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Przywróć sprawność
stawom kolanowym!

Rekonstrukcja więzadeł stawu kolanowego (ACL) w Żagiel Med.

Zerwanie więzadeł zazwyczaj
zachodzi wskutek gwałtownego ruchu lub nadmiernego napięcia mięśni. To dzięki
więzadłom i ich elastycznej
strukturze mamy możliwość
wykonywania jakiegokolwiek
ruchu. Więzadła stawu kolanowego są również pewnego
rodzaju stabilizatorami, które
zespalają kości, a ich uszkodzenie to ból i unieruchomienie kończyny na długi czas.
Leczenie uszkodzeń więzadłowych w Żagiel Med to stosowanie
technik operacyjnych o minimalnej inwazyjności. Zabieg odbywa
się pod kontrolą kamery i bardzo
małego obiektywu, który pozwa-
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la na obserwację wnętrza stawu.
Zamiast dużej, kilkunastocentymetrowej, rany wykonuje się dwa
ok. 5 - 8- milimetrowe nacięcia.
Sprzyja to szybszemu powrotowi
do zdrowia pacjenta oraz zmniejsza ryzyko zakażenia okołooperacyjnego.
Metody leczenia nieoperacyjnego niestety nie są skuteczne,
ponieważ nie usuwają pierwotnej
przyczyny choroby. Celem leczenia jest odtworzenie anatomicznej i biomechanicznej funkcji więzadła krzyżowego, a dzięki temu
zapobieganie rozwojowi wczesnych zmian zwyrodnieniowych.
Uszkodzone więzadło można zastąpić przeszczepem innej tkanki
pacjenta. Najczęściej stosowane

Praca z zespołem specjalistów umożliwia skrócenie
okresu rehabilitacji pooperacyjnej do minimum.
są przeszczepy pochodzące z
pobranych od pacjenta ścięgien
zginaczy. W rekonstrukcji stosujemy anatomiczną technikę wprowadzania i osadzania przeszczepu.

Przebieg i opis zabiegu
Wskazaniem do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
jest odczuwalna przez pacjenta
niestabilność stawu, uczucie „niepewności” i „uciekania”. Rekonstrukcja jest jednym z głównych
czynników zapobiegających po...więcej o zdrowiu

wstawaniu wtórnych uszkodzeń
powierzchni chrzęstnych i łąkotek
kolana. Powinna zostać przeprowadzona najpóźniej 4-6 miesięcy od pierwotnego uszkodzenia.
Do przeprowadzenia zabiegu
operacyjnego konieczne jest
znieczulenie. Anestezjolog bada
pacjenta przed znieczuleniem
i wyjaśnia jego proponowany
rodzaj. Większość pacjentów
przechodzi operację stawu kolanowego lub skokowego w znieczuleniu miejscowym, lędźwiowym. Znieczulenie to wybierane
jest z powodu mniejszej ilości powikłań, jakie mogą wystąpić
i braku przykrych efektów ubocznych znieczulenia ogólnego, takich jak: nudności, wymioty, bóle
gardła i krtani oraz uczucie ogólnego rozbicia. W pewnych przypadkach do zabiegu rekonstrukcji
stosuje się znieczulenie ogólne. Po
rekonstrukcji kolano zaopatrzone
jest w jałowy opatrunek, stabilizator, a w stawie pozostaje cienka rurka (dren) odprowadzająca
nadmiar krwi. Zostaje ona usunięta
następnego lub kolejnego dnia.

Przygotuj się odpowiednio
Na 10-14 dni przed przyjęciem
należy wykonać podstawowe
badania dodatkowe. Należą do
nich: grupa krwi, morfologia, elektrolity, poziom cukru, próby wątrobowe, układ krzepnięcia, EKG,
zdjęcie klatki piersiowej z opisem,
analiza moczu. Bezwzględnie wymagane jest „ważne” szczepienie p-WZW B. Jeżeli u pacjenta
współistnieje inna choroba, np.
serca, płuc, wątroby, nerek lub
układu nerwowego, należy koniecznie skontaktować się wcześniej ze swoim lekarzem rodzinnym
celem wykluczenia przeciwwskazań do operacji. Przyjęcie do szpitala odbywa się w dniu zabiegu
w godzinach rannych na czczo, a
czas trwania pobytu w szpitalu to
od 1 do 2 dni w trybie tzw. chirurgii
jednego dnia.

Rekonwalescencja –
powrót do formy
Po zabiegu pacjent otrzymuje
przez kilka dni leki przeciwbólowe
i przeciwzakrzepowe (heparyny).

Zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej do niezbędnego minimum przez co najmniej tydzień.
Jak łatwo się można spodziewać,
organizm reaguje na wykonaną
operację. Reakcja jest większa,
jeżeli krwiak pooperacyjny jest
duży.
Siadanie, stawanie
i chodzenie możliwe jest
już w pierwszej dobie po
operacji.
W opanowaniu chodzenia pomaga rehabilitant. Pokazuje pierwsze ćwiczenia, uczy, jak chodzić
przy pomocy dwóch lasek. Pacjent będzie z nich korzystał przez
około 3-4 tygodnie po operacji.
Lekarz lub rehabilitant informuje, z
jaką siłą można stawać na operowanej nodze. Zwykle pełne obciążanie nogi możliwe jest po ok.
7 dniach.
Opracowanie:
dr n. med. Jacek Walawski

Rezonans magnetyczny
kończyn dolnych i górnych.
Przyjazny dla Pacjenta
Bezpieczny Bezbolesny Bezstresowy
Komfort i bezpieczeństwo pacjenta

Wysoka jakość badania i obrazu

• 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
• wysoka jakość obrazu
• gwarancja dokładnego odczytu
wyników
• dostarczenie danych do diagnozy

Wsparcie diagnostyczne dla:
• chirurgii urazowej
• ortopedii
• medycyny sportowej
• reumatologii
w zakresie układu kostno-mięśniowego, w tym stawów:
• kończyny dolnej: stopy, śródstopia,
kolana, stawu skokowego
• kończyny górnej: dłoni, nadgarstka,
łokcia

▪ Żagiel Med Szpital i Przychodnia, Lublin, ul. Tetmajera 21
▪ tel. 81 44 10 888
▪ www.zagielmed.pl
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ redakcja@zagielmed.pl
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Stwórz
tarczę
ochronną.
Pomóż swojej odporności zimą i poznaj sprawdzone sposoby
na walkę z przeziębieniem.

Gdy zbliża się zima, a wraz
z nią zmiana warunków
pogodowych, brak słońca
i dostępnych witamin w postaci sezonowych owoców
oraz warzyw, odczuwamy
zmęczenie i mamy zły nastrój. Nasza odporność spada, a wzrasta ryzyko zachorowań. Jak temu zapobiec?
Odporność to umiejętność organizmu walki z ciałami obcymi, które się do niego przedostają. Jest
to także naturalna siła, która drzemie w każdym z nas. Wystarczy
odpowiednio pobudzić mechanizmy obronne skryte głęboko w
naszym organizmie, które potrafią
zablokować wejście antygenów.
Kiedy już dojdzie do niechcianej
sytuacji, potrafią zewrzeć szeregi
i skutecznie je wyeliminować, tak
aby już nigdy nie mogły siać spustoszenia. Sprzymierzeńcami odporności z pewnością nie są: stres,
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złe odżywianie, przemęczenie i
używki. Zadbany układ immunologiczny potrafi również skutecznie przeciwdziałać i eliminować
stare lub uszkodzone komórki.

Zacznij od strategii
Dieta wzbogacona w witaminy
i minerały jest zawsze dobrym
pomysłem, ale czy to wystarcza,
aby organizm był w pełni sił?
Dieta i zdrowe odżywianie to
podstawa funkcjonowania naszego organizmu. To wzmacniająca dawka zdrowia i witalności
oraz skuteczna broń w walce z
infekcją. Ma ona na celu wzmocnić te rejony ciała, w których
produkowane są komórki odpornościowe. Jednymi z nich są
jelita oraz błony śluzowe układu
pokarmowego. Dlatego należy
zmodyfikować menu, wykonać
podstawowe badania i skonsultować się ze specjalistą, który
ustali indywidualną dietę. Jest to
najprostsza i najszybsza droga do
długowieczności. Najlepsze, co

możemy zrobić dla siebie i swojego organizmu, to spożywanie
warzyw i owoców, które są wzbogacone w antyoksydanty.

