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kademia Flebologii to 
warsztaty organizo-
wane pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa 
Flebologicznego (PTF), 

którego prezesem jest prof. dr hab. n. 
med. Tomasz Urbanek, specjalista chi-
rurgii naczyniowej. Głównymi organi-
zatorami merytorycznymi są prof. dr 
hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, były 
prezes PTF, oraz dr hab. n. med. Piotr 
Terlecki, prezes Polskiego Towarzy-
stwa Angiologicznego. 
Pierwsze warsztaty odbyły się  
w kwietniu i rozpoczęły cykl czterech 
spotkań, poświęconych edukacji flebo-
logicznej. 
– Pokazujemy najnowocześniejsze 
i najpopularniejsze metody leczenia 
przewlekłej choroby żylnej. Zabiegi 
demonstracyjne prowadzone są przez 
ekspertów z całej Polski. Warszta-
ty odbywają się w małych, kameral-
nych grupach – tłumaczy prof. dr hab.  
n. med. Tomasz Zubilewicz. 

lecZenie żył

Lublin ważnym ośrodkiem 
leczenia żył na mapie Polski

lekarze z całego kra-
ju przyjeżdżają do 

lublina, żeby zapoznać się z no-
woczesnymi i małoinwazyjny-
mi metodami leczenia chorób 
żył. cykl czterech warsztatów 
flebologicznych odbywa się  
w Ośrodku chirurgii innowa-
cyjnej żagiel Med.

Małoinwazyjne, nowoczesne 
metody
Podczas warsztatów prezentowane są 
metody leczenia żył – za pomocą lase-
ra, termoablacji radiowej, skleroterapii, 
klejenia żylaków kończyn dolnych, fle-
bogrifu i kompresjoterapii. 
– Wszystkie te metody opierają się 
na zabiegach małoinwazyjnych, dzię-
ki temu rekonwalescencja pacjentów 
przebiega dość szybko i mogą oni  
w bardzo krótkim czasie wrócić do pra-
cy i zwykłych obowiązków – tłumaczy 
prof. Tomasz Zubilewicz. – To odróżnia 
je od klasycznych metod, które zazwy-
czaj na bardzo długo unieruchamiają 
pacjentów.

Jakimi sposobami można
leczyć żylaki?
Wewnątrznaczyniowa ablacja lase-
rem (EVLT – Endo-Venous Laser Tre-
atment) polega na zamknięciu światła 
żył układu powierzchownego za po-
mocą energii termicznej, przenoszo-

nej przez światłowód laserowy. To 
najczęściej używana metoda leczenia 
żylaków kończyn dolnych na całym 
świecie. Wprowadzenie metody eVlT 
w krajach europy Zachodniej i USA  
w ciągu kilku lat niemal całkowicie wy-
parło chirurgiczne sposoby leczenia ży-
laków kończyn dolnych.



3

Lublin ważnym ośrodkiem 
leczenia żył na mapie Polski

lecZenie żył

Termoablacja z wykorzystaniem fal 
radiowych (RF) to małoinwazyjna pro-
cedura cechująca się wysokim współ-
czynnikiem skuteczności (97,4%) oraz 
bardzo krótkim okresem rekonwale-
scencji i powrotu pacjenta do normal-
nej aktywności. Jest metodą, która  
w porównaniu z klasyczną operacją 
chirurgiczną (tzw. strippingiem) jest 
dużo mniej obciążająca dla pacjenta 
(brak krwiaków i ran), ma też minimal-
ne ryzyko powikłań. Zabieg polega na 
wprowadzeniu do niewydolnej żyły 
specjalnego cewnika podłączonego do 
generatora RF. następnie pod kontrolą 
USG wprowadza się roztwór znieczula-
jący. energia wyzwolona przy pomocy 
cewnika wewnątrz żyły powoduje jej 
zamknięcie – dochodzi do skrócenia 
włókien kolagenowych i obkurczenia 
komórek mięśniowych, co pociąga za 
sobą zwężenie światła naczynia i jego 
zwłóknienie. 
Skleroterapia (inaczej ostrzykiwanie) 
to zabieg stosowany głównie w lecze-
niu przewlekłej niewydolności żylnej, 
której objawem są m.in. drobne żylaki 
i śródskórne pajączki naczyniowe. Me-
toda polega na nakłuciu bardzo cienką 
igłą poszerzonych żyłek i podawaniu 
do ich światła leków w drodze iniekcji. 
Pod wpływem leku dochodzi do uszko-
dzenia błony wewnętrznej naczynia, 
co powoduje jego zamknięcie i zwłók-
nienie. Zamykany pajączek lub drobny 
żylak staje się zupełnie niewidoczny. 
Zabieg przeprowadzany jest w trybie 
ambulatoryjnym, przy użyciu bardzo 
cienkich igieł, co powoduje, że jest nie-
mal bezbolesny. nie wymaga również 
znieczulenia, trwa krócej niż tradycyj-
na operacja oraz nie uszkadza tkanek. 
Okres po zabiegu nie powoduje wyłą-
czenia z normalnego funkcjonowania. 
Kolejną ciekawą metodą walki z niewy-
dolnością żył jest klejenie żylaków koń-
czyn dolnych, które usprawnia prze-
pływ krwi poprzez uszczelnienie bądź 
zamknięcie zmienionej chorobowo 

żyły. lekarz przeprowadzający operację 
dostarcza do chorej żyły niewielkie ilo-
ści kleju medycznego, który powoduje 
jej zasklepienie, a przepływ krwi jest 
przekierowany do pobliskich zdrowych 
żył. Wraz z upływem czasu klej zostaje 
całkowicie wchłonięty przez organizm. 
Bezpośrednio po zabiegu pacjenci 
mogą praktycznie wrócić do aktywno-
ści. 
Absolutną nowością jest metoda me-
chaniczno-chemicznej ablacji z uży-
ciem polskiego systemu Flebogrif. 
Zabieg polega na nakłuciu niewydol-
nej żyły praktycznie bez znieczulenia  

i wprowadzeniu systemu Flebogrif, któ-
ry ma pięć mikroostrzy – nacinają od 
wewnątrz żyłę, jednocześnie wstrzy-
kując sklerozant. Zabieg trwa bardzo 
krótko, nie wymaga znieczulenia tume-
scencyjnego. Po godzinie pacjent udaje 
się do domu.
Wszystkie te zabiegi wymagają kom-
presjoterapii, czyli różnego rodzaju le-
czenia uciskowego. 

Dlaczego nasze żyły chorują?
choroby żył zazwyczaj kojarzone są 
wyłącznie z popularnymi żylakami na 
nogach i niestety nierzadko są bagateli-
zowane. Tymczasem nie jest to jedynie 
problem natury estetycznej, a często 
poważna choroba. na dodatek dotyka, 
lub dotknie w przyszłości, większość  
z nas. Jak się bowiem okazuje, na cho-
roby żył cierpi ponad połowa mężczyzn 
i prawie 70% kobiet w średnim wieku. 
Wraz z wiekiem odsetek osób boryka-

jących się z nimi jeszcze wzrasta.
– Wewnątrz naszych żył w nogach 
znajdują się zastawki, które wraz ze 
splotami i zatokami żylnymi odpowia-
dają za prawidłowy powrót krwi, moż-
na powiedzieć „pchają” krew w odpo-
wiednim kierunku, czyli w stronę serca 
– tłumaczy prof. Tomasz Zubilewicz. 
Wraz z rozwojem choroby – niewydol-
ności żylnej – może dojść do uszkodze-
nia ścian żył, a tym samym zastawek, 
bez których prawidłowej pracy krew 
cofa się do nóg, a utrzymujące się przez 
to wysokie ciśnienie wewnątrz naczyń 
prowadzi do dalszej destrukcji żył. Mo-

żemy wtedy mówić o niewydolności 
żylnej. Jest to choroba przewlekła, któ-
ra może mieć różne nasilenie. Powiąza-
ne z nimi są jednak niebezpieczne cho-
roby o ostrym przebiegu: zapalenie żył 
powierzchniowych lub głębokich oraz 
zakrzepica żylna, która może doprowa-
dzić nawet do śmierci z powodu zatoru 
płucnego.

