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Grupa krwi -

Krew karta ratuje życie
Grupa krwi - badanie, które warto wykonać, a jego wynik nosić zawsze przy sobie.
Dlaczego?

Najważniejszymi dokumentami są oryginał wyniku
badania grupy krwi i karta trwałej ewidencji grupy,
tzw. krew karta wraz z dowodem tożsamości.

Badanie grupy krwi wykonywane
jest z krwi żylnej pacjenta i obejmuje oznaczenie dwóch najważniejszych układów grupowych
krwinek czerwonych, tj. układu
ABO i układu Rh (antygenu D)
oraz poszukiwanie w surowicy
przeciwciał odpornościowych do
antygenów krwinek czerwonych

Ta karta
ratuje życie
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(czyli substancji rozpoznawanych
przez układ odpornościowy organizmu). Badanie to jest niezbędErytrocyty (krwinki czerwone) posiadają na
powierzchni błony komórkowej cząsteczki - antygeny.
Pod względem budowy są to
białka, cukry, tłuszcze
lub ich połączenia.
ne do przeprowadzenia transfuzji
krwi i jej składników. Istotne jest
również do prowadzenia prawidłowej opieki nad ciężarną i jej
dzieckiem.
Grupy krwi dziedziczą się zgodnie z pierwszym prawem Mendla
i zwykle są niezmienne w ciągu

całego życia człowieka. Zmiana
grupy następuje jedynie w przypadku leczenia pacjenta z przeszczepem szpiku (pochodzącym
od dawcy o grupie krwi innej niż
biorca) lub może wystąpić przy
poważnych chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego.

Prozdrowotne antygeny
Badania dowiodły, że część występujących
antygenów
jest
niezbędna do prawidłowego
funkcjonowania
erytrocytów.
Zapewniają one np. prawidłową budowę krwinki czerwonej
(układ Rh) oraz jej właściwe funkcjonowanie, np. wyminę elektrolitów. Co ważne, w rejonach
panowania malarii brak niektórych antygenów krwinek czerwo...więcej o zdrowiu

nych, będących jednocześnie
receptorem dla zarodźca malarii,
zwiększa odporność tubylców na
te zakażenia.
Różnice w obecności poszczególnych
antygenów
krwinek
czerwonych wśród ras i narodowości mogą odzwierciedlać losy
związane z epidemiami i wytworzeniem odporności na określone
drobnoustroje. Wykazano istotne
różnice w predyspozycji osób o
określonych grupach krwi do występowania niektórych chorób:
●● Na chorobę wrzodową
żołądka i dwunastnicy
najczęściej chorują osoby z
grupą krwi 0. Stwierdzono, że
Helikogacter pylori, bakteria
odpowiedzialna za tę chorobę, przyczepia się do śluzówki żołądka i dwunastnicy.
●● Natomiast osoby z grupą
krwi B statystycznie częściej
chorują na zawał serca oraz
są bardziej wrażliwe na zakażenia bakteriami Streptococcus pneumoniae i E.coli.
●● Rak żołądka i jelita grubego
częściej występuje u osób z
grupą krwi A.

Zagrożenia życia

W sytuacji koniecznej transfuzji
lekarz musi posiadać oznaczenie
grupy krwi biorcy lub natychmiast
wykonać badanie, jeśli pacjent

nie dysponuje wynikiem. Przed
transfuzją koncentratu krwinek
czerwonych wymagane jest również wykonanie próby zgodności
(dawnej próby krzyżowej). Te badania wymagają czasu. Oznaczenie grupy krwi i wykonanie
próby zgodności trwa ok. 45 min.
Pacjentowi należy przetaczać
krew jednoimienną w układzie
ABO i Rh z biorcą, niesprzeczną
w próbie zgodności. Jeśli pacjent
wytworzył przeciwciała odpornościowe, to przetaczana krew

ma czasu na wykonanie próby
zgodności, można przed jej wykonaniem przetoczyć „na ratunek”
krew jednoimienną z biorcą, gdy
znana jest jego grupa krwi. Jeśli
pacjent nie ma przy sobie wyniku
badania grupy krwi, a sytuacja
wymaga natychmiastowej transfuzji, można przetoczyć krew obojętną, tj. krew grupy 0 RhD ujemną
(„0 minus”).
Problemem staje się jednak dostępność krwi 0 RhD ujemnej. Krwi

Jakie dokumenty są podstawą dla lekarza do podjęcia
decyzji o przetoczeniu krwi, a jakie nie?
Ważne są oryginał wyniku badania grupy krwi i karta
trwałej ewidencji grupy, tzw. krew karta wraz z dowodem tożsamości.

Nieważne są:
●● wpis grupy krwi umieszczony w karcie informacyjnej otrzymanej
ze szpitala (wpis w tej karcie jedynie ostrzega lekarza o fakcie,
że pacjent z racji wykrytych przeciwciał stał się szczególnym
biorcą krwi i powinien dysponować wynikiem grupy, w którym ta
informacja jest wpisana).
●● wynik grupy krwi przekazywany ustnie, czy też wpisany do starego dowodu osobistego.
●● wynik grupy krwi umieszczony na wszelkich modnych opaskach
zakładanych na rękę, różnych zawieszkach i brelokach.
nie może zawierać antygenu, do
którego przeciwciała są skierowane.
W sytuacji transfuzji pilnej, gdy nie

owej grupy jest niewiele, stąd zachodzi konieczność przetaczania
krwi jednoimiennej z biorcą, jeśli
tylko lekarz dysponuje wynikiem
grupy pacjenta.
Niezmiernie istotne jest, abyśmy
mieli wykonane oznaczenie grupy krwi, a wynik badania posiadali przy sobie. W przypadku konieczności nagłej transfuzji skróci
to czas na przygotowanie krwi i
zwiększy jej dostępność.
Jednocześnie trzeba wiedzieć,
że wynik badania grupy krwi wykonany zaraz po urodzeniu może
jeszcze ulec zmianie, z uwagi na
dojrzewanie antygenów układu
ABO do drugiego roku życia. Dopiero po tym okresie czasu wynik
oznaczenia grupy krwi jest, poza
nielicznymi wyjątkami, niezmienny.
Dbając o własne życie, zadbajmy zatem o posiadanie wyniku
badania grupy krwi.
Opracowanie:
dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ redakcja@zagielmed.pl
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Nie trać głowy,
gdy wypadają włosy

