaniom i procedurom wynikającym
z udziału w programach badań klinicznych, już dziś wielu z nas może się cieszyć zdrowiem i dostępnością do wielu
innowacyjnych metod leczenia.

Kompleksowa opieka
Badania kliniczne niosą zatem ze
sobą szereg korzyści dla pacjentów,
wynikających zwłaszcza z dostępu do
innowacyjnego leczenia, często niedostępnego na rynku polskim, do szczegółowych badań laboratoryjnych, specjalistycznej opieki w trakcie, a często
również po zakończeniu badania.

KO-MED Centra Kliniczne to sieć ośrodków prywatnych, prowadzących badania kliniczne od ponad 17 lat. Do chwili
obecnej przeprowadziliśmy kilkadziesiąt badań klinicznych, uzyskując wielokrotnie wyróżnienia za najlepszą
jakość w Polsce i na świecie. Nasi
lekarze to osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań
klinicznych, posiadające niezbędne
międzynarodowe certyfikaty.

Dobro pacjenta
KO-MED stawia na pierwszym miejscu
pacjenta i jego dobro, głównie poprzez
dostosowanie metod badawczych do
standardów medycznych, etycznych
i naukowych panujących na całym
świecie.
Pod okiem specjalistów, doświadczonych lekarzy i badaczy, prowadzi
głównie badania z zakresu: chorób
wewnętrznych, kardiologii, diabetologii, pulmonologii, neurologii,
gastroenterologii,
reumatologii,
chirurgii oraz dermatologii. Ponadto
stale rozwijamy sieć naszych ośrodków, dzięki czemu dziedziny badań z
roku na rok znacznie się poszerzają.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą
stroną internetową www.komed-ck.pl,
gdzie można uzyskać szczegółowe
informacje dotyczące prowadzonych
programów badawczych, a także możliwości skorzystania z bezpłatnej opieki i leczenia.

KO-MED Centra Kliniczne, www.komed-ck.pl
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Lekarze w żagielmed

Kardiologia
Chirurgia szczękowa
dr n. med. Marcin Baran
prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomaszewski

Chirurgia naczyniowa
dr n. med. Marek Iłżecki
lek. med. Andrzej Paluszkiewicz
dr n. med. Stanisław Przywara
lek. med. Krzysztof Scheller
lek. med. Adam Skwarzyński
dr hab. n. med. Piotr Terlecki
prof. dr hab. n. med. Jacek Wroński
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz

Chirurgia ogólna
dr n. med. Maysam Bacher
dr n. med. Andrzej Chrościcki
dr n. med. Jacek Jesipowicz
dr n. med. Przemysław Mądro
dr n. med. Ryszard Mądry
dr n. med. Wiesław Pesta
dr n. med. Michał Solecki
dr n. med. Roman Styliński

Dietetyka
mgr Barbara Szyszkowska

Ginekologia i położnictwo
dr n. med. Alicja Ćwiklińska
dr n. med. Tomasz Mazurek
dr n. med. Tomasz Radomański
prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
dr n. med. Michał Samberger
dr n. med. Rafał Tarkowski
dr n. med. Joanna Tkaczuk-Włach
dr n. med. Wacława Zaleska

Hematologia
dr n. med. Dariusz Jawniak
dr n. med. Joanna Mańko
dr n. med. Małgorzata Wach
dr n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek

lek. med. Beata Kukiełka-Złomaniec
dr n. med. Michał Trojnar
dr n. med. Ryszard Trojnar
lek. med. Marek Turkiewicz

Medycyna rodzinna
lek. med. Elżbieta Bednarek-Krupińska
lek. med. Anna Chmurzyńska
lek. med. Urszula Jaworska
lek. med. Urszula Marciniak
lek. med. Paweł Oleszczak
lek. med. Katarzyna Sitarz
dr n. med. Halina Szymczyk
lek. med. Sitarz Katarzyna
Neurochiru
rgiaHalina
dr
n. med. Szymczyk
dr n. med. Filip Stoma

Neurologia
dr n. med. Anna Brzozowska-Jaśkiewicz
lek. med. Barbara Mołodecka-Seweryńska
lek. med. Aneta Ożóg

Okulistyka
lek. med. Patrycja Kozak
lek. med. Jolanta Łoś-Dudziak
lek. med. Magdalena Michałojć-Derkacz
lek. med. Katarzyna Ochyńska
dr n. med. Jana Szenk
lek. med. Joanna Ślusarska-Skowrońska
lek. med. Jolanta Wójcikowska-Karska

Ortopedia
dr hab. n. med. Jan Blacha
lek. med. Adnan Bacher
dr n. med. Artur Bełżek
lek. med. Adam Członka
dr n. med. Jaromir Jarecki
dr n. med. Tomasz Kleczkowski
dr n. med. Tomasz Konaszczuk
dr n. med. Paweł Kuczyński
dr n. med. Paweł Polak
lek. med. Bartosz Prażmo
lek. med. Wojciech Sadowski
dr n. med. Jacek Walawski
dr n. med. Robert Węgłowski
dr n. med. Tomasz Wnuk
lek. med. Sławomir Zaborek

Otolaryngologia
prof. dr n. med. Wiesław Gołąbek
prof. dr hab. n. med. Kamal Morshed
dr hab. n. med. Marcin Szymański
dr hab. n. med. Piotr Trojanowski

Otolaryngologia dziecięca
lek. med. Tomasz Broda
dr n. med. Emilia Kątska
dr n. med. Wanda Kusa
lek. med. Elżbieta Matyaszewska

Psychiatria
dr n. med. Henryk Welcz

Radiologia
lek. med. Agata Boćkowska-Lipnicka
lek. med. Agnieszka Brodzik
dr n. med. Piotr Jankowski
dr n. med. Ewa Kurys-Denis
lek. med. Marta Wójcicka

Rehabilitacja
lek. med. Tomasz Chrościcki
mgr Bartosz Haluch
mgr Magdalena Różalska
tech. Zbigniew Wawrzyczek

Stomatologia
dr n. med. Marta Kusa-Podkańska
lek. stom. Magdalena Markiewicz Paprocka
lek. stom. Grzegorz Rybicki
lek. med. Maciej Walkowski
dr n. med. Jolanta Zamościńska

Urologia
lek. med. Marcin Gnyp
lek. med. Michał Jaśkiewicz
dr n. med. Jacek Kiś
dr n. med. Robert Klijer
lek. med. Marek Urban
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