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Jak biegać zdrowo i bezpiecznie
ieganie, które kiedyś do-
tyczyło raczej wyłącz-
nie sportowców, dzisiaj 
stało się sportem po-
wszechnie uprawianym. 

Sprzyja temu kilka czynników. Po 
pierwsze, do biegania wystarczy do-
bre obuwie i odpowiedni strój. Jest 
zatem tanie. Po drugie, jogging mo-
żemy uprawiać niezależnie od pory 
roku i pory dnia. W tym przypadku 
niewielkie znaczenie odgrywa także 
miejsce. Biegać da się praktycznie 
wszędzie – niezależnie od tego, czy 
jesteśmy w domu, na urlopie lub  
w delegacji. Jeżeli już decydujemy się 
na bieganie, warto być świadomym, 
jakie konsekwencje zdrowotne może 
pociągać za sobą ten sport. – Zwy-
kle treningi biegowe zaczynają osoby 
do nich nieprzygotowane – zauważa  
dr n. med. Jacek Walawski, specjalista 
ortopedii i traumatologii ze szpitala 
Żagiel Med w Lublinie. – Często po-
czątkujący biegacze decydują się od 
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razu na bardzo intensywne treningi. 
To nagminnie popełniany błąd, który 
może skutkować znacznymi prze-
ciążeniami stawów. Bieganie samo 
w sobie nie jest bardzo urazowym 
sportem, ale pamiętajmy, że niepra-
widłowa technika czy właśnie nad-
mierne przeciążenia mogą prowadzić 
do kontuzji. Mogą też powodować 
zaostrzenia niezdiagnozowanych 
wcześniej urazów czy zwyrodnień. 
Najczęściej ten sport promują ludzie 
młodzi, zdrowi i sprawni fizycznie. 
Stają się oni dla nas przykładem,  
a ich wygląd, kondycja i satysfakcja  
z ruchu, celem naszych wysiłków. 
Często nie dostrzegamy różnic po-
między nimi a nami – zarówno wie-
kowych, jak i wagowych – dodaje.

Biegać każdy może… 
A może jednak nie?
Bieganie jest dość powszechnym 
sportem między innymi z uwagi 
na to, że można go uprawiać w ła-

Wszechobecny   kult    zdrowego 
stylu życia i młodości sprawia, że 
coraz częściej decydujemy się na 

uprawianie sportu. Jedną z jego naj-
powszechniejszych form jest bieganie. 
Niestety zazwyczaj przygodę z joggin-
giem rozpoczynamy bez odpowied-
niego przygotowania. O tym, kto może 
i powinien biegać, a także o skutkach 
niewłaściwego trenowania opowiada  
dr n. med. Jacek Walawski, specjalista 
ortopedii i traumatologii ze szpitala Ża-
giel Med w Lublinie.

dr n. med. Jacek Walawski
specjalista ortopedii i traumatologii

szpital Żagiel Med

twy i przyjemny sposób. Szczególnie 
ostrożnie do joggingu powinny jed-
nak podchodzić osoby z nadwagą. 
Dynamika ruchu towarzysząca bie-
ganiu zawsze obciążać będzie stawy. 
Nie jest to nic złego, jeśli potrafimy 



odpowiednio dobrać technikę biegu 
oraz długość i intensywność trenin-
gu. Szczególne znaczenie ma to jed-
nak w przypadku osób z nadwagą. 
– Dodatkowe kilogramy powodują, 
że obciążenie stawów jest znacz-
nie większe, co nie pozostaje bez 
wpływu na ich kondycję – tłumaczy  
dr Walawski. – Mówiąc prościej, 
im większe obciążenie stawu, tym 
większe prawdopodobieństwo jego 
uszkodzenia. Oczywiste jest także to, 
że z biegania powinni zrezygnować ci, 
którzy mają zdiagnozowane problemy 
ze stawami oraz wszyscy odczuwają-
cy ból, nasilający się po treningu.