Włosy są bardzo istotnym elementem naszego wyglądu zewnętrznego. Nikogo nie
dziwi fakt, że ich utrata może stanowić problem zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

Warto pamiętać, że włosy nie
rosną w sposób stały. Każdy mieszek włosowy, niezależnie od
innych, sąsiadujących z nim, regularnie przechodzi fazę wzrostu
(tzw. anagen), następnie krótką
fazę zahamowania wzrostu włosa
(katagen), aż po tzw. okres spoczynku (telogen), na końcu którego włos wypada. Szacuje się, że
dziennie tracimy ok. 100 włosów.

Czy to już łysienie?
Zdarzają się sytuacje, że wypadanie włosów jest bardziej nasilone. Pacjenci znajdują wówczas
dużą ilość włosów na poduszce,
zauważają zwiększoną ich ilość
podczas czesania lub mycia. W
takiej sytuacji trudno zachować
spokój. Często w obawie przed
wyłysieniem pacjenci ograniczają lub całkiem zaprzestają dbania
o nie.
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Zatrzymaj je na dobre
Żeby powstrzymać wypadanie
włosów, należy przede wszystkim
poznać przyczynę prowadzącą
do ich utraty. W tym celu najlepiej
udać się do dermatologa. Często
przyczyną gwałtownej utraty włosów jest tzw. łysienie telogenowe.
Na szczęście w większości przypadków taka utrata włosów jest
odwracalna.

Włos Ci z głowy nie spadnie
Aby właściwie rozpoznać łysienie
telogenowe, lekarz musi przeprowadzić dokładny wywiad chorobowy z pacjentem. Podczas
wywiadu specjalista zadaje pytania, między innymi o stosowaną
dietę, przyjmowane leki, przebyte
choroby czy operacje. Następnie
bada skórę głowy oraz wykonuje
badanie samych włosów.

Trichogram jest jednym z najważniejszych badań ułatwiających rozpoznanie łysienia
telogenowego. Podczas badania lekarz pobiera około
100 włosów z wybranych okolic na skórze owłosionej głowy. Następnie pobrane włosy
ogląda pod mikroskopem w
odpowiednim
powiększeniu.
W czasie badania ocenia się
przede wszystkim stan korzeni
włosów, popularnie nazywanych
cebulkami. Dzięki temu możliwe jest między innymi określenie
odsetka włosów anagenowych
oraz telogenowych. Czasami
obserwuje się obecność nieprawidłowych włosów. Podczas badania mikroskopowego włosów
zwraca się również uwagę na
łodygi włosa, oceniając między
innymi ich strukturę czy średnicę.
Takie badanie umożliwia wykry...więcej o zdrowiu

Badania to podstawa

cie różnych wad łodygi włosa,
które prowadzą np. do zwiększonej ich łamliwości. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia
pacjenta. Zdarza się bowiem, że
zwiększona ilość włosów np. na
ubraniu w rzeczywistości nie jest
spowodowana łysieniem, lecz ich
łamliwością. Warto jednak paWarto pamiętać, że prawidłowa diagnoza daje
dużą szansę na szybkie zahamowanie wypadania włosów, pozwala również uniknąć często kosztownego
leczenia na własną rękę.

miętać, że trichogram wymaga
odpowiedniego przygotowania.
Przed badaniem nie powinno się
myć włosów przez minimum 3 - 5
dni. Dodatkowo, w tym okresie
nie powinno się także kręcić lub
tapirować włosów. W ten sposób
unika się zafałszowania wyników.
W przypadku stwierdzenia istotnie
zwiększonego odsetka włosów
telogenowych, rozpoznanie łysienia telogenowego jest proste. W
celu wykluczenia innych przyczyn
utraty włosów, w tym łysienia plackowatego, łysienia androgenowego czy łysienia bliznowaciejącego, wykonuje się trichoskopię.

W
określonych
przypadkach
wskazane jest również wykonanie
badań laboratoryjnych, między
innymi: morfologii, poziomu żelaza, ferrytyny, hormonów tarczycy
oraz przeciwciał przeciwtarczycowych. Czasami konieczna jest również ocena poziomu niektórych
witamin czy mikroelementów, ponieważ wypadanie włosów może
być objawem nie tylko chorób
tarczycy, anemii, zaburzeń hormonalnych, ale także niedoborów
mikroelementów czy witamin.
Po rozpoznaniu łysienia telogenowego, w oparciu o uzyskane wyniki
badań laboratoryjnych oraz dane
z wywiadu, ustalane jest odpowiednie leczenie, indywidualnie
dostosowane do potrzeb chorego.
Opracowanie:
dr n. med. Agnieszka Gerkowicz
Źródła:
1. Serrano-Falcón C, Fernández-Pugnaire
MA, Serrano-Ortega S. Hair and scalp
evaluation: the trichogram.
2. Actas Dermosifiliogr. 2013; 104:
867-76Trüeb RM. Female Alopecia.
Guide to Successful Management.
Springer 2013

¼ Boli Cię kręgosłup?
¼ Cierpisz na migrenę, zawroty głowy,
rwę kulszową?
¼ Drętwieją Ci ręce i stopy?
¼ Masz dosyć leków przeciwbólowych?