DIETA NA ODPORNOŚĆ
POWINNA ZAWIERAĆ:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

marchew
brukselkę
szpinak
pomidory
czerwoną
i zieloną paprykę
cebulę
czosnek
orzechy
miód
ziarna zbóż
cytrusy
czarną porzeczkę
truskawki

Wszystkie te produkty zawierają witaminę C. Jest ona skuteczną bronią w walce z zarazkami.

...więcej o zdrowiu

Opracuj własny system
obronny
Oprócz diety kolejnym ważnym
czynnikiem poprawiającym stan
zdrowia jest przede wszystkim ruch.
Chodzi o maksymalne zmęczenie, które paradoksalnie przekłada się na lepsze samopoczucie.
Nie szukajmy zatem wymówek.
W ciepłą pogodę zamiast przejazdu autem wybierzmy się rowerem za miasto. Zamiast windy wybierzmy schody, zamiast spaceru
- bieganie. Jeśli dojeżdżamy komunikacją miejską, warto wysiąść
1-2 przystanki wcześniej. Możemy
również zaparkować w dalszej
części parkingu. Zabrać rodzinę
na spacer, na basen lub wyjść
z psem na przechadzkę. Możemy
również zachęcić koleżankę z pracy, aby razem zapisać się na siłownię lub fitness. Nie zapominajmy o
tym, aby się porządnie wysypiać.
6 godzin snu dziennie to minimum.
Gdy jesteśmy wyspani i wypoczęci, organizm zdecydowanie lepiej
radzi sobie z bakteriami i wirusami. Ponadto, zrezygnujmy z kawy,

papierosów i alkoholu. Nasz organizm traci mnóstwo wody, a wraz
z nią odporność nawet na kilkadziesiąt godzin.

Dieta i zdrowe odżywianie
to podstawa funkcjonowania naszego organizmu.

Co z tymi szczepieniami?
Człowiek, który szuka odpowiedzi
na to pytanie, nie uzyska jednoznacznej opinii. Błądzi pomiędzy
Internetem a bliskimi czy lekarzami. Każdy człowiek, a w szczególności dziecko, jest narażony
na kontakt z ogromną liczbą zarazków. Nasz organizm jest tak
skonstruowany, aby się przed nimi
bronić, wystarczy go odpowiednio wyposażyć. Oprócz powyższej
strategii obrony warto mieć także
pewność, że układ immunologiczny rzeczywiście daje sobie
radę z tymi najcięższymi przypadkami. Wtedy do ataku wkraczają
szczepionki, które przypominają






stan chorobowy i stymulują naturalną odporność.
Szczepionki zawierają specjalne
dawki zarazków i bakterii, które po
aplikacji (zastrzyku lub w formie
doustnej) pobudzają naturalne
systemy obronne organizmu, tworząc skuteczną tarczę ochronną
bez wywoływania choroby. Brzmi
zaskakująco, lecz bardzo korzystnie. W związku z tym, samowolne
wycofanie się z obowiązkowych
szczepień nie jest dobrym rozwiązaniem.
Nad badaniem bezpieczeństwa
każdej szczepionki czuwają sztaby specjalistów, tj. Naczelna Izba
Lekarska, EMEA, Światowa Organizacja Zdrowia oraz sanepid.
Wszystko podlega nieustannej
kontroli. Pamiętajmy więc, że ryzyko zachorowania z użyciem
szczepionki jest znacznie mniejsze
niż powikłania po podaniu preparatu.
Podjęcie decyzji o odmowie
szczepienia niesie za sobą ogromną odpowiedzialność.
Opracowanie: JG

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

w każdy pierwszy piątek miesiąca dla pacjentów od 18. do 60. roku życia

mgr Jarosław Muzykowski

tel. 693 397 720

www.zagielmed.pl

■■■■■■■■
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Operacyjne leczenie żylaków (EVLT).
Najpopularniejsza metoda usuwania żylaków za pomocą lasera
- dostępna w Żagiel Med.
▪▪ określenie wydolności żył
powierzchownych i przeszywających
▪▪ określenie wydolności układu
żył głębokich
▪▪ określenie odmian anatomicznych
▪▪ określenie warunków anatomicznych umożliwiających
skuteczny zabieg
▪▪ określenie potencjalnego
punktu dostępu

Wykorzystanie lasera

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 40-50% kobiet oraz 20-30% mężczyzn.
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:
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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 (Endo-venous 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.

Wysoka skuteczność
Wg dr. hab. n. med. Piotra
Terleckiego,
specjalisty
chirurgii naczyniowej w Żagiel
Med, wprowadzenie metody
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:
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.
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.
van den Bos RR, de Maeseneer MMG.
Endovenous thermal ablation for varicose
veins: strengths and weaknesses. Phlebolymphology 2012; 19(4): 163-169.

...więcej o zdrowiu
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Postaw stanowcze kroki.

Sprawdzone metody leczenia płaskostopia
z wykorzystaniem biodegradowalnego implantu CALCANEO STOP.
Termin stopa „płaska” lub
„płasko-koślawa”
odnosi
się do stopy ze spłaszczeniem łuku podłużnego i koślawym ustawieniem pięty. Nie jest to termin ścisły,
gdyż stopy płaskie mogą
być wiotkie lub sztywne,
a deformacja spowodowana jest różnymi czynnikami.
W codziennej pracy specjaliści
Żagiel Med spotykają się z różnymi przypadkami płaskostopia.
Najczęściej są to stopy tzw. płasko-koślawe wiotkie, stanowiące
częsty problem wśród dzieci i dorosłych. Trudność tworzy rozróżnienie wszelkich wariantów normy,
zwykle związanych z uogólnioną
wiotkością wielostawową oraz
wykrycie symptomów i nieprawidłowości mogących prowadzić do
wtórnych deformacji stopy. U małych dzieci stopa może wydawać
się płaska na skutek obecności
poduszeczki tłuszczowej, która
zmniejsza się wraz ze wzmocnieniem mięśni krótkich stopy i doskonaleniem mechanizmu chodu.

Przyczyny i rodzaje płaskostopia

Zalety implantu:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

minimalny dostęp operacyjny (1-1,5 cm)
stabilny montaż bez potrzeby unieruchomienia gipsowego
pionizacja i chodzenie nawet w 1. dobie po zabiegu
implant jest biodegradowalny
brak potrzeby wykorzystania promieniowania radiologicznego
podczas aplikacji implantu

łuku podłużnego, oś stępu
poprawna, dobra strefa obciążania.
▪▪ 2 – pełne obniżenie łuku podłużnego, koślawość stępu,
spłaszczenie stopy.
▪▪ 3 – odwrócenie łuku podłużnego „excavity”, skrajna
koślawość stępu, spłaszczenie
i poszerzenie obrysu stopy.

Implant CALCANEO STOP
Zwykle stopień 1. deformacji płasko-koślawej wymaga stosowania właściwie dobranych wkładek ortopedycznych. Natomiast
2. i 3. stopień deformacji może już
powodować konflikt z obuwiem
i z czasem występowanie dolegliwości bólowych podczas cho-

dzenia, a w skrajnych przypadkach nawet w spoczynku.
Leczenie operacyjne stóp płasko-koślawych nie było popularne ze
względu na konieczność zastosowania szerokiego dostępu operacyjnego, użycia wielu implantów
i konieczności długiego unieruchomienia gipsowego. Stąd poszukiwania metody łatwej i skutecznej korekcji stopy. Efektem,
już ponad 30-letnich, doświadczeń jest biodegradowalny implant CALCANEO STOP, korygujący deformację płasko-koślawą
stopy. Można go stosować zarówno u dzieci, od 7.-8. roku życia, jak
i u dorosłych.
Opracowanie: JK

U części społeczeństwa na skutek osłabienia układu więzadłowego dochodzi do utrwalenia i
pogłębienia pierwotnej deformacji stopy. Zwykle stanowi to jedynie problem kosmetyczny, jednak w połączeniu z uogólnioną
wiotkością czy nadwagą może
prowadzić do dodatkowych
zniekształceń, tj. paluch koślawy
i stopniowo narastających dolegliwości bólowych.

Stopnie deformacji płaskokoślawej stóp:
▪▪ norma.
▪▪ 1 – umiarkowane obniżenie
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...więcej o zdrowiu

Zdrowy i piękny uśmiech.
Jak o niego dbać?

Rozmowa z dr n. med. Martą Kusa-Podkańską,
stomatologiem Żagiel Med.
powierzchnię korzenia zęba ze
złogów kamienia nazębnego,
starego cementu korzeniowego
i bakterii. Wyeliminowanie ich
oraz prawidłowa, domowa higiena jamy ustnej z użyciem pasty i płukanki przeciwzapalnej, na
pewno w znacznym stopniu zredukują krwawienie.
JK: Dentyści czasem zachęcają
do piaskowania, na czym to polega?

Nieusuwany kamień nazębny
przyczynia się do powstawania ubytków próchnicowych i
powoduje pojawienie się stanu zapalnego dziąseł, który
nieleczony może doprowadzić do rozchwiania zębów,
a nawet ich utraty.
Justyna Kukuryk: Pani doktor, jakie zabiegi wykonuje się w celu
zlikwidowania kamienia nazębnego oraz zapalenia dziąseł?
Dr n. med. Marta Kusa-Podkańska:
W zależności od ilości kamienia
nazębnego oraz zaawansowania
stanu zapalnego dziąseł można
wykonać takie zabiegi, jak: piaskowanie, skaling nad- lub poddziąsłowy, kiretaż.
Najważniejszy zabieg to skaling.
Jest to procedura profilaktycz-

no-lecznicza, polegająca na
usuwaniu osadów nazębnych
oraz kamienia nazębnego nadi poddziąsłowego za pomocą
ultradźwięków bądź ręcznie. Po
usunięciu kamienia następuje
polerowanie powierzchni zębów
za pomocą szczoteczek, gumek,
pasty polerskiej oraz paseczków
ściernych, co zapobiega odkładaniu się kolejnej płytki nazębnej
na szorstkiej powierzchni zęba,
która zalegając powoduje zapalenie dziąseł i krwawienie.
JK: Kiedy są potrzebne dodatkowe zabiegi?
MKP: Czasem problem jest bardziej złożony i w przypadku osób
z zapaleniem przyzębia należy wykonać dodatkowo skaling
poddziąsłowy lub kiretaż. Oczyszcza się wtedy w znieczuleniu

MKP: Piaskowanie zębów to kolejny z podstawowych zabiegów
przeprowadzanych w gabinetach stomatologicznych. Polega
na usuwaniu wszelkich osadów,
nalotów, przebarwień z zębów za
pomocą tzw. piaskarki, czyli specjalnego urządzenia, które pod
ciśnieniem kieruje strumień piasku
dentystycznego na zęby. Ten higienizacyjny zabieg jest również
bardzo przydatny do zlikwidowania resztek kamienia nazębnego
pozostałego po skalingu.
JK: Jak często piaskować zęby,
aby efekt się utrzymał?
MKP: Piaskowanie zębów można
traktować jako regularny zabieg
profilaktyczny, ale tylko wtedy,
kiedy na zębach faktycznie znajduje się osad. W zależności od trybu życia i stanu uzębienia, piaskowanie przeprowadza się nawet
co kilka miesięcy.

Szczególnie często
zabiegowi piaskowania
powinni się poddawać
palacze papierosów oraz
osoby pijące dużo kawy
i herbaty

■■■■■■■■
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JK: Czy piaskowanie w pełni usuwa kamień nazębny?
MKP: Piaskowanie zębów jest jednym z zabiegów pomocniczych
w walce z płytką bakteryjną i kamieniem nazębnym. Często jednak nie wystarcza, szczególnie
jeśli mamy do czynienia z osadzaniem się kamienia nazębnego w
znacznym stopniu.
Kompleksowe czyszczenie zębów
powinno obejmować najpierw
skaling, a dopiero potem piaskowanie. Po obu tych zabiegach
często zaleca się również lakierowanie zębów.
JK: Na czym polega precyzyjność
piaskowania?
MKP: Piaskowanie usuwa osady z trudno dostępnych miejsc,
do których nie zawsze możemy
się dostać szczoteczką, nicią
dentystyczną, szczoteczką do
przestrzeni międzyzębowych czy
wykałaczką,
przeciwdziałamy
rozwojowi szkodliwych, zapalnych
i próchnicotwórczych bakterii.
Największą zaletą piaskowania
jest dotarcie drobin proszku do
trudno dostępnych miejsc, a tym
samym usunięcie miejscowych
przebarwień.
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JK: Coraz częściej pacjentom
przeszkadzają przebarwienia zębów, których nie likwiduje usunięcie kamienia oraz piaskowanie. Co wtedy?
MKP: Stomatolog może zaproponować wybielanie zębów
zarówno gdy problem związany
jest z przebarwieniem po leczeniu
kanałowym, jak i po używkach
takich, jak palenie tytoniu, picie
czerwonego wina lub mocnej
kawy i herbaty. Do wybielania
chemicznego w gabinecie stomatologicznym przeznaczonych
jest wiele produktów w postaci
żelu o wysokich stężeniach. Takie
metody pozwalają na szybką poprawę barwy zębów. Do wybielania wszystkich zębów można zastosować metodę nakładkową,
która jest przeprowadzana samodzielnie przez pacjenta w domu.
Preparat wybielający zakłada się
na noc na indywidualnie wykonanych nakładkach przez 10 – 14
dni. Cykl kończymy stosując żel
znoszący nadwrażliwość.
Tego typu zabieg przynosi
zadowalające efekty, które przy współpracy pacjenta
utrzymują się nawet do 3 lat.