Kogo dotykają choroby żył i jaka jest 
ich przyczyna?
– na pewno kobiety chorują kilkakrot-
nie częściej niż mężczyźni – mówi prof. 
Zubilewicz. – Są to też dolegliwości dzie-
dziczne, więc prawdopodobieństwo wy-
stąpienia problemów z żyłami jest bardzo 
duże, jeśli podobne były już w rodzinie. 
nie bez znaczenia są również czynniki 
zewnętrzne, na przykład stojąca lub sie-
dząca praca, palenie papierosów, zniko-
ma aktywność fizyczna czy otyłość. 

ZM
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Jak ważne są stopy dla człowieka?

Stopa to element narządu ruchu 
przenoszący obciążenia generowa-
ne przez nasze ciało na podłoże. 

Dzięki niezwykłej budowie stopy - liczne 
kości, mięśnie, ścięgna - możemy cho-
dzić, biegać, wspinać się na palce. Posta-
wa stojąca sprawia, że stale poddajemy 
nasze stopy przeciążeniom. Jeśli mamy 
idealnie zbudowane stopy, z łatwością 
radzą sobie one ze wszystkimi naszymi 
wymaganiami. 

edną z chorób stóp są haluk-
sy. Co możemy powiedzieć 
o tej dolegliwości?
halux to łacińska nazwa 
pierwszego palca w stopie, 

czyli palucha. Deformacja, o której 
popularnie mówimy w ten sposób, 
to halux valgus, czyli paluch kośla-
wy. Z powodu pewnej nierównowagi  
w działaniu mięśni w stopie dochodzi 
do deformacji polegającej na szpota-
wym - czyli do środka - ustawieniu 
pierwszej kości śródstopia i równo-
czesnym koślawym - czyli do boku - 
ustawianiu się palucha. 
Prawidłowo obciążając stopę stoimy 
na i i V kości śródstopia oraz na ko-
ści piętowej - jeżeli i kość śródstopia 
„ucieka” przyśrodkowo, to obciążenie 
przejmuje od niej ii kości śródstopia, 
co objawia się w postaci bolesnych 
modzeli na podeszwowej stronie sto-
py. Dodatkowo deformacji mogą ule-
gać też pozostałe palce, ustawiając się 
grzbietowo (palce szponiaste). 

Czy są osoby szczególnie narażone na 
tę chorobę? Czy geny mają swój udział 
w powstawaniu haluksów?
Zdecydowanie tak. czynnik genetyczny 
ma najsilniejszy wpływ na powstawanie 
tego zniekształcenia. Dlatego często  
w gabinecie lekarskim pytam, czy ktoś 
ma podobne stopy w rodzinie - zawsze 

odpowiedź jest twierdząca. Zdecydo-
wanie deformacja ta częściej występuje  
u kobiet. Specjalnie narażone są też 
osoby wiotkie, u których układ więza-
deł w stopie łatwo ulega rozciągnięciu. 
Taka wiotkość towarzyszy kobietom 
np. w okresie menopauzy. 

Starsi ludzie mówią, że kiedyś haluksy 
nie występowały tak często. Czy dziś 
to choroba powszechna?
Dawniej również występowały palu-
chy koślawe, choć rzadziej się o nich 
mówiło czy leczyło. Obecnie pacjenci 
żyją dłużej, mają większe wymagania  
i nie zgadzają się na istnienie deforma-
cji, którą dziś  można skutecznie leczyć. 
Chodzimy w butach, które nie zawsze 
pozwalają dobrze pracować naszym 
stopom, dlatego też jeśli zbyt długo 
utrzymujemy stopę w nienaturalnej 
pozycji, możemy „dorobić się” utrwa-
lonego zniekształcenia. Zbyt wysokie 
obcasy, wąskie przody ściskające stopę 
nie są dla nas dobre.

dr n. med. Alina Blacha
specjalista ortopedii i traumatologii

szpital żagiel Med
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Jak namówić panie, by „zeszły na zie-
mię” i chciały nosić zdrowsze, płaskie 
obuwie?
należy obalić mit, że buty na obcasach 
są niewygodne, niezdrowe, a buty pła-
skie wygodne. Każda stopa jest inna 
i należy dobrać but do stopy, a nie na 
odwrót. Może się okazać, że pacjentka 
w 5 cm obcasach czuje się świetnie,  
a w butach na płaskim obcasie przeży-
wa katusze spowodowane skróceniem 
ścięgna piętowego, ponieważ całe ży-
cie chodziła na obcasach. 

Ci, których dopadły haluksy, będą 
szukać pomocy u lekarza. Czy jednak 
można zapobiegać tej chorobie? Jak 
uchronić się przed haluksami? 
Ważne jest, aby umożliwiać pracę mię-
śni stóp, dobrze dobierać obuwie, sta-
rać się chodzić przynajmniej w domu 
jakiś czas boso. Warto też pamiętać, że 
stopy najlepiej odpoczywają w elewacji, 
czyli uniesione. „Amerykański styl” sie-
dzenia jest więc dla naszych stóp zba-
wienny. 

Czy istnieją w Polsce jakieś programy 
profilaktyki zdrowia stóp?
W czasie badań okresowych lekarze 
rodzinni sprawdzają narząd ruchu na-
szych dzieci, ale nie ma niestety żad-
nego programu, który zapewniłby oce-
nę każdego dziecka przez ortopedę.  

A właśnie wykrycie niewielkich od-
chyleń od normy u dzieci i szybka 
reakcja mogłyby zapobiec rozwinię-
ciu się w późniejszym okresie du-
żych deformacji. 

Po latach nasza stopa jest koślawa  
i mamy haluksy. Co wtedy?
Wszystko zależy od stopnia defor-
macji. We wczesnym okresie moż-
na stosować zabiegi fizykalne, aby 
zmniejszyć ból i obrzęk stopy. cza-
sem również pomocne są wkładki 
do obuwia czy ortezy zakładane na 
noc. należy jednać unikać wkładek 
zakładanych między i i ii palec, po-
nieważ po usunięciu wkładki defor-
macja jeszcze się pogłębia. 
Jeśli deformacja jest duża, daje do-
legliwości bólowe lub uniemożliwia 
dobór obuwia, należy rozważyć le-
czenie operacyjne. W mniejszych 
deformacjach stosuje się zabiegi na 
tkankach miękkich - należy jednak 
poinformować pacjenta, że defor-
macja jest dynamiczna i może po-
stępować dalej, choć nieco wolniej. 
natomiast bardziej radykalne po-

stępowanie to leczenie operacyjne po-
łączone z osteotomią, czyli przecięciem 
kości (śródstopia, paliczka) i ustawienie 
jej w pożądanej pozycji. Taką kość ze-
spala się przy pomocy tytanowych lub 
stalowych implantów. Dzięki zmianie 
mechaniki stopy, zabieg ten jest sku-
teczny i daje szansę na utrzymanie sko-
rygowanego kształtu stopy. 

Na jak długo taki zabieg wyłącza nas  
z normalnego funkcjonowania?
Po zabiegu z osteotomią pacjent przez 
6 tygodni chodzi w tzw. ortezie - dzię-
ki niej nie obciąża przodostopia i kość 
może się wygoić. następnie uczy się 
chodzić na „nowej” stopie, po kolejnych 
2 tygodniach może ją w pełni obciążać. 

Czy zatem warto poddać się operacji?
Dzięki coraz lepszym technikom opera-
cyjnym i implantom dostępnym na ryn-
ku można osiągnąć bardzo dobry efekt. 
Dlatego warto się zastanowić, czy ból 
przy każdym kroku, czy koszmar pod-
czas kolejnych zakupów butów nie jest 
dobrym powodem na podjęcie decyzji 
o leczeniu operacyjnym. 
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GOLDIC® i NOLTREX™  
- małoinwazyjne leczenie stawów 
złotem i srebrem

łoto w medycynie re-
generacyjnej
Złoto od dawna wy-
korzystywane jest  
w celach leczniczych. 

Jego pozytywne działanie pozwo-
liło także na opracowanie nowo-
czesnej technologii GOlDic®. Jest 
ona stosowana przede wszystkim 
w przypadku schorzeń układu mię-
śniowo-szkieletowego, gojenia ran 
i urazów ortopedycznych.

GOlDic® umożliwia lekarzowi 
wyprodukowanie spersonalizowa-
nego leku dla pacjenta. Ma natych-

miastowe i skuteczne działanie 
przeciwzapalne. 
– Aktywuje i różnicuje autologicz-
ne komórki macierzyste i dzięki 
temu pobudza zdolność organi-
zmu do samodzielnej regeneracji 
– mówi lek. med. Sławomir Zabo-
rek, specjalista ortopedii i trauma-
tologii ze szpitala żagiel Med. – Ma 
działanie przeciwzapalne, reduku-
je ból, przywraca formę i funkcje 
uszkodzonej tkanki lub stawu.
GOlDic® to metoda medycyny 
regeneracyjnej, która daje szansę 
osobom cierpiącym na nieuleczal-
ne schorzenia.lek. med. Sławomir Zaborek 

specjalista ortopedii i traumatologii
szpital żagiel Med

Złoto i srebro 
kojarzy się 

przede wszystkim  
z piękną, kosztowną 
biżuterią. Te meta-
le okazały się cenne 
także z innego po-
wodu – pomagają 
odzyskać zdrowie!
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Przykłady zastosowania kuracji 
GOLDIC®:

 zapalenia oraz ostre i przewlekłe 
urazy ścięgien, więzadeł i mięśni

 łagodna lub umiarkowana cho-
roba zwyrodnieniowa stawów

 zapalenie torebki stawowej

 choroba powięziowa

 przepuklina dysku

 gościec stawowy (reumatoidal-
ne zapalenie stawów)

 torbiele stawów i ścięgien 
(ganglia)

 zaburzenie gojenia rany

Jak przebiega kuracja GOLDIC®?
– Pierwszym krokiem jest pobra-
nie próbki krwi pacjenta. następnie 
przy użyciu krwi i wyrobu medycz-
nego GOlDic® przygotowywane 
jest serum, które zawiera zaprojek-
towane cząstki złota i specjalny filtr, 
dzięki czemu cząsteczki nie dostają 
się do organizmu – tłumaczy lek. 
med. Sławomir Zaborek.
Przetwarzanie serum jest kluczo-
wym etapem. Specjalne rurki GOl-
Dic®, które wypełnione są krwią 
pacjenta i cząsteczkami złota, in-
kubuje się, a następnie odwirowuje  
w celu oddzielenia serum od pozo-
stałych komórek krwi.
– Tak przygotowany koncentrat se-
rum, wzbogacony o czynniki wzrostu 
i istotne cytokiny, jest przekazywany 
do wstrzyknięcia pacjentowi – mówi 
dr Zaborek.
Jednorazowe leczenie składa się 
przeważnie z 4 zastrzyków, które po-
dawane są w odstępie od 3 do 5 dni.

Leczenie stawów kolanowych
Każdego dnia nasze stawy kola-
nowe narażone są na obciążenia  
i kontuzje. Problem dotyczy zarów-
no młodszych, jak i starszych osób 
– sportowców oraz tych, którzy po 
bardzo długim braku aktywności 
rozpoczynają intensywne treningi.
– Przyczyną bólu kolana może być 
uraz, zapalenie bakteryjne, prze-
wlekłe schorzenia (np. zwyrodnie-
nie stawu kolanowego), ale także 
inne poważne choroby, dlatego nie 
powinniśmy bagatelizować tych 
objawów – mówi lek. med. Woj-
ciech Sadowski, specjalista ortope-
dii i traumatologii ze szpitala żagiel 
Med.
Problemy związane z kolanem 
można leczyć – w niektórych przy-
padkach poprzez rehabilitację, ale 
czasami konieczne będzie podda-
nie się zabiegowi lub operacji. Są 
jednak nowoczesne, bezpieczne  
i małoinwazyjne metody leczenia, 
które mogą przynieść ulgę naszym 
stawom, na przykład nOlTReX™.

Płynna endoproteza mazi stawo-
wej z jonami srebra
nOlTReX™ to preparat o bardzo 
dużej biokompatybilności, który 

KW

umożliwia zastąpienie mazi stawo-
wej, odbudowę wielkości i lepkości 
płynu stawowego pacjenta.
Stosowany jest w leczeniu zarówno 
chorób zwyrodnieniowych kolan, jak  
i zapalenia stawów. Zapewnia ulgę  
w leczeniu bólu i nie powoduje reak-
cji alergicznych.
– Preparat ulega powolnemu proce-
sowi biodegradacji, a dzięki podaniu 
materiału do chorego stawu pacjen-
ta pełni funkcję płynnej endoprotezy 
mazi stawowej, chroniąc chrząstkę do 
24 miesięcy – tłumaczy lek. med. Woj-
ciech Sadowski. – Aplikowany jest  
w formie żelu, w którego strukturę 
wbudowane są jony srebra. Każda 
dawka zawiera 2,5 ml i wprowadzana 
jest do jamy stawowej pacjenta.
nOlTReX™ bezpiecznie przy-
wraca właściwości lepkości pły-
nu stawowego i przynosi ulgę 
w ciągłym podrażnieniu stawu 
spowodowanego tarciem. Jed-
ną z głównych zalet preparatu jest 
„zdolność” do dłuższej obecności  
w miejscu zaaplikowania. Preparat 
nie zawiera kwasu hialuronowe-
go ani innych komponentów, które 
poddawane są rozszczepieniu przez 
enzymy obecne w organizmie czło-
wieka.
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anoKnife® to wy-
jątkowo skuteczny, 
niezwykle precyzyj-
ny elektryczny nóż, 
dzięki któremu jest 

szansa na leczenie nawet najtrud-
niejszych, nieoperacyjnych no-
wotworów. W przypadku, kiedy 
nowotwór złośliwy nie może być 
usunięty przy użyciu metod kla-
sycznych, nanoKnife® małoinwa-
zyjnie niszczy komórki nowotwo-
rowe za pomocą prądu o wysokim 
napięciu.