Identyfikacja bólu - bezpłatne badanie
w każdy pierwszy piątek miesiąca dla pacjentów od 18. do 60. roku życia

Testy i program rehabilitacyjny realizuje fizjoterapeuta
mgr Jarosław Muzykowski

Rejestracja: tel. 693 397 720

www.zagielmed.pl

■■■■■■■■
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Bariatria
- chirurgiczne leczenie otyłości

Stały wzrost liczby osób otyłych na świecie, w tym również w Polsce,
osiąga rozmiary epidemii.
Wskazania do leczenia

Skuteczność leczenia
W celu uniknięcia niepożądanych
chorób, towarzyszących zwykle
otyłości, w tym także składowych
zespołu metabolicznego – nadciśnienia tętniczego, cukrzycy
typu B i dyslipidemii (zaburzenia
gospodarki tłuszczowej), ale także w konsekwencji: niewydolności
sercowo-naczyniowej, oddechowej, zmian zwyrodnieniowych
kręgosłupa i stawów biodrowych
oraz kolanowych, istnieje konieczność objęcia leczeniem wielu
chorych.

Ocena stopnia otyłości
Wieloośrodkowe analizy prowadzone na całym świecie dowiodły, że skuteczność leczenia
zachowawczego ocenia się na
poziomie od 1 do 8% chorych w
porównaniu z 85% skutecznością
leczenia chirurgicznego. Za skuteczne uważamy takie leczenie,
które w konsekwencji prowadzi
także do uzyskania w sposób
trwały należnej lub zbliżonej do
niej masy ciała.
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Podstawowym parametrem oceniającym stopień otyłości jest
wskaźnik masy ciała BMI (Body
Mass Index), który wyraża stosunek masy ciała w kg do wzrostu
w m, podniesionego do potęgi
drugiej, np. BMI pacjenta z masą
ciała 120 kg i wzrostem 1,73 m wynosi: BMI = 120/ (1,73*1,73) = 40,09
Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przyjmuje się następujące wartości BMI:
●● 20 – 24,9 – norma
●● 25 – 29,9 – nadwaga
●● 30 – 34,9 – otyłość I stopnia
●● 35 – 39,9 – otyłość II stopnia
●● powyżej 40 – otyłość III stopnia (olbrzymia)
W szpitalu Żagiel Med w Lublinie
istnieje możliwość kompleksowego, chirurgicznego leczenia
otyłości. Szpital spełnia wszelkie wymogi stawiane tego typu
ośrodkom. Jednym z warunków
koniecznych, określonych przez
Zarząd Sekcji Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej Towarzystwa
Chirurgów Polskich, jest stworzenie zespołu interdyscyplinarnego,
zajmującego się chorymi otyłymi.

Chirurgiczne leczenie otyłości
proponujemy chorym ze wskaźnikiem BMI powyżej 40 lub niższym,
ale z towarzyszącymi chorobami
współistniejącymi, zwłaszcza składowymi zespołu metabolicznego
(chirurgiczne leczenie cukrzycy
typu B), u których dotychczasowe postępowanie okazało się
nieskuteczne. Przy ocenie wskazań do operacji uwzględnia się
najwyższą, osiągniętą przez pacjenta chorego, masę ciała.
Ewentualna redukcja masy ciała
na drodze leczenia zachowawczego nie jest przeciwwskazaniem do operacji. Wskazaniem
do operacyjnego leczenia otyłości jest również sytuacja, w której
chorujący na otyłość olbrzymią
uzyskał znaczną redukcję masy
ciała w wyniku leczenia zachowawczego, a doszło do ponownego jej zwiększenia (efekt jo-jo).
W stosunku do chorych powyżej
60. roku życia należy brać pod
uwagę fakt szczególnej poprawy ich jakości życia po operacji i
traktować wskazania do operacji
bardzo indywidualnie. Leczenie
operacyjne otyłości wśród dzieci i młodzieży jest uzasadnione,
przy czym wymaga zachowania
szczególnych zasad kwalifikacji i
leczenia.

Laparoskopowa rękawowa
resekcja żołądka
Najczęściej wykonywaną operacją w naszej klinice jest obecnie
laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka (LSG), która często
może być docelową operacją
nawet u osób z BMI > 50. O doborze odpowiedniej operacji decydują chirurg bariatra wspólnie
z pacjentem, biorąc pod uwagę
aktualną wiedzę, doświadczenie zespołu oraz indywidualne
preferencje chorego. Po opera...więcej o zdrowiu

cji konieczna jest współpraca ze
strony pacjenta z lekarzem prowadzącym oraz w razie potrzeby z dietetykiem i psychologiem,
a także lekarzem rodzinnym w
miejscu zamieszkania. Przyjmuje
się, że wizyty kontrolne powinny
się odbywać: miesiąc, 3 miesiące,
6 i 12 miesięcy po operacji.

Diagnostyka pacjenta operowanego
Pacjenci zakwalifikowani do zabiegu bariatrycznego mają zagwarantowaną pełną diagnostykę przedoperacyjną, w tym:

●●
●●
●●
●●
●●
●●

badania laboratoryjne
RTG
EKG
echo serca
spirometria
USG brzucha i inne

oraz konsultacje:
●● gastrologiczną
●● dietetyczną i psychologiczną
●● kardiologiczną
Po zabiegu pacjent przechodzi
konsultację pooperacyjną.
Zabiegi operacyjne małoinwazyjne to przełom w chirurgii. Dzięki
znacznemu zmniejszeniu trauma-

tyzacji tkanek umożliwiają one
ograniczenie bólu pooperacyjnego.
Dzieje się tak dzięki:
●● zastosowaniu toru wizyjnego
z kamerą HD wysokiej rozdzielczości,
●● minimalnie inwazyjnemu
dostępowi do pola operacyjnego poprzez jedno lub kilka
drobnych nacięć na skórze,
●● wykorzystaniu zaawansowanych technologii sprzętu
chirurgicznego.
Opracowanie:
dr n. med. Wiesław Pesta

W Żagiel Med są realizowane również inne zabiegi małoinwazyjne:
diagnostyka z pobraniem wycinków
Laparoskopia diagnostyczna, także
z pobraniem wycinków
z narządów jamy brzusznej do badań
histopatologicznych

tarczyca i przytarczyce

tyreoidektomia lub paratyreoidektomia
(zakres wycięcia w zależności od patologii)

achalazja

zespół i choroba Raynauda

laparoskopowa operacja achalazji
(zwężenia) przełyku

torakoskopowa sympatektomia piersiowa

choroba reﬂuksowa przełyku
niedrożność jelit

laparoskopowa fundoplikacja
Nissena lub Toupet

laparoskopowa operacja niedrożności jelit

przepuklina rozworu
przełykowego przepony

nowotwór lub zapalenie trzustki

torakoskopowa splanchnicektomia
(w celu zmniejszenia lub likwidacji bólu)

laparoskopowa operacja przepukliny

wyrostek robaczkowy

laparoskopowa appendektomia

pęcherzyk żółciowy

laparoskopowa cholecystektomia
lub SILS - cholecystektomia

przepuklina pachwinowa

laparoskopowa hernioplastyka TAAP

perforacja wrzodu żołądka

laparoskopowa operacja
przedziurawienia wrzodu żołądka

śledziona

laparoskopowa splenektomia

żylaki i owrzodzenia podudzi

przepuklina brzuszna

laparoskopowa hernioplastyka IPOM

kruroskopia z podpowięziowym
przecięciem żył przeszywających (SEPS)

guzy w jelicie grubym lub odbytnicy

żylaki powrózka nasiennego

laparoskopowe operacje kolorektalne

laparoskopowa varicocelektomia

■■■■■■■■
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Życie bez żylaków
EVLT - najpopularniejsza na świecie metoda usuwania żylaków
za pomocą lasera dostępna w Żagiel Med
Przewlekła niewydolność żylna
jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zespołów chorobowych na świecie. W 70%
przypadków zmiany chorobowe dotyczą żyły odpiszczelowej,
a częstość ich występowania
stwierdza się u 40-60% kobiet oraz
25-30% mężczyzn. Poprzez swój
powolny, ale postępujący charakter, choroba przez wiele lat
może nie powodować istotnych
objawów klinicznych, by po tym
„bezobjawowym” okresie zamanifestować się powikłaniami zakrzepowymi lub owrzodzeniami
troficznymi goleni.

Zalegający problem
Do głównych czynników patofizjologicznych choroby należą
powszechnie znane czynniki genetyczne, siedzący lub stojący
tryb życia, brak aktywności fizycznej czy długotrwała ekspozycja
na wysoką temperaturę. Niestety
u większości chorych, ze względu na ich aktywność zawodową,
czynniki te pozostają niemodyfikowalne, a zalecenia lekarskie mają
jedynie charakter życzeniowy.
Diagnostyka niewydolności żylnej
oparta jest o ultrasonografię metodą Dopplera. Ocena układu
żylnego przed zabiegiem operacyjnym pozostaje obecnie złotym
standardem i pozwala na:
●● określenie wydolności żył
powierzchownych i przeszywających
●● określenie wydolności układu
żył głębokich
●● określenie odmian anatomicznych
●● określenie warunków anato-
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micznych umożliwiających
skuteczny zabieg
●● określenie potencjalnego
punktu dostępu

Skutecznie i bezpiecznie
Najpowszechniejszą metodą leczenia żylaków w Polsce jest chirurgiczne podwiązanie ujścia i stripping niewydolnej żyły uzupełniony
miniflebektomią zmienionych żylakowato gałęzi.
W 1998 r., jako pierwszą z technik,
zaproponowano metodę opierającą się na użyciu fal radiowych
- RFA (Radiofrequency ablation),
która opiera się na wykorzystaniu prądu o wysokiej częstotliwości radiowej. Przekazywany jest
na ścianę naczynia za pomocą
małych elektrod, znajdujących
się na końcu cewnika przypominającego parasolkę. Rok później
wprowadzono sposób opierający
się na zastosowaniu lasera - EVLT
(Endovenous laser treatment), metoda ta jest najczęściej używana w
leczeniu żylaków kończyn dolnych
na całym świecie.
Jak wyjaśnia prof. dr hab. n. med.
Tomasz Zubilewicz, specjalista chirurgii naczyniowej z Żagiel Med,
wewnątrznaczyniowa ablacja laserem (EVLT – Endo-Venous Laser
Treatment) polega na zamknięciu
światła żył układu powierzchownego za pomocą energii wydzielanej przez światłowód laserowy.
Ze względu na budowę cewnika
szerokość operowanego naczynia
powinna wynosić minimalnie 5 mm
oraz nie przekraczać maksymalnej
średnicy 10 -12 mm. Chory uruchamiany jest 15 min po zakończonym
zabiegu. W postępowaniu poope-

racyjnym zaleca się pończochy
uciskowe, noszone przez 4 tygodnie, a następnie heparynę drobnocząsteczkową przez 10 dni, jako
profilaktykę żylnej choroby zakrzepowo–zatorowej.