Gdy bieganie sprawia ból
Jest wiele czynników, które mogą 
powodować ból podczas biegania 
lub po jego zakończeniu. Często jego 
przyczyną są błędy w samym trenin-
gu, niewłaściwa technika biegania,  
a nawet źle dobrane obuwie. Nieste-
ty przyczyną bólu może być też kon-
tuzja. Jeżeli po joggingu pojawiają się 
dolegliwości bólowe, należy uważ-
nie przyjrzeć się miejscu, w którym 
występują. – Jeżeli ból się nie nasila  
i pozwala na kontynuowanie trenin-
gów, najprawdopodobniej mamy do 
czynienia z naturalnym rozciąganiem 
tkanek czy przyrostem mięśni. Jeśli 
natomiast  z dnia na dzień czujemy 
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Kiedy ktoś mnie pyta: „Od czego za-
cząć?”, zawsze mówię, że od głowy. Czyli 
spokojnie, bez ścigania się, dla frajdy.  
I przede wszystkim – z pokorą. Najlepiej 
od marszobiegów. Spokojnie truchtamy, 
a jak poczujemy, że rwie nam się oddech, 
przechodzimy do marszu. Wędrujemy 
dopóty, dopóki oddech się nie uspokoi.  
I tak 2-3 powtórki. Nie ma się co przejmo-
wać, że na początku wyprzedza nas każ-
dy: pani o lasce czy 13-letni pies – mówi 
Beata Sadowska, biegająca dziennikar-
ka, autorka książki „I jak tu nie biegać!”

Beata Sadowska
Włos mi się jeży na głowie, 
jak słyszę, że „musi boleć”. Dla 
mnie to głupota: nie musi! Nie 
jestem wyczynowcem, nie wal-
czę o olimpijskie złoto. To ma 
być przyjemność i frajda. Trze-
ba znać swoje granice. Pewnie, 
że fajnie mieć nową „życiówkę”, 
ale nie za wszelką cenę. I znowu 
wracamy do początku: bieganie 
zaczyna się od głowy.

AS

się coraz gorzej, a dolegliwości są 
coraz ostrzejsze: pojawia się obrzęk 
lub nadmierne ucieplenie czy zaczer-
wienienie okolicy stawu – wtedy na-
leży bezwzględnie udać się do leka-
rza i rozpocząć diagnostykę – mówi  
dr Walawski.

Co dzieje się z kolanami, 
gdy dopada je uraz? 
Uraz powoduje uszkodzenie me-
chaniczne tkanek i spektrum do-
legliwości. Może przybrać po-
stać od prostego stłuczenia aż 
po skomplikowane złamanie. 
– W przypadku kolana najczę-
ściej jednak mamy do czynie-
nia z urazami typu skrętnego.  
W najlżejszych przypadkach do-
chodzi do naciągnięcia torebki 
stawowej, co nie niesie za sobą 
istotnych konsekwencji. W takich 
sytuacjach wystarczą sprawdzone, 
domowe metody – zimne okłady  
i odpoczynek – mówi dr Walawski. 
– Jeżeli jednak pojawił się obrzęk, 
zaczerwienienie, kolano rusza się 
w nietypowy sposób lub zmieni-
ło się coś w jego ustawieniu, coś  
w „środku przeskakuje” – prawdo-
podobnie doszło do mechanicz-
nego uszkodzenia. Takie sytuacje 
wymagają pomocy lekarskiej i od-
powiedniej diagnostyki – dodaje.

Z pomocą przychodzi 
współczesna medycyna 
Zdarza się, że uraz jest na tyle poważ-
ny, iż wymaga leczenia szpitalnego. 
Dzięki stałemu rozwojowi medycyny 
unowocześniają się różnego rodza-
ju techniki operacyjne. Dotyczy to 
także ortopedii i chirurgii urazowej. 
Jesteśmy w stanie pomóc znacznie 
większej liczbie osób niż jeszcze kilka 
lat temu. Z roku na rok rozszerzają się 
też wskazania do leczenia operacyj-
nego. Oznacza to, że każdego roku 
możemy zaproponować pacjentom 
więcej rozwiązań medycznych. – To, 
co kilka lat temu było nieuleczalne, 
dziś z powodzeniem można wyleczyć 
lub przynajmniej uzyskać znaczną po-
prawę, która przełoży się na komfort 
naszego życia – zauważa dr Walawski  
i dodaje, że decyzja o zabiegu opera-
cyjnym nigdy nie jest łatwa. Zawsze 
jednak odbywa się po rozmowie pa-
cjenta z lekarzem, a także w oparciu 
o badania dodatkowe. Jak podkreśla 
doktor Walawski, wskazaniem do 
zabiegu operacyjnego poza urazem 
może być też np. wada wrodzona.   
– O ile nie zostanie ona skorygowa-
na na etapie wczesnego dzieciństwa, 
ortopedia oferuje wiele możliwości 
korekty czy kompensacji rozumia-
nej jako zniwelowanie negatywnego 
wpływu wady na organizm – dodaje.
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Przepracowane nadgarstki 
– zmora pracujących przy komputerze