Operacje przeprowadza dr n. med. 
Ryszard Wierzbicki, specjalista 
chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Specjalizuje się m.in. w leczeniu 
nowotworów układu pokarmowe-
go: żołądka, jelita cienkiego i gru-

bego, odbytnicy, a także wątroby, 
trzustki, nowotworów złośliwych 
piersi i czerniaka.

– Mamy na swoim koncie  
(z użyciem nanoKnife®) pionier-
skie operacje raka trzustki, raka 
trzustki z przerzutami do wątro-
by oraz zmian nowotworowych 
w wątrobie. Po elektryczny nóż 
sięgamy coraz częściej, a teraz bę-
dziemy bez ograniczeń korzystać  
z tej nowatorskiej metody – mówi  
dr n. med. Ryszard Wierzbicki, 
który operuje skomplikowane 
przypadki w szpitalu żagiel Med 
w lublinie. – Dzięki zastosowaniu 
tej metody u pacjentów nie ma 
znacznej progresji choroby, moż-
liwe są także powtórne operacje.  
Doktor Ryszard Wierzbicki meto-

Lublin siódmym ośrodkiem 
w Polsce z NanoKnife® IRE!

dą nanoKnife® wykonał już około  
40 operacji.

Małoinwazyjna metoda wal-
ki z rakiem trzustki – Na-
noKnife® jest dostępna już  

w Lublinie, w szpitalu Żagiel Med.

dr n. med. Ryszard Wierzbicki 
specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

szpital żagiel Med



Lublin siódmym ośrodkiem 
w Polsce z NanoKnife® IRE!
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Nowoczesna aparatura
Specjaliści nieustannie szukają 
sposobów leczenia raka trzustki  
i wątroby, które są jednymi z naj-
bardziej złośliwych nowotworów. 
Jednym z najnowocześniejszych 
sposobów walki z nowotwora-
mi trzustki i wątroby jest właśnie 
nanoKnife® (nóż elektryczny). To 
niewątpliwie duża szansa na popra-
wienie komfortu życia pacjentów  
z rakiem trzustki.

nanoKnife® najczęściej używa się 
podczas operacji trzustki, wątro-
by ale także prostaty, nerek oraz 
wznów nowotworów w obrębie 
węzłów chłonnych, po leczeniu 
operacyjnym raka jelita grubego, 
raka żołądka czy raka dróg żółcio-
wych.

– Jest niezastąpiony wszę-
dzie tam, gdzie rak usadowił się  
w trudnych do leczenia miejscach. 
Warto pamiętać, że podczas tego 
typu operacji naczynia krwiono-
śne i nerwy pacjenta nie ulegają 
żadnemu uszkodzeniu – tłumaczy  
dr n. med. Ryszard Wierzbicki.  

Podstępny rak
nie od dziś wiadomo, że nowo-
twory to jedna z najczęstszych 
przyczyn śmierci ludzi na całym 
świecie. na raka umiera ponad 
8 mln osób rocznie – w naszym 
kraju zabija aż 100 tys. Jednym  
z najbardziej podstępnych nowo-
tworów jest rak trzustki, który 
charakteryzuje się bardzo szybkim 
przebiegiem, złym rokowaniem 
i krótkim czasem przeżycia cho-
rych.

– W Polsce z powodu raka 
trzustki umiera 4000 osób 
rocznie, a większość z nich  
w przeciągu pół roku od po-
stawienia diagnozy – tłumaczy  
dr Wierzbicki.

nowotwór we wczesnym okresie 
rozwija się podstępnie i praktycz-
nie bezobjawowo. Pierwsze ob-
jawy są dość niespecyficzne, co 
utrudnia wczesne postawienie dia-
gnozy. Wiele zależy od wielkości  
i umiejscowienia guza, a także 
stopnia zaawansowania kliniczne-
go choroby.

– Do najczęstszych objawów, ja-
kie zgłaszają pacjenci, należą: ból 
brzucha, nieustępujący po środ-
kach przeciwbólowych, nudności, 
brak apetytu, utrata masy ciała. 
często pierwszym objawem raka 
trzustki jest cukrzyca lub żółtacz-
ka, która zazwyczaj pojawia się 
wtedy, gdy guz ulokowany jest 
w głowie trzustki. Objawy te łu-
dząco przypominają rozwijające 
się przewlekłe zapalenie trzust-
ki – wyjaśnia dr n. med. Ryszard 
Wierzbicki. – niestety najczęściej 
pacjenci zgłaszają się do lekarza  
z bardzo zaawansowanym sta-
dium choroby.

ZM

– Dla wielu pacjentów z nowotwo-
rem trzustki ta metoda jest jedynym 
wyjściem. nanoKnife® daje szansę 
na zmniejszenie guza nowotwo-
rowego do rozmiarów umożliwia-
jących niekiedy przeprowadzenie 
operacji chirurgicznej.

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

– Prowadzi to do zniszczenia błon 
komórek rakowych, przy czym są-
siadujące z nimi komórki i tkanki 
innych narządów są całkowicie bez-
pieczne. cały zabieg przeprowadza-
ny jest w znieczuleniu ogólnym i nie 
obciąża pacjenta, który już po kilku 
dniach może opuścić oddział chirur-
giczny – mówi dr n. med. Ryszard 
Wierzbicki. – Użycie procedury 
iRe, czyli nieodwracalnej elektro-
poracji, jest stosunkowo nową, nie-
termiczną metodą ablacji, zaprojek-
towaną na potrzeby precyzyjnego 
i efektywnego niszczenia komórek 
nowotwo-rowych. W połączeniu  
z późniejszą chemioterapią zwięk-
sza szansę na przedłużenie życia  
u chorych na tzw. nieuleczalne no-
wotwory – wyjaśnia dr Wierzbicki.

Okres gojenia i powrót pacjenta 
do dobrego stanu jest stosunkowo 
krótki. W przeciwieństwie do tra-
dycyjnej radioterapii zabiegi przy 
użyciu nanoKnife® można powta-
rzać. Dodatkową zaletą zabiegów  
z użyciem nanoKnife® jest brak 
oddziaływania termicznego na le-
czone tkanki, co zmniejsza ryzyko 
niepożądanych uszkodzeń.
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a wygląd piersi składa się 
wiele czynników, m.in. 
wiek, szybka utrata wagi 
lub jej nagły przyrost, co 
w przypadku ciąży w na-

turalny sposób ma miejsce – tłumaczy 
dr n. med. Ryszard Mądry, specjalista 
chirurgii plastycznej ze szpitala żagiel 
Med w lublinie. – czas ciąży to okres, 
kiedy dynamicznie rozrasta się tkanka 
gruczołowa piersi, która będzie odpo-
wiedzialna za późniejszą podaż mleka. 
często piersi powiększają się nawet  
o kilka rozmiarów. Tuż po porodzie na-
pełniają się mlekiem, więc stają się jesz-
cze pełniejsze i cięższe. To powoduje, że 
ich kondycja nie jest już taka jak wcze-
śniej i zdarza się, że stają się przyczyną 
sporych kompleksów.
Warto jednak wiedzieć, że nie jest to 
stan nieodwracalny, ale co najważniej-
sze – już w trakcie ciąży i po niej, a tak-

że podczas karmienia – powinnyśmy 
zadbać o swoje piersi w sposób szcze-
gólny. Są sposoby, żeby w tym trudnym 
dla nich czasie (i tuż po nim) wyglądały 
naprawdę dobrze!
 
Dobierz biustonosz do wielkości
swoich piersi
Z badań wynika, że aż 80% Polek nosi 
niedopasowany biustonosz. Właści-
wie dobrany stanik podtrzymuje biust, 
co gwarantuje korzystny wygląd piersi 
przez długie lata. niestety, jeśli biusto-
nosz jest niedopasowany, to prędzej czy 
później odbije się to na kondycji nasze-
go biustu. 
Koniecznie odwiedźmy brafitterkę, któ-
ra dopasuje odpowiedni ciążowy biu-
stonosz. W trakcie dziewięciu miesięcy 
powinnyśmy spotkać się ze specjalistką 
nawet kilka razy, ponieważ biust w cią-
ży rośnie z miesiąca na miesiąc, a wraz 

Utrata jędrności  
i sprężystości, uczu-
cie „pustych” piersi, 

obwisła skóra. Kondycja 
biustu mam, tuż po poro-
dzie lub na etapie kończe-
nia karmienia, zazwyczaj 
spędza im sen z powiek. 
Jednak odzyskanie wcze-
śniejszego wyglądu biustu 
jest możliwe. 

Sześć sposobów na to, by piersi 
po ciąży i karmieniu wyglądały 
tak samo dobrze, jak przed!

z jego wzrostem powinniśmy zmieniać 
stanik na większy. Warto zainwestować 
w stabilny, zabudowany biustonosz. 
Zwróćmy szczególnie uwagę na szero-
kość ramiączek i ich długość. To od nich 
zależy utrzymanie biustu na odpowied-
niej wysokości.

dr n. med. Ryszard Mądry
specjalista chirurg ogólny,

 specjalista chirurg plastyczny 
szpital żagiel Med
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 Regularne ćwiczenia
– Większą część piersi stanowi tkanka 
tłuszczowa i zwykle to właśnie od jej 
zawartości zależy wielkość i jędrność 
naszego biustu. Tkanka mięśniowa jest 
ukryta nieco głębiej, pod biustem. Ćwi-
czenia na biust stymulują do pracy nie 
same piersi, ale znajdujący się pod nimi 
mięsień. Ćwiczenia nie sprawią więc, że 
nasz biust będzie większy i bardziej jędr-
ny, ale nasza sylwetka będzie bardziej 
prosta, a także może się podnieść linia 
naszego biustu – tłumaczy dr n. med. 
Ryszard Mądry.

Ćwiczenia na klatkę piersiową to przede 
wszystkim wzniosy w mostku, mody-
fikacje pracy w desce, kobiece pompki 
oraz klasyczny trening z hantlami, który 
nie tylko pozwala na wzmocnienie mię-
śni rąk, ale robi również wiele dobrego 
dla piersi. Jeżeli nie mamy w domu han-
tli, wystarczą dwie butelki z wodą (każda 
po 1,5 litra). Ćwiczenia należy wykony-
wać regularnie 2-3 razy w tygodniu. Je-
żeli jesteśmy akurat w ciąży – koniecznie 
należy skonsultować to z lekarzem pro-
wadzącym!

Naprzemienne, chłodne prysznice
Odważ się! Warto przyzwyczaić samą 
siebie do tego typu zabiegów. Są zba-
wieniem dla skóry, nie tylko piersi. 
chłodna woda to sprawdzony sposób 
na poprawę jędrności skóry. co daje taki 
prysznic? Znakomicie poprawia krążenie 
krwi – naczynia krwionośne się rozsze-
rzają i obkurczają, co poprawia krąże-
nie. Dodatkowo przyspiesza wydalanie 
toksyn z organizmu, hartuje, poprawia 
odporność. Świetnie poprawia wygląd 
skóry, która wydaje się gładsza, wypo-
częta i promienna. 

naprzemienny prysznic z łatwością 
można wykonać w domowych warun-
kach. Woda powinna być zimna, ale nie 
lodowata, warto dostosować ją do wła-
snego progu tolerancji. najpierw kieru-
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jemy wodę na dolną część ciała – nogi 
i uda, a następnie na ręce i ramiona, po 
czym zmierzamy w górę tułowia. Każ-
da faza (zimna i ciepła) powinna trwać 
około 30 sekund, a cały naprzemienny 
prysznic około 5 minut.

Odpowiednie nawilżenie i masaż
Tuż po zimnym prysznicu powinni-
śmy koniecznie zająć się nawilżeniem 
skóry połączonym z delikatnym masa-
żem. na rynku możemy znaleźć całe 
serie preparatów do nawilżania pier-
si. Oprócz gotowych kremów warto 
także sięgnąć po naturalne olejki, np. 
arganowy czy kokosowy, które zawie-
rają dużo witaminy e. Kobiety karmią-
ce powinny oczywiście wybierać pre-
paraty, które są przeznaczone właśnie 
dla nich i nie zaszkodzą dziecku. Waż-
ne jest, żeby wszystkie te produkty de-
likatnie wmasowywać w piersi okręż-
nymi ruchami ku górze. Poświęćmy 
temu zabiegowi nieco więcej czasu. 
Musimy jednak pamiętać, by podczas 
karmienia masaż nie był zbyt mocny. 
Jeżeli jesteśmy w ciąży, to powinny-
śmy całkowicie zrezygnować z moc-
nego ucisku.

Plastyka piersi
Jednym z rozwiązań może być także 
operacja podnoszenia piersi, zwa-

na inaczej mastopeksją lub liftingiem 
biustu. Jest to zabieg zaliczany do 
chirurgii plastycznej, wykonywany  
w znieczuleniu ogólnym. efektem ma-
stopeksji jest przede wszystkim pod-
niesienie piersi, którym zostaje przy-
wrócony młodzieńczy kształt.

– Operacja trwa około 3-4 godzin. 
Polega na wykonaniu cięcia na skórze 
piersi i usunięciu nadmiaru wiotkiej 
skóry. cięcie przebiegać może wokół 
brodawki albo w kształcie kotwicy – 
tłumaczy dr Mądry. – Podczas zabie-
gu lekarz modeluje gruczoł piersiowy, 
aby poprawić kształt piersi, wykonu-
je korektę umiejscowienia brodawki 
oraz może zmienić jej kształt i wiel-
kość. 
 
hospitalizacja po zabiegu trwa dobę, 
a okres rekonwalescencji około trzech 
tygodni. Ściągnięcie szwów następuje 
między 14. a 21. dniem po operacji. 
Przez pierwszych kilka dni pojawia-
ją się obrzęk i zaczerwienienie, które 
po około trzech tygodniach powinny 
zniknąć. Do codziennych czynności 
można wrócić już kilka dni po opera-
cji, jednak z uprawianiem sportu nale-
ży się wstrzymać do sześciu tygodni. 
Piersi ostateczny kształt zaczynają 
przyjmować po około 6 miesiącach.



iedy stosuje się endoprote-
zę stawu biodrowego?
najważniejszym wskaza-
niem do zabiegu endo-

protezoplastyki stawu biodrowego 
są zaawansowane zmiany zwy-
rodnieniowe o różnym podłożu, 
dysfunkcje stawów utrudniające 
funkcjonowanie czy poruszanie 
się oraz większe ograniczenia za-
kresu ruchomości i przykurcze. 
Choroba zwyrodnieniowa stawu 
biodrowego (koksartroza) jest jed-
ną z najczęstszych chorób doty-
kających ludzi głównie w średnim 
i starszym wieku. Choroba ta pro-
wadzi do powolnych zniszczeń 
chrząstki stawowej, przez co staw 
traci swoją funkcję i może trwać 
wiele lat. endoprotezoplastykę 
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Endoprotezoplastyka - wszczepienie 
implantu stawu biodrowego

Endoprotezoplastyka 
(alloplastyka) stawu bio-

drowego to zabieg operacyjny, 
który polega na zastosowaniu 
sztucznego stawu (endoprotezy) 
w miejscu zmienionym chorobo-
wo. Pomaga on odtworzyć na-
turalne funkcje stawu, odzyskać 
swobodę ruchów, pozbyć się bólu 
i wrócić do normalnego funkcjo-
nowania już w okresie kilku mie-
sięcy.

wykorzystuje się przede wszystkim  
w momencie, kiedy inne wcze-
śniejsze metody leczenia zacho-
wawczego zawodzą, a codzienne 
życie jest zdezorganizowane po-
przez towarzyszący ból – tłumaczy  
dr hab. n. med. Jan Blacha, spe-
cjalista ortopedii i traumatologii. 
Poprzez eliminację bólu operacja 
umożliwia wykonywanie podsta-
wowych czynności, tj. chodzenie 
czy podnoszenie ciężkich przed-
miotów. Prawidłowo przeprowa-
dzona operacja daje pełną moż-
liwość powrotu do sprawności 
pacjenta, ustąpienie bólu i przy-
wrócenie zakresu ruchomości. 
Wiele również zależy od wieku 
pacjenta, jego stanu zdrowia, jak  
i rehabilitacji. Właściwie wykona-

dr hab. n. med. Jan Blacha
specjalista ortopedii i traumatologii

szpital żagiel Med



na operacja sprawia, że pacjent po 
zabiegu wszczepienia endoprotezy 
stawu biodrowego może wrócić 
także do aktywności sportowej. 

Przebieg operacji 
Zabieg wszczepienia sztuczne-
go stawu biodrowego przebiega 
w znieczuleniu zewnątrzopono-
wym, niekiedy w ogólnym. Przy-
gotowanie do zabiegu polega 
przede wszystkim na wykonaniu 
odpowiednich badań, które wy-
kluczą bądź rozpoznają wszystkie 
możliwe choroby (począwszy od 
zmian skórnych, po stany zapalne)  
i uprzednim wyleczeniu ich, aby 
zminimalizować bądź usunąć wszel-
kie ryzyko. W momencie, kiedy le-
karz uzna, iż stan zdrowia pacjenta 
jest odpowiedni, wówczas kwalifi-
kuje go do operacji. Pacjent przeby-
wa pod opieką anestezjologa, który  
w razie konieczności może za-
lecić wykonanie dodatkowych 
badań przed operacją. Gdy pa-
cjent jest już znieczulony, lekarz 
rozpoczyna operację od nacię-
cia skóry, tkanki podskórnej i na-
stępnych części stawu. następuje 
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wysunięcie głowy kości udowej  
z panewki i przygotowanie w ko-
ści biodrowej „miejsca” dla sztucz-
nych elementów stawu. Kolejnym 
etapem jest wszczepienie sztucz-
nej panewki do kości biodrowej 
oraz wprowadzenie trzpienia 
do kości udowej w wydrążony  
w niej kanał, a także umieszcze-
nie na nim metalowej części en-
doprotezy. Pacjent w pierwszych 
chwilach po operacji wymaga 
odpowiedniej opieki. Aby opera-
cja przyniosła oczekiwane rezul-
taty, należy wykonać ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie kończyn 
dolnych. W kolejnych dniach 
należy wykonywać ćwiczenia 
bierne i czynne zoperowanego 
stawu. natomiast, jeśli chodzi  
o pionizację czy chodzenie, na-
stępuje zwykle w drugim dniu po 
operacji w zależności od ogólne-
go stanu zdrowia pacjenta. Pobyt 
w szpitalu trwa zwykle ok. 4 dni  
i również jest uzależniony od sta-
nu pacjenta.

Aby pacjent został wypisany
ze szpitala, powinien 
samodzielnie wykonywać 
kilka podstawowych 
czynności: 

• wchodzić i schodzić 
z łóżka 
• korzystać z toalety 
• spożywać posiłki 
• chodzić przy pomocy 
balkonika, kul ortopedycz-
nych lub laski 
• wykonywać zalecone 
ćwiczenia rehabilitacyjne 
• zachowywać wszelkie 
środki ostrożności

Jak długo trwa
rekonwalescencja?
Rekonwalescencja pooperacyj-
na w głównej mierze zależy od 
stopnia zaawansowania choro-
by i kondycji zdrowotnej pacjen-
ta. Jeżeli pacjent jest aktywny, jest  
w młodym bądź średnim wieku,  
a inne stawy są sprawne, wów-
czas wydolność chorego popra-
wia się praktycznie z dnia na dzień,  
a po około 6 tygodniach może wró-
cić do normalnego funkcjonowa-
nia. Przeciętny sześćdziesięciola-
tek potrzebuje około 8-10 tygodni 
procesu usprawniania – twierdzi  
dr hab. n. med. Jan Blacha. Waż-
nym etapem w okresie poopera-
cyjnym, który umożliwia choremu 
powrót do sprawności i uzyskania 
prawidłowego zakresu ruchomości  
w sztucznym stawie, jest rehabi-
litacja. W okresie pooperacyjnym 
należy również zwrócić szczególną 
uwagę na unikanie przeciążeń ope-
rowanej kończyny i stosować się do 
zaleceń lekarza. 
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Koniec z motylkami! 
Jak przywrócić ramionom jędrność?

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

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

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

nazywane są przewrot-
nie motylkami, falban-

kami, firankami lub pelikanami. 
Pod tymi wdzięcznymi hasłami 
kryje się jednak rzecz absolutnie 
niewdzięczna i uporczywa: zwi-
sy z tyłu ramion. Borykają się  
z nimi głównie kobiety, nawet  
w młodym wieku o różnej budowie, 
w szczególności po spadku wagi 
ciała. co z nimi zrobić, jak nadać im 
jędrność? Z odpowiedzią przycho-
dzi dr n. med. Ryszard Mądry, chi-
rurg plastyczny z prywatnego szpi-
tala żagiel Med w lublinie.

niające. Odpowiedni balsam sprawi, 
że skóra będzie rozświetlona i od-
żywiona, a peeling wykonywany raz  
w tygodniu zlikwiduje martwy na-
skórek oraz sprawi, że aplikowane 
kosmetyki lepiej się wchłoną. Równie 
ważna jak pielęgnacja jest gimnasty-
ka. Jednymi z popularniejszych metod 
kształtowania ramion są ćwiczenia 
hantlami czy podciąganie na drążku. 
W walce ze zwisającymi ramionami 
skuteczne są też pływanie motylkiem 
oraz pompki. 

Dla zwolenników lżejszych form ak-
tywności polecane są aerobik, ćwicze-
nia cardio z użyciem odpowiednich 
obciążników. Przy takich ćwiczeniach 
spalanie większej ilości tłuszczu z ra-
mion jest gwarantowane, a co istot-
ne – efekty widoczne już po zaledwie 

pierwsze oznaki wiotczenia ramion, 
zacznijmy temu przeciwdziałać. 

dr n. med. Ryszard Mądry
specjalista chirurg ogólny,

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

Ćwiczenia i wizyty u kosmetologa 
wymagają wielu wyrzeczeń, sys-
tematyczności, a także nakładu 
pracy i czasu. Czasami nie wy-
starczą, aby przywrócić naszym 
ramionom ładny wygląd. Zmiany 
mogą okazać się na tyle zaawan-
sowane, że jedynym sposobem na 
pozbycie się nieestetycznego wy-
glądu tej partii ciała może być pla-
styka okolic ramion, tzw. brachio-
plastyka. często wykonuje się ją 
razem z odsysaniem tłuszczu. Za-
bieg trwa maksymalnie od dwóch 
do trzech godzin i przeprowadza 

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

Kiedy wszystkie metody zawiodą

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

ZM



ie tylko brak ruchu, ale 
idąca za tym otyłość,  
a nawet stres – to 
główni sprawcy proble-
mów z kręgosłupem, 

które dotykają już statystycznie co 
drugiego Polaka. Dolegliwości bó-
lowe kręgosłupa są w dzisiejszych 
czasach jednym z najczęstszych pro-
blemów zdrowotnych związanych  
z zaburzeniami struktury i funkcji na-
rządu ruchu. 60-95% całej populacji 
przynajmniej raz w życiu doświadcza 
epizodu bólu kręgosłupa w odcinku 
lędźwiowo-krzyżowym. Z prezen-
towanych przez Główny Urząd Sta-
tystyczny wyników badania stanu 
zdrowia ludności Polski wynika, że 
choroby kręgosłupa dotyczyły 16% 
polskiego społeczeństwa, stanowiąc 
drugą co do częstości przyczynę prze-
wlekłych stanów chorobowych. 
16

chOROBy KRęGOSłUPA

Problemy z kręgosłupem dotykają 
nie tylko dorosłych, ale i dzieci

Siedzenie w jednej pozycji jest 
zabójcze dla naszych pleców, 
kręgosłup jest wtedy tak obcią-

żony, jakby dźwigał co najmniej 10 kg cię-
żar! – mówi dr n. med. Michał Rutkowski 
ze szpitala żagiel Med w lublinie. - To już 
choroba cywilizacyjna, niosąca ze sobą wy-
nikające z niej problemy natury medycznej, 
społecznej i ekonomicznej. 

O skali problemu świadczy fakt, że zespo-
ły bólowe kręgosłupa są jedną z wiodących 
przyczyn zgłaszania się do lekarza pierw-
szego kontaktu oraz znajdują się w grupie 
chorób najczęściej powodujących niezdol-
ność do pracy. Tymczasem uratuje nas… 
ruch i tylko ruch.

na przestrzeni ostatnich dziesięciole-
ci można dostrzec znaczny postęp cy-
wilizacji, a tym samym coraz większe 
zmiany w stylu życia społeczeństw 
krajów rozwiniętych. Wzrost inten-
sywności życia, codzienny stres oraz 
pośpiech spowodowały ograniczenie 
czasu poświęcanego na aktywność fi-
zyczną, regenerację i odpoczynek, co 
spowodowało epidemię dolegliwości 
bólowych kręgosłupa.

żyjemy w czasach, w których bardzo 
łatwo jest wpaść w siedzący tryb 
życia. Praca za biurkiem, do której 
dojeżdżamy samochodem i popo-
łudnia spędzane przed telewizorem 
czy ekranem. Z drugiej strony nasze 
codzienne aktywności, takie jak dźwi-
ganie zakupów, częste i nagłe pochy-
lanie się, wpatrywanie się w ekran 
smartfona czy chodzenie na szpilkach 

nasz kręgosłup o wiele bardziej 
męczy się, gdy siedzimy niż sto-
imy. Wynika to z jego naturalnej 

dr n. med. Michał Rutkowski
specjalista neurochirurg

szpital żagiel Med

również obciążają nasz kręgosłup – 
tłumaczy dr Michał Rutkowski.



nie części wzrostowych kości mogą 
powodować zaburzenia w ich ro-
śnięciu. 
Dzieci masowo cierpią na bóle 
kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku 
lędźwiowym i szyjnym. często do-
chodzi do zmian także w obrębie 
klatki piersiowej. Jednym słowem 
dzieci cierpią na ból pleców, który 
może doprowadzić do poważnych 
schorzeń kręgosłupa, a nawet kło-
potów z kolanami, czy też niepra-
widłowego funkcjonowania ukła-
du oddechowego. 
Jedynym wyjściem – zarów-
no u ludzi, którzy długotrwale 
pracują przy biurku, jak i dzie-
ci siedzących w ławce szkolnej,  
a potem dźwigających ciężkie ple-
caki, jest wprowadzenie do co-
dziennej rutyny choć odrobiny 
zdrowego ruchu. najlepszy jest 
umiarkowany wysiłek fizyczny, 
który nie przeciąża kręgosłupa. 
Może być to pływanie, jazda na ro-
werze czy bieganie, które wzmoc-
nią mięśnie brzucha i mięśnie przy-
kręgosłupowe.

Kiedy zaczynają się poważne 
problemy z kręgosłupem?
- Krążki międzykręgowe zaczy-
nają ujawniać zmiany zwyrod-
nieniowe już po 20. roku życia,  

a po 30. roku życia są one obec-
ne w każdym krążku w odcin-
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budowy, kręgosłup nie jest ideal-
nie prosty - wygina się ku tyłowi  
w odcinku piersiowym i krzyżowym 
oraz do przodu w odcinku szyjnym 
i lędźwiowym po to, aby zmniej-
szyć nacisk na kręgi podczas sta-
nia, chodzenia czy pochylania się. 
W pozycji siedzącej nacisk na dol-
ny odcinek kręgosłupa jest o wiele 
większy niż podczas pozycji piono-
wej. W rezultacie siedzący tryb ży-
cia, czyli taki, w którym większość 
dnia spędzamy siedząc, czy to  
w samochodzie, pracy czy odpo-
czywając w domu przed telewizo-
rem, sprawia, że nasz kręgosłup 
jest niemal nieustannie przeciążo-
ny. Taki tryb życia osłabia również 
nasze mięśnie, które nie mają siły 
podtrzymywać kręgosłupa. 

Problem dotyka także dzieci
Te już od lat wczesnoszkolnych 
noszą wyjątkowo ciężkie plecaki 
wypełnione książkami, ale także 
jedzeniem i zabawkami. Tymcza-
sem maksymalna waga plecaka 
nie powinna przekraczać 20 proc. 
wagi ciała dziecka! Zbyt ciężki 
plecak powoduje zmiany przecią-
żeniowe kręgosłupa objawiające 
się bólami w miejscach najbardziej 
obciążanych, czyli na przejściach 
poszczególnych krzywizn kręgo-
słupa. natomiast noszenie plecaka 
na jednym pasku powoduje bocz-
ne skrzywienia i nieprawidłową 
rotację ciała, co skutkować może 
wysuwaniem się krążków między-
trzonowych kręgosłupa i uciskiem 
na struktury nerwowe. negatywne 
skutki noszenia źle dopasowanego 
plecaka dla dzieci młodszych są 
dużo bardziej groźne niż dla na-
stolatków. Kręgosłup człowieka 
kształtuje się do 21. roku życia. 
Jednak im młodsze dziecko, tym 
skutki obciążeń mogą być bardziej 
negatywne. naciski na powierzch-

ku lędźwiowo-krzyżowym. Do 
pęknięcia krążka międzykrę-
gowego dochodzi najczęściej  
w 4-6 dekadzie życia – opowiada  
dr Michał Rutkowski. 
najczęściej cierpimy na dyskopatię, 
czyli inaczej przepuklinę jądra miaż-
dżystego tarczy międzykręgowej 
kręgosłupa. Polega na uwypukleniu 
jądra miażdżystego, które uciska 
korzenie nerwowe rdzenia kręgo-
wego – powoduje ich podrażnienie  
i reakcję bólową. Przyczyną jest 
włóknienie krążków międzykręgo-
wych, czyli struktur zlokalizowa-
nych między kręgami. ich zadaniem 
jest ochrona kręgosłupa przed nad-
miernymi przeciążeniami, amorty-
zacja działających na kręgi sił oraz 
zapewnienie kręgosłupowi rucho-
mości.
Głównymi objawami dyskopatii 
są miejscowe dolegliwości bólo-
we odcinka lędźwiowo-krzyżowe-
go, z promieniowaniem do jednej 
lub obu kończyn. Mówi się wtedy  
o znanej wielu ludziom rwie kulszo-
wej. Do tego dochodzi drętwienie, 
mrowienie. W skrajnych przypad-
kach zdarza się, że pojawia się nie-
dowład kończyn dolnych, a nawet 
zaburzenia zwieraczy i problemy  
z potencją.
leczenie zachowawcze dyskopatii 
kręgosłupa lędźwiowego polega 
głównie na zażywaniu preparatów 
o działaniu przeciwzapalnym i prze-
ciwbólowym. Miejscowo można 
stosować maści oraz plastry prze-
ciwbólowe i rozgrzewające. Ogrom-
ne znaczenie ma także rehabilitacja 
i ćwiczenia. Jednak w przypadku 
nawracających epizodów rwy, wy-
wołanych dużymi wypuklinami oraz 
luźnymi fragmentami dysku wypad-
niętymi do kanału kręgowego, le-
czenie zachowawcze i rehabilitacyj-
ne jest mało skuteczne  – tłumaczy  
dr Rutkowski.



18

leKARZe żAGiel MeD

Dr hab. n. med. iłżecki Marek

Dr hab. n. med.
Przywara Stanisław

lek. med. Skwarzyński Adam

Dr n. med. Jaworska Justyna

Dr n. zdr.  Szyszkowska Barbara

lek. med. Skoczyńska Barbara

lek. med. Szymanek Jolanta

Dr n. med. 
Wojciechowska Katarzyna

Dr hab. n. med. Terlecki Piotr

Dr n. med. Wojtak Andrzej

Dr n. med. Mądro Przemysław

Dr n. med. Wach Małgorzata

Lek. med. 
żebrowski Remigiusz

Dr n. med. Ćwiklińska Alicja

Lek. med. 
Biegańska-Siczek Justyna

Dr n. med. Trojnar Ryszard

Dr n. med. Rutkowski Michał

lek. med. Wdowiak Marcin

Lek. med. 
Borowiecka-Dąbrowska Anna

Dr n. med. Zaleska Wacława

Dr n. med. Styliński Roman

lek. med. chmurzyńska Anna

Dr n. med. Radomański Tomasz

lek. med. Zymon Robert

Dr n. med. Gomuła henryk

Dr n. med. Siwek Ryszard

lek. med. Rybak Janusz

lek. med. Małka Radosław

Dr n. med. Szymczyk halina

Lek. med. 
Sempka-Komorzycka Jolanta

Dr n. med.
Brzozowska-Jaśkiewicz Anna

Dr n. med. Jaworski Tomasz

Dr hab. n. med. Gogacz Marek

Prof. dr hab. n. med. 
Rechberger Tomasz

Dr n. med. Wierzbicki Ryszard

Dr n. med. Jesipowicz Jacek

Dr n. med. Monist Marta

Dr n. med. Mądry Ryszard

lek. med. Plewa Zbigniew

Dr n. med. 
Mazurek-Kociubowska Magdalena

lek. med. Woliński Andrzej

lek. med. Rozwałka Beata

Lek. med. 
chrzanowski Krzysztof

Dr n. med.
Wąsik-Szczepanek ewa

Dr n. med. Baran Marcin

Prof. dr hab. n. med.
Tomaszewski Tomasz

Prof. dr hab. n. med. 
Zubilewicz Tomasz

Nasz zespół specjalistów

lek. med. czyż Jerzy

Dr n. med. 
Maciejczyk-Pencuła Monika



lek. med. Mika Joanna

Lek. med. 
Rakszewska Tamara

Lek. med. Korecka Renata

Lek. med. Horoch Tomasz

lek. med. Sowa Kacper

Lek. med. 
Matyaszewska elżbieta

lek. med. Ognik Jaromir

Dr n. med. Welcz henryk

Dr n. med.
Michałojć-Derkacz Magdalena

Lek. med.
Wójcikowska-Karska Jolanta

lek. med. łoś-Dudziak Jolanta

lek. med. członka Adam

Prof. dr hab. n. med.
Szymański Marcin

Dr n. med. Kleczkowski Tomasz

Dr n. med. Kusa Wanda

Dr n. med. Walawski Jacek

Dr n. med. Blacha Alina

lek. med. Gawęda Roman

Dr n. med. Raganowicz Tomasz

Dr n. med. Konaszczuk Tomasz

Dr hab. n. med. Blacha Jan

Lek. med. Broda Tomasz

lek. med. Jaworska Urszula

lek. med. Sadowski Wojciech

Dr hab. n. med. 
Trojanowski Piotr

Lek. med.
Straszewska Katarzyna

Dr n. med. Jurkiewicz Andrzej

Mgr Kwaśniewska-Kot Małgorzata

Mgr haluch Bartosz

Mgr Gwizdek Beata

Dr n. med. 
Bieńko-Baka Grażyna

lek. dent. hejduk Joanna

lek. dent. Mamcarz Grażyna

Mgr Pietras Tomasz

lek. med. Sarna Monika

Dr n. med. Polak Paweł

Dr n. med. Okoński Marek

Prof. dr hab. n. med. 
Morshed Kamal

lek. med. Zaborek Sławomir

19

Nasz zespół specjalistów

leKARZe żAGiel MeD

Tech. Wawrzyczek Zbigniew

Lek. dent. Rybicki Grzegorz

Lek. dent. Bukowska Beata

Dr n. med.
Kusa-Podkańska Marta

Lek. dent.
Panasiuk-Duradoni Magdalena

Dr n. med. Zamościńska Jolanta

Dr n. med. Kiś Jacek

Dr n. med. Malik Paweł

lek. med. Jaśkiewicz Michał