Jedyna taka metoda
Wg dr hab. n. med. Piotra Terleckiego, specjalisty chirurgii naczyniowej w Żagiel Med, wprowadzenie metody EVLT w ciągu kilku
lat w krajach Europy Zachodniej
i USA niemal całkowicie wyparło chirurgiczne metody leczenia
żylaków kończyn dolnych. Pomimo pojawienia się nowych, obiecujących technik, jako jedyna
posiada udokumentowaną klinicznie odległą, wysoką skuteczność leczniczą. Spośród najnowszych systemów nietermicznych
największe nadzieje wiąże się z
mechaniczno-chemiczną ablacją żył – Clarivein (dostępna w
ofercie Żagiel Med). Metoda ta
eliminuje możliwość wystąpienia
powikłań miejscowych typowych
dla technik termicznych, nie wymaga jakiegokolwiek znieczulenia, a jedynym mankamentem
ze względu na krótki czas od jej
wprowadzenia jest brak badań
klinicznych określających stopień
rekanalizacji w długim okresie obserwacji.
Opracowanie:
prof. dr hab. n. med. Tomasz
Zubilewicz, dr hab. n. med. Piotr Terlecki
Źródła:
1. García-Madrid C, Pastor Manrique JO,
Gómez-Blasco F, Planell ES. Update on
endovenous radio-frequency closure
ablation of varicose veins. Ann. Vasc.
Surg. 2012; 26:281-291.
2. van Eekeren RR, Boersma D, Holewijn
S, et al. Mechanochemical endovenous Ablation versus RADiOfrequeNcy
Ablation in the treatment of primary
great saphenous vein incompetence
(MARADONA): study protocol for a
randomized controlled trial. Trials 2014;
15: 121.
3. van den Bos RR, de Maeseneer MMG.
Endovenous thermal ablation for
varicose veins: strengths and weaknesses. Phlebolymphology 2012; 19(4):
163-169.
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mediven elegnace
Piękno idzie w parze ze zdrowiem.
Każda kobieta chce wyglądać zmysłowo
i elegancko. Chce prezentować się zawsze z
jak najlepszej strony. Idealnie, jeśli przy okazji
może przeciwdziałać wszelkim chorobom.

Odkryj piękno.
PRZECIWdziałaj chorobom nóg!

Pończochy mediven elegance dają poczucie
komfortu i wygody. To sprawdzony sposób na
zdrowe nogi. Atrakcyjne silikonowe ściągacze
podtrzymują delikatnie udo, a większy, lecz
kontrolowany ucisk, nasilony jest przy kostkach. Pończochy uciskowe mediven elegance
to medyczne środki pomocnicze o kilkustopniowej klasie kompresji, ustalanej przez specjalistów.

medi Polska Sp. z o. o.
Zygmunta Starego 26
44-100 Gliwice
Poland
T+48 32 230 60 21
F+48 32 202 87 56
info@medi-polska.pl
www.medi-polska.pl

Pończochy uciskowe w nowej odsłonie.
Nowa kolekcja mediven elegance
to elegancja, styl i wysoka jakość.

Prawdziwe piękno przejawia się w detalach.
Śmiało! Przyjrzyj się dokładnie.
Nowa, delikatna i czuła opieka
dla Twoich nóg!

Niezwykłe wzornictwo
 Lśniąca struktura z wykorzystaniem
ekskluzywnych ozdób Swarovski
Elements
 Wyjątkowe motywy i wzory silikonowych
ściągaczy
 Wyłącznie naturalne odcienie







Rozmiary: I-VII
Klasy kompresji: 1,2
Stopa: na specjalne zamówienie palce
otwarte lub zamknięte standard
Kolory: 11 kolorów standard oraz kolory sezonowe
Ściągacze: silikonowe standard i szerokie

Delikatne dla skóry
 Materiał przyjazny dla każdej skóry
 Wykorzystanie innowacyjnej techniki
wytwarzania materiału – medi hybrid
 Subtelność i dyskrecja
Doskonałe dopasowanie
 Bez ograniczeń ruchowych
 Bez niechcianych zmarszczeń
 Idealne wykończenie

topband platinum

topband sensitive

topband extra

topband basic

Kolory standardowe
Beige

White

Siena

Anthracite

S+M

S+M

S+M

S+M

Caramel

Sand

Navy

medi Magenta

S+M

S+M

S+M

S+M

Black

Montana

Diamond

S+M

S+M

S+M

S = Standard
M = Produkt na miarę

■■■■■■■■
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Nie pozwól,

by wodził Cię Twój nos

„Jakkolwiek uroda nie powinna mieć znaczenia dla oceny człowieka,
to wygląd istotnie wpływa na akceptację społeczną i status społeczny”

„...piękny nos
jest więcej wart niż
królestwo...”
Johan C. Lavater 1775

W ostatnich latach zauważa się
częstsze niezadowolenie z wyglądu ciała, u 43% mężczyzn i 56%
kobiet. Liczba operacji estetycznych twarzy wzrosła o 34% od
roku 2000 do 2004.
Nos jest duszą twarzy,
dodaje urody lub szpeci. Jest dobrodziejstwem albo
przekleństwem. Nos jest przedmiotem dumy, jeśli jego regularne kształty harmonizują
z rysami twarzy. Jeżeli jednak
nie mieści się on w przyjętych
kanonach piękna i urody, może
się stać źródłem kompleksów,
a nawet rozpaczy. Liczne grono nieszczęśników szuka wówczas pomocy u chirurga,
lecząc nie ciało, lecz
w istocie duszę.
prof. Antoni Krzeski

Nos nosowi nierówny
Operacja nosa zewnętrznego
i przegrody nosa - rhinoseptoplastyka - polega na korekcji
zniekształceń nosa oraz wad
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przegrody nosa. Słowo rhinoseptoplastyka pochodzi od greckich
słów rhis, czyli nos, septum, czyli przegroda, oraz plassein, czyli
ukształtować.
Jest operacją należącą do chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej
twarzy, która przez wielu uważana jest za jedną z najtrudniejszych
w tej dziedzinie ze względu na
złożoną budowę anatomiczną
nosa oraz jego kluczową rolę dla
indywidualnego wyglądu twarzy.
Wymaga od operatora dopasowania techniki i elastyczności
w zależności od indywidualnej
anatomii nosa, jego kształtu i proporcji oraz pożądanych korzyści
funkcjonalnych i estetycznych.
Nos zbudowany jest z kostno-chrzęstnego szkieletu pokrytego skórą. Podczas operacji nosa
poprawia się rozmiar, kształt i
położenie tych elementów, a
ostateczny wynik zależy od dopasowania się skóry do nowego
szkieletu.
Wskazania do wykonania zabiegu rhinoseptoplastyki mogą być

zarówno natury czysto estetycznej, jak i funkcjonalnej, lub też łączyć ze sobą te dwa aspekty.
W ocenie przedoperacyjnej niezwykle przydatną pomocą są
fotografie twarzy, dzięki analizie
których łatwiej jest określić rodzaj
zniekształcenia nosa. Podczas
analizy zdjęć lekarz może pokazać, jaki wpływ na wygląd nosa
będzie miał zabieg i co można
osiągnąć podczas operacji. Czasami na podstawie zdjęć można
uświadomić choremu subtelności budowy nosa, które on nie
zawsze dostrzega i zdaje sobie z
nich sprawę.

Odtworzenie ideału
Rhinoseptoplastykę wykonuje się
w znieczuleniu ogólnym. Operacje przeprowadza się sposobem
„otwartym” lub „zamkniętym”.
Sposób „otwarty” stosuje się, gdy
planowana jest zmiana wyglądu całego nosa, zwłaszcza jego
koniuszka, czyli w większości przypadków. Rhinoseptoplastyka z
dostępu „zamkniętego” to meto...więcej o zdrowiu

da stosowana w przypadkach, w
których deformacja dotyczy tylko
grzbietu nosa i może być skorygowana bez konieczności zastosowania dostępu „otwartego”.
Operacja wymaga nacięć wewnątrz nosa, niewidocznych z
zewnątrz, przy operacji „zamkniętej”, a przy operacji „otwartej”
nacięcia w słupku nosa pomiędzy
jego otworami. Blizna po tym nacięciu zwykle jest niewidoczna po
kilku miesiącach od operacji.
Wykonuje się również dwa nacięcia długości 2 mm na grzbiecie
nosa, jeżeli planowana jest zmiana kształtu kości nosa. Blizny po
tych nacięciach zwykle są niewidoczne już tydzień po operacji.
Gdy trzeba zwęzić nozdrza, cięcia wykonuje się w miejscu, gdzie
skrzydełka nosa dotykają policzków. Blizna po tych nacięciach
zwykle jest niewidoczna po kilku
miesiącach od operacji.
Szwy wewnątrz nosa są rozpuszczalne, znikają po ok. 2-3 tygodniach, natomiast ze słupka nosa
i ewentualnie skrzydełek szwy usuwa się po 7 dniach od operacji.

Nie zadzieraj go
W niektórych przypadkach po
urazach nosa, jak również przy reoperacjach może być wymagana
rekonstrukcja szkieletu nosa przy
pomocy fragmentów chrząstek.
Jeśli nie ma ich w wystarczającej
ilości w nosie, zwłaszcza w przegro-

dzie, to konieczne jest ich pozyskanie z małżowin usznych lub niekiedy
z żebra. Chirurg zawsze informuje
pacjenta przed zabiegiem, jeśli
przewiduje taką konieczność.
Podczas operacji, w celu poprawy drożności nosa i lepszego oddychania, często zmniejsza się
objętość małżowin nosowych naturalnych zgrubień błony śluzowej bocznych ścian nosa.
W rzadkich przypadkach umieszcza się w nosie specjalne silikonowe płytki - opatrunki, które
stabilizują przegrodę nosa przez
kilkanaście dni, tak aby zrosła się
w prawidłowym ustawieniu oraz
zmniejszają ryzyko powstania zrostów pooperacyjnych. Na końcu
operacji w większości przypadków do jam nosa na około dobę
zakładane są opatrunki z gąbki
kolagenowej. Wówczas nos jest
całkowicie niedrożny i nie można nim oddychać do czasu ich
usunięcia. Na grzbiet nosa zakłada się plastry i plastikowy opa-

trunek, który zdejmowany jest
po tygodniu. Pobyt w szpitalu po
rhinoseptoplastyce zwykle nie
przekracza jednej doby. Wbrew
pozorom, po operacji pacjenci
najczęściej nie odczuwają dolegliwości bólowych.

Odetchnij pełnią życia
Osoba poddająca się operacji
nosa musi się liczyć z obrzękiem
nosa i twarzy, który zwykle ustępuje po kilku dniach. U części operowanych występują siniaki wokół
oczu, które znikają całkowicie
najczęściej po 2-4 tygodniach.
Subtelne zmiany kształtu nosa postępują w wyniku procesów gojenia do ponad roku po zabiegu i
dlatego po takim czasie można
oczekiwać ostatecznego wyniku
estetycznego operacji.
Warunkiem udanego zabiegu jest
wzajemne zrozumienie chorego
i lekarza. Pozwala na poznanie
motywacji pacjenta oraz ustalenie wspólnych celów i oczekiwań. Lekarz powinien pacjentowi
wytłumaczyć, na jakie zmiany w
wyglądzie nosa pozwala jego indywidualna budowa anatomiczna. Należy bowiem pamiętać, że
to właśnie indywidualna budowa
anatomiczna nosa i twarzy jest decydującym czynnikiem mającym
wpływ na końcowy wynik zabiegu.
dr hab. n. med. Piotr Trojanowski
Źródła:
1. Physical attractiveness. Berkowitz.
Advances in Experimental Social Psychology
2. Alam M, Dover JS. On beauty, evolution, psychosocial considerations and
surgical enhancement. Arch Dermatol
2001
3. American Academy of Facial Plastic
and Reconstructive Surgery 2004
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RELACJA Z EVENTU

Na Olimpie służby zdrowia
Jesteśmy świadomi potrzeb naszych pacjentów, którzy często z braku czasu zaniedbują
badania profilaktyczne. Specjalnie z myślą o takich osobach stworzyliśmy możliwość
bezpłatnego przebadania się u lekarzy specjalistów, nie tylko bez czekania w długich
kolejkach, ale także w przyjaznej atmosferze.
naszych pacjentów, staramy się,
aby nie tracili czasu i nerwów w
kolejkach. Nasze stanowiska odwiedziło setki pacjentów. Ludzie
z zadowoleniem zapisywali się na
kolejne wizyty. Cieszymy się, że
mogliśmy pomóc” – komentowała Prezes.