espół cieśni nadgarst-
ka to schorzenie spo-
wodowane uciskiem 
nerwu pośrodkowe-
go, który znajduje się  

w kanale nadgarstka. Do ucisku może 
dojść w wyniku pracy nadgarstka  
w wymuszonej, jednostajnej pozy-
cji albo wskutek często powtarza-
nych ruchów. – Problem ten doty-
czy osób, od których wykonywana 
praca wymaga ciągłego powtarzania 
tych samych ruchów, zwłaszcza przy 
nadmiernym zgięciu i prostowaniu 
nadgarstków, w szczególności tych 
pracujących przy komputerze – tłu-
maczy dr n. med. Alina Blacha ze 
szpitala Żagiel Med w Lublinie. Do tej 
pory najczęściej do czynienia z tym 
schorzeniem miały osoby między 
40. a 60. rokiem życia. Coraz częściej 
jednak na drętwienie, mrowienie, ból 
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Jak zdiagnozować?
Należy zwrócić uwagę na wystę-
pujące przewlekle bóle nadgarst-
ka, zdrętwienie i mrowienie, często 
promieniujące w kierunku przedra-
mienia, łokcia czy nawet barku. Do-

Zaczyna się niewinnie 
- od bólu związanego  

z utrzymywaniem dłoni przez dłuż-
szy czas w jednej pozycji. Z czasem 
pojawia się również nocne drętwie-
nie ręki. Ignorowanie tych dolegli-
wości może zakończyć się zanikiem 
mięśni i znacznym zmniejszeniem 
sprawności manualnych. Zespół 
cieśni nadgarstka, bo tak fachowo 
nazywane jest to schorzenie, bar-
dzo często dotyka pracowników 
biurowych, którzy większość cza-
su spędzają przy klawiaturze kom-
putera. radzimy, jak zapobiegać  
i leczyć tę przypadłość.

legliwości te mogą mieć różną siłę 
i skalę rozprzestrzeniania się. Naj-
częściej występują w nocy, utrud-
niając choremu sen. Nie jest to 
jednak reguła. Cierpiący na zespół 
cieśni nadgarstka mogą mieć także 
trudności z chwytaniem i utrzy-
maniem przedmiotów. Takich ob-
jawów nie można lekceważyć i jak 
najszybciej należy je skonsultować.

Rozpoznanie u specjalisty
W rozpoznaniu choroby pomoc-
ne mogą się okazać proste testy.  
–Jednym z nich jest tzw. test Tinela, 
który polega na delikatnym opuki-
waniu nadgarstka, powodując po-
drażnienie nerwu pośrodkowego  
i występowanie bolesnego drętwie-
nia promieniującego do palców ręki. 
Nie zawsze jednak jest to tak proste, 
w szczególności jeśli jednym z obja-

kciuka, palca wskazującego czy środko-
wego skarżą się nawet nastolatki.
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W dzisiejszych czasach dzięki nowoczesnym sprzętom, takim jak kompu-
ter, nasze życie i praca są lżejsze i łatwiejsze. Nie oznacza to jednak, że 
zawsze wpływają one pozytywnie na nasze samopoczucie – fizyczne, jak  

i psychiczne. Zdarza się, że za pozorny komfort pracy płacimy problemami zdrowot-
nymi.  Pamiętajmy, że każdy ból to wiadomość z wnętrza naszego organizmu o tym, 
że coś się dzieje i należy się tym czym prędzej zająć. 

wów jest drętwienie ramienia i ręki 
w łokciu. Lekarz może zinterpreto-
wać to jako zmiany w kręgosłupie 
szyjnym i skupić się na leczeniu oraz 
rehabilitacji tego odcinka, gdy tym-
czasem problem tkwi gdzie indziej. 
Chorobę może jednak skutecznie 
wykryć elektromiografia (EMg), ba-
danie przedstawiające czynność mię-
śni oraz przewodnictwo w nerwach 
obwodowych – tłumaczy dr n. med.
Alina Blacha.