JK: O czym należy pamiętać
przed wybielaniem?
MKP: Koniecznie należy wyleczyć
wszystkie zęby i wymienić nieszczelne wypełnienia oraz usunąć kamień i osad nazębny.
JK: Czy są jakieś wyrzeczenia po
wybielaniu?
MKP: Na pewno efekt wybielania
będzie się zdecydowanie dłużej utrzymywał, jeżeli pacjent nie
będzie palił papierosów i pił czerwonego wina oraz mocnej kawy i
herbaty. Bezwzględną jednak koniecznością bezpośrednio po zabiegu jest zachowanie tzw. białej
diety. Przez 48 godzin nie wolno
spożywać barwiącego jedzenia
i picia (np. buraków, czerwonego wina, soku z czarnej porzeczki
itp.).
Uśmiech wiele mówi o człowieku
i reprezentuje jego pewność, kondycję i piękno. Dlatego poświęcając niewiele czasu na zabiegi
z zakresu podstawowej stomatologii kosmetycznej zapewnicie
sobie Państwo poprawę zdrowia
oraz dobre samopoczucie.
JK: Dziękuję za rozmowę.
MKP: Dziękuję również i życzę
pięknego i zdrowego uśmiechu.
...więcej o zdrowiu

Twoje problemy naszym wyzwaniem,
bo zdrowie jest najważniejsze.

WYSIŁKOWE
NIETRZYMANIE MOCZU

PŁASKOSTOPIE

KOREKTA NOSA

otyłość olbrzymia

BEZDECH SENNY
CHRAPANIE

HALUKSY

■■■■■■■■
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Rusz się po zdrowie!

„Ruch może zastąpić wszystkie lekarstwa, ale żadne lekarstwo nie
jest w stanie zastąpić ruchu” - Tissott.
elementy
terapii
manualnej,
techniki na tkankach miękkich,
PNF, kinesiotaping, wzmacniające, rozciągające, a także zabiegi
fizykalne.
Rehabilitacja jest prowadzona
u pacjentów z urazami w obrębie:
▪▪ barku (np. uszkodzenia
stożka rotatorów, zwichnięcia, niestabilność)
▪▪ łokcia (np. łokieć golfisty,
tenisisty, złamania)
▪▪ nadgarstka (np. zespół
cieśni nadgarstka, złamania kości śródręcza)
▪▪ biodra (np. zmiany zwyrodnieniowe, endoprotezy)
▪▪ kolana (np. zerwanie więzadeł, uszkodzenia łąkotek,
zwichnięcia rzepki, rekonstrukcja ACL)
▪▪ stawu skokowego
(np. skręcenie, złamanie)
▪▪ kręgosłupa

Rekomendowane metody
leczenia

Potrafi wiele zdziałać dla
naszego organizmu i przywraca wiarę i chęć do życia.
Rehabilitacja jest również
ważnym etapem w drodze
do całkowitego wyleczenia.
Rehabilitacja w Żagiel Med działa
tak, aby angażować wiele zdrowych partii ciała, wykorzystując
przy tym pozostałe rezerwy, które
znajdują się w organizmie, motywując w ten sposób pacjenta
do dalszej pracy. To ciężka walka
ze swoimi dysfunkcjami, ale i słabościami. Dzięki systematycznej
i umiejętnej pracy pacjenci do-
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chodzą nawet do pełnej sprawności fizycznej po długim okresie
chorowania i odosobnienia. Rehabilitacja w Żagiel Med to kompleksowe i zespołowe działanie,
mające na celu usprawnienie
pacjenta fizycznie oraz psychicznie. Rehabilitacja jest często tylko
częścią całej terapii. O końcowym efekcie decydują wszystkie
etapy leczenia.
Rehabilitacja w Żagiel Med prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów, zgodnie
z zasadami postępowania w
danej jednostce chorobowej
i obowiązującą wiedzą. Podczas
rehabilitacji wykorzystywane są

Bez względu na stan zdrowia
i przebieg choroby pacjentów,
Centrum
Rehabilitacji
Żagiel
Med działa w przekonaniu, iż aby
usprawnić osoby z wszelkimi dysfunkcjami narządów ruchu, potrzebna jest obustronna i wytrwała praca. Specjalista rehabilitacji
dobiera odpowiednie metody,
ale również wymaga, aby jego
pacjent chciał się leczyć. Oznacza to, że pacjent, który przychodzi na leczenie, nie może być
bierny. Rehabilitacja polega na
działaniu nie tylko ciała, ale również umysłu. Wystarczy dobrać
odpowiednią metodę, np. PNF
– Prorioceptive Neuromuscular
Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) – jest to metoda posiadająca własną filozofię oraz
zasady pracy z pacjentem. Priorytetem terapii jest praca nad przy...więcej o zdrowiu

różne rodzaje technik, które są
wykonywane przez terapeutę w
celu likwidacji w sposób pośredni lub bezpośredni zdiagnozowanego wcześniej zaburzenia funkcjonalnego. Mobilizacja stawów
obwodowych i stawów kręgosłupa polega na przywróceniu prawidłowych wzorców ruchowych
w stawach, dzięki niej pacjent
odczuwa zdecydowaną ulgę i
zwiększenie zakresu ruchu. Mobilizacja tkanek miękkich ma na
celu wykorzystanie technik manualnych w celu usunięcia patologii układu mięśniowo-powięziowego. W łagodny i bezpieczny
dla pacjenta sposób terapeuta
dokonuje funkcjonalnej oceny
układu mięśniowo-powięziowego i decyduje o zastosowaniu
odpowiedniej terapii w różnych
jednostkach chorobowych. Terapia może być stosowana samodzielnie bądź jako uzupełnienie
innych form terapii.
Opracowanie: BP

wróceniem funkcji, której pacjent
akurat potrzebuje. Zakres ruchu
czy siła są tylko środkami, jakimi
się posługujemy w celu poprawienia funkcji pacjenta. Koncepcja PNF „spogląda” na chorego
w sposób całościowy, angażując
do terapii inne, silne, zdrowe partie ciała, dzięki temu pozwala na
wykorzystanie rezerw, które znajdują się w organizmie, motywując
w ten sposób pacjenta do dalszej
pracy. To pacjent ustala cel swo-

jej terapii, natomiast terapeuta
prowadzący pomaga go osiągnąć. Dzięki bezbolesności tej metody pacjent jest zmotywowany
do pracy i ma dobre nastawienie
do współpracy z fizjoterapeutą.

Terapia manualna
Terapia manualna, czyli część
medycyny zajmująca się badaniem i leczeniem odwracalnych
zaburzeń czynności różnych struktur narządu ruchu, wykorzystuje

Pamiętaj, aby terapia
była skuteczna, musi
zostać wdrożona jak najszybciej. Prawidłowo wykonana
rehabilitacja jest jednym
z najważniejszych etapów
w procesie usprawnienia
pacjenta i jego powrotu do
zdrowia.

Kinesiotaping to metoda terapeutyczna polegająca na
oklejaniu części ciała przy
pomocy elastycznych taśm
o specjalnej strukturze. Plaster ma wpływ na receptory
znajdujące się w skórze, w
zależności od rodzaju aplikacji może mieć zastosowanie:
▪▪ stabilizujące
▪▪ rozluźniające
▪▪ wspomagające pracę
mięśni
▪▪ drenażowe
Dzięki temu pacjent odczuwa redukcję bólu, poprawę
zakresu ruchu, efekt poprawy przepływu krwi i limfy.
■■■■■■■■
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...więcej o zdrowiu

Nasz zespół specjalistów

Chirurgia klatki piersiowej
» lek. med. Tomasz Koncewicz

Otolaryngologia

Chirurgia naczyniowa

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

dr n. med. Marek Iłżecki
lek. med. Wacław Karakuła
dr n. med. Jan Jakub Kęsik
dr n. med. Stanisław Przywara
lek. med. Adam Skwarzyński
dr hab. n. med. Piotr Terlecki
dr n. med. Andrzej Wojtak
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz

Chirurgia ogólna
»
»
»
»
»
»

dr n. med. Przemysław Mądro
dr n. med. Wiesław Pesta
lek. med. Janusz Rybak
dr n. med. Michał Solecki
dr n. med. Roman Styliński
dr n. med. Jacek Jesipowicz

Chirurgia onkologiczna
» dr n. med. Ryszard Wierzbicki

Chirurgia plastyczna
» dr n. med. Ryszard Mądry

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

Dermatologia
» lek. med. Katarzyna Chyl-Surdacka

Dietetyka
» mgr Barbara Szyszkowska

Endokrynologia
» lek. med. Jolanta Szymanek

Ginekologia i położnictwo
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

dr n. med. Alicja Ćwiklińska
dr n. med. Wojciech Gąsior
dr hab. n. med. Marek Gogacz
lek. med. Andrzej Milczarek
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. Małgorzata Wach
» dr n. med. Ewa Wąsik-Szczepanek

Kardiologia
»
»
»
»

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

Leczenie bólu
» dr n. med. Krzysztof Brzeziński
» lek. med. Rafał Młynarski

Medycyna rodzinna
»
»
»
»
»
»

lek. med. Anna Chmurzyńska
lek. med. Urszula Marciniak
lek. med. Monika Piłat
dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
lek. med. Barbara Rusinek
dr n. med. Halina Szymczyk

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

Pediatria
» lek. med. Urszula Jaworska

Neurochirurgia
» dr n. med. Filip Stoma

Psychiatria
» dr n. med. Henryk Welcz

Neurologia

Psychologia

» dr n. med. Anna BrzozowskaJaśkiewicz
» lek. med. Anna Czajka-Bełz
» lek. med. Barbara Mołodecka-Seweryńska
» lek. med. Aneta Ożóg

» mgr Małgorzata Kwaśniewska-Kot

Radiologia
» lek. med. Agnieszka Brodzik
» lek. med. Agata Boćkowska-Lipnicka
» dr n. med. Ewa Kurys-Denis

Okulistyka
»
»
»
»
»
»
»

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

Ortopedia
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

lek. med. Adnan Bacher
dr n. med. Artur Bełżek
dr n. med. Alina Blacha
dr hab. n. med. Jan Blacha
dr n. med. Zbigniew Chmiel
lek. med. Adam Członka
lek. med. Roman Gawęda
dr n. med. Jaromir Jarecki
dr n. med. Andrzej Jurkiewicz
dr n. med. Tomasz Kleczkowski
dr n. med. Tomasz Konaszczuk
dr n. med. Paweł Kuczyński
dr n. med. Paweł Polak
lek. med. Bartosz Prażmo
dr n. med. Tomasz Raganowicz
lek. med. Wojciech Sadowski
lek. med. Monika Sarna
dr n. med. Jacek Walawski
dr n. med. Robert Węgłowski
dr n. med. Tomasz Wnuk

Rehabilitacja
»
»
»
»
»
»
»

lek. med. Tomasz Chrościcki
lek. med. Sławomir Zaborek
mgr Bartosz Haluch
mgr Jarosław Muzykowski
licencjat Tomasz Pietras
mgr Magdalena Różalska
tech. 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

Transfuzjologia
kliniczna
» dr n. med. Katarzyna Błaszkiewicz

Urologia
»
»
»
»
»
»

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

■■■■■■■■
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Życzliwa opieka dla całej rodziny
Szpital Tetmajera 21

Przychodnia Tetmajera 21

Zabiegi operacyjne jednodniowe oraz
planowe:
● chirurgii ogólnej
● chirurgii bariatrycznej
● chirurgii naczyniowej
● otolaryngologii
● ortopedii
● laryngologii
● ginekologii
● urologii

●

●
●

Konsultacje specjalistyczne:
» 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