Najwyższy szczyt zaufania

Profilaktyka jest niezwykle
ważna, bez względu na wiek
W sobotę 21 lutego w Galerii
Olimp odbył się event organizowany przez Żagiel Med. Nasi
specjaliści przebadali setki osób
z zakresu laryngologii i stomatologii, dermatologii, ortopedii oraz
udzielili konsultacji w ramach rehabilitacji dla dzieci i dorosłych.

Co spowodowało tak
ogromne zainteresowanie?
Ludzie szukają fachowej pomocy i zainteresowania, a badania
przy okazji zakupów to najbardziej
atrakcyjna forma, tym bardziej że
były wykonywane bezpłatnie –
Konsultacje lekarskie przy
okazji zakupów? Tak, to
bardzo wygodne! komentuje
jeden z zadowolonych
pacjentów.
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wspomina pani Elwira – pacjentka dermatologii. Pacjenci nie
musieli się wcześniej zapisywać.
Zaraz po zarejestrowaniu się przy
stoisku Żagiel Med mogli, w ciągu
zaledwie kilku minut, korzystać ze
specjalistycznych konsultacji lekarskich. Wiemy, że pacjenci nie
chcą stać w długich kolejkach.
Z relacji Prezes Żagiel Med,
Doroty Karczewskiej wynika, iż
wiele osób nie kontaktuje się z
lekarzem z powodu braku czasu, przez co znacznie zaniedbuje
swój stan zdrowia – „Jesteśmy tu
dziś po to, by przekazać wszystkim
gościom galerii, że możemy to
zmienić poprzez bezpośredni kontakt z naszymi wszystkimi specjalistami. Wiemy, jak trudno dostać
się do konkretnych lekarzy, dlatego zawsze jesteśmy do dyspozycji

Akcja potwierdziła, jak pokaźne
jest zainteresowanie badaniami,
w szczególności z zakresu laryngologii i stomatologii. Ortopedia
również cieszyła się dużym powodzeniem. Nasz specjalista, dr n.
med. Tomasz Konaszczuk zdiagnozował dolegliwości w zakresie wad kończyn, tj. haluksy czy
płaskostopie oraz wszelkie skrzywienia kręgosłupa. Profilaktyka
badań jest niezwykle ważna bez
względu na wiek - przypominał
specjalista. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się badania
i konsultacje wykonywane przez
dermatolog dr n. med. Agnieszkę

...więcej o zdrowiu

Cieszymy się,
że mogłyśmy pomóc
Gerkowicz. Zwracała szczególną
uwagę na choroby skórne, tj. atopowe zapalenie skóry czy trądzik.
Skóra pokrywa całą powierzchnię naszego ciała. Nie możemy
bagatelizować nawet najmniejszych znamion i bez względu na
wszystko należy się zgłosić do
skonsultowania obaw ze specjalistą. Ponadto w ramach spotkania
przygotowaliśmy stoisko przeznaczone do rehabilitacji. Nasi specjaliści prezentowali ćwiczenia
pozwalające zniwelować ból wynikający z konkretnych schorzeń.

Wiele osób boryka się z bólami
gardła, głowy czy pleców. To nie
są zwykłe dolegliwości w wyniku przeciążenia czy przemęczenia. Często są to poważne znaki
ostrzegawcze, których nie możemy przegapić. Dzięki badaniom
i profilaktyce udało nam się wykryć wiele schorzeń, które leczone już dziś zostaną zniwelowane,
a w rezultacie wyleczone na dobre. Z naszej analizy wynika, iż do
ortopedy zgłosiło się wiele osób
ze zmianami zwyrodnieniowymi
kolan i bioder. Do naszej rehabilitantki, mgr Magdaleny Różalskiej przychodzili głównie rodzice
zaniepokojeni wadami postaw
swoich dzieci, tj. płaskostopiem,
skrzywieniem kręgosłupa, wadami klatki piersiowej. Osoby starsze zgłaszały się po pomoc w
dolegliwościach bólowych. Zaś

Ile osób - tyle dolegliwości

leczenia tych przypadłości oraz
profilaktyki i zapobiegania im na
przyszłość. Stomatolog dr n. med.
Marta Kusa - Podkańska, dzięki
wykonanym podczas eventu przeglądom jamy ustnej zauważyła, że
sporo dzieci cierpi na próchnicę
zębów mlecznych i stałych oraz
na zapalenie dziąseł z powodu
dużych zaniedbań higienizacyjnych. Mali pacjenci byli ukierunkowani na konkretne zabiegi, jeśli
wymagała tego sytuacja.
Diagnozowane przez naszych
specjalistów schorzenia są jednymi z najczęściej wyszukiwanych
przypadków medycznych w Internecie. Użytkownicy przeszukują
sieć w celu uzyskania jakichkolwiek informacji na temat swojej
dolegliwości. Jest to dobry znak,
ponieważ pacjenci są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i

Ludzie są spragnieni
dobrej opieki lekarskiej
laryngolog, pani Wanda Kusa
zdiagnozowała wiele przypadków związanych z trudnościami
w oddychaniu przez nos. Wiele
dzieci miało przerost migdałków, zapalenie górnych dróg
oddechowych, infekcje gardła
oraz niedosłuch. Osoby dorosłe
zaniepokojone częstymi zawrotami głowy również uzyskały wyczerpujące informacje na temat

swojego zdrowia. Dbają o siebie i
najbliższych. Jednak pamiętajmy,
że wiedza uzyskana w Internecie
nie wystarcza do tego, by się skutecznie wyleczyć.
Opracowanie: JK

Warto zgłosić się do
zaufanego
specjalisty
i skonsultować z nim wszelkie
obawy i przypuszczenia.
■■■■■■■■

13

REKLAMA

14

...więcej o zdrowiu

Lekarze w żagielmed

Kardiologia

Chirurgia naczyniowa

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dr n. med. Marek Iłżecki
lek. med. Wacław Karakuła
dr n. med. Jan Jakub Kęsik
lek. med. Andrzej Paluszkiewicz
dr n. med. Stanisław Przywara
lek. med. Adam Skwarzyński
dr n. med. Piotr Terlecki
dr n. med. Andrzej Wojtak
prof. nadzw. 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. Przemysław Mądro
dr n. med. Ryszard Mądry
dr n. med. Wiesław Pesta
lek. med. Janusz Rybak
dr n. med. Michał Solecki
dr n. med. Roman Styliński
dr n. med. Ryszard Wierzbicki

Chirurgia szczękowa

• dr n. med. Marcin Baran
• prof. dr hab. n. med. Tomasz Tomaszewski

Dermatologia

• dr n. med. Agnieszka Gerkowicz

Diabetologia

• lek. med. Marek Turkiewicz

Dietetyka

• mgr Barbara Szyszkowska

Ginekologia i położnictwo

•
•
•
•
•
•
•
•

dr n. med. Alicja Ćwiklińska
dr n. med. Tomasz Mazurek
lek. med. Andrzej Milczarek
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. Małgorzata Wach
• dr n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek

• lek. med. Beata KukiełkaZłomaniec
• dr n. med. Michał Trojnar
• dr n. med. Ryszard Trojnar
• lek. med. Marek Turkiewicz

Medycyna pracy

• lek. med. Zofia Domagała
• dr n. med. Jolanta Milewska

Medycyna rodzinna

•
•
•
•
•
•
•
•
•

lek. med. Anna Chmurzyńska
lek. med. Urszula Jaworska
lek. med. Dagmara Kucharska
lek. med. Urszula Marciniak
lek. med. Monika Piłat
lek. med. Katarzyna Sitarz
dr n. med. Jolanta Szeliga-Król
dr n. med. Halina Szymczyk
dr n. med. Joanna Wołos

Neurochirurgia

• dr n. med. Filip Stoma

Neurologia

• dr n. med. Anna BrzozowskaJaśkiewicz
• lek. med. Barbara Mołodecka-Seweryńska
• lek. med. Aneta Ożóg

Okulistyka

•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lek. med. Adnan Bacher
dr n. med. Artur Bełżek
dr hab. n. med. Jan Blacha
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
lek. med. Agnieszka Tarasiuk-Staniak
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

Proktologia

• dr n. med. Sławomir Gonciarz
• dr n. med. Jacek Jesipowicz

Psychiatria

• dr n. med. Henryk Welcz

Radiologia

• lek. med. Agata BoćkowskaLipnicka
• lek. med. Agnieszka Brodzik
• lek. med. Marcin Iwański
• dr n. med. Piotr Jankowski
• dr n. med. Ewa Kurys-Denis

Rehabilitacja

•
•
•
•
•

lek. med. Tomasz Chrościcki
mgr fizjoterapii Bartosz Haluch
mgr fizjoterapii Jarosław Muzykowski
mgr fizjoterapii Magdalena Różalska
technik fizjoterapii Zbigniew Wawrzyczek

Stomatologia

•
•
•
•
•

dr n. med. Marta Kusa-Podkańska
lek. med. Magdalena Panasiuk-Duradoni
lek. med. Grzegorz Rybicki
lek. med. Maciej Walkowski
dr n. med. Jolanta Zamościńska

Urologia

•
•
•
•
•
•

lek. med. Marcin Gnyp
lek. med. Michał Jaśkiewicz
dr n. med. Adam Jędzura
lek. med. Jacek Kiś
dr n. med. Robert Klijer
lek. med. Marek Urban
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ŻAGIEL MED jest nowoczesnym ośrodkiem medycznym, oferującym pacjentom obok wysokich
standardów obsługi, poszanowanie ich praw w
zakresie: dostępu do informacji, szacunku, godności osobistej, życzliwości oraz komfortu.
Szanujemy prawo każdego pacjenta do dyskrecji i intymności. Nawet w trudnych chwilach
choroby i leczenia pomagamy budować zdrowe poczucie jego wartości. Dokładamy starań,
by diagnozy i leczenie miały wysoką jakość
dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu
diagnostycznego oraz aparatury medycznej.
Zapewniamy naszym pacjentom dostęp do pełnej informacji. Każdemu pomagamy zrozumieć
własną sytuację i podjąć właściwą decyzję.
Dbamy o rodzinną i ciepłą atmosferę. Uważamy, że każda osoba odwiedzająca placówkę
medyczną ma prawo do zwykłej ludzkiej życzliwości. Wierzymy, że uśmiech i pozytywne relacje
silnie wspierają proces leczenia.

Szpital i przychodnie Żagiel Med to życzliwość i komfort
Szpital Tetmajera 21

Przychodnia Tetmajera 21

Zabiegi jednodniowe oraz wymagające
dłuższej hospitalizacji w zakresie:
● chirurgii ogólnej
● chirurgii bariatrycznej
● chirurgii naczyniowej
● otolaryngologii
● ortopedii
● laryngologii
● ginekologii
● urologii

●
●

●
●

Konsultacje przed i po zabiegach
Diagnostyka obrazowa:
» cyfrowy rentgen
» USG i USG Doppler
» rezonans magnetyczny kończyn
Badania laboratoryjne
Rehabilitacja

Przychodnia Onyksowa 12
Kompleksowa opieka lekarza rodzinnego dla dzieci i dorosłych
Podstawowa Opieka Zdrowotna
● lekarz rodzinny
● pediatra
● gabinet zabiegowy
● punkt szczepień

Poradnia Zdrowia Psychicznego
● psychiatra
● psycholog
Poradnia Logopedyczna

Przychodnia Zana 32
Zdrowie pod okiem specjalistów i medycyna pracy dla wymagających
Konsultacje specjalistyczne:
● chirurgia ogólna
● chirurgia naczyniowa
● urologia
● laryngologia
● ginekologia i położnictwo
● okulistyka



www.zagielmed.pl

81 44 10 888

●
●
●

hematologia
neurologia
stomatologia ogólna i dziecięca

Medycyna pracy
Lekarz rodzinny