Właściwa postawa przy komputerze
Jeśli praca wiąże się ze spędzaniem 
długich godzin przy komputerze, 
ważna jest właściwa pozycja. Przy 
pisaniu na klawiaturze ręce powin-
ny być zgięte pod kątem prostym 
w taki sposób, aby nadgarstki były 
ułożone równolegle do blatu biurka. 
Plecy proste. ramion nie pochylamy 
do przodu. Nie należy zapominać też  
o nogach. One także powinny być 
zgięte w kolanach pod kątem prostym.

Ulgę w cierpieniu z pewnością 
przyniosą odpowiednie ćwicze-
nia. Można je również trakto-
wać jako profilaktykę. – Warto 
przynajmniej 2-3 razy w tygo-
dniu wykonywać okrężne ruchy 
nadgarstka przez kilka minut,  
a poprawi się ukrwienie i zapo-
biegniemy powstawaniu przy-
kurczów. regularna gimnasty-
ka sprawi, że nadgarstki będą 
w dobrej kondycji i uchroni je 
przed kontuzjami i przeciążenia-
mi. Wskazane są także krótkie 
przerwy przy długotrwałej pracy 
nadgarstków, podczas których 
ćwiczy się ręce, szyję i barki. 
Pomocne mogą okazać się tak-
że zimne okłady zmniejszające 
obrzęk. Zdecydowanie należy 
unikać ciepłych kompresów. Je-
śli dopada nas mrowienie, poma-
ga zginanie i prostowanie palców 

– tłumaczy dr n. med. Alina Blacha. 
Zastrzega jednak, że jeśli profilak-
tyczne ćwiczenia okażą się niewy-
starczające, konieczna jest wizyta  
u lekarza, który skieruje na odpo-
wiednie badania. Ważne jest, aby 
nie zwlekać z decyzją o diagnostyce 
i leczeniu tego schorzenia, gdyż zbyt 
długo trwający ucisk nerwu prowa-
dzi do nieodwracalnych zniszczeń  
w samym nerwie.

W zapobieganiu pojawienia się ze-
społu cieśni nadgarstka lub jego 
leczeniu pomogą także ergono-
miczne akcesoria komputerowe, 
takie jak podkładka pod nadgarstek 
wypełniona żelem czy funkcjonalna 
klawiatura. Dzięki ergonomicznej 
klawiaturze ręce będą się układać 
w naturalnej pozycji i umożliwiać 
palcom bezwysiłkowe naciskanie 
klawiszy.

dr n. med. alina Blacha
specjalista ortopedii i traumatologii

szpital Żagiel Med

ZM



oruszając temat otyło-
ści, często analizuje się 
jej aspekt estetyczny czy 
społeczny, niejednokrotnie 
zapominając, że na pierw-

szy plan w tym kontekście powinny 
być wysuwane kwestie zdrowotne. 
Według raportu Światowej Organi-
zacji Zdrowia otyłość jest bowiem 
najczęściej występującą chorobą 
metaboliczną. Na dodatek zazwy-
czaj towarzyszą jej inne, równie 
poważne schorzenia: cukrzyca, 
choroby sercowo-naczyniowe, en-
dokrynologiczne, choroby zapalne 
układu pokarmowego, bezdech 
senny i wiele innych. Tylko w Polsce 
w latach 2014–2017 otyłość do-
tknęła 46 proc. kobiet i aż 64 proc. 
mężczyzn. Śmiało więc można okre-
ślić ją mianem epidemii XXI wieku.
 
Tymczasem, pomimo że problem 
jest tak poważny, w realiach pol-
skiej służby zdrowia pacjenci otyli 
bardzo rzadko są traktowani jak 
osoby chore. Zazwyczaj zarzuca 
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ChIrUrgIa W WaLCE Z OTyłOŚCIą

Chirurgia w walce z otyłością

Kilka dodatkowych kilogramów 
na wadze to dla wielu osób sy-
gnał, że trzeba się za siebie 

wziąć. Co jednak, jeśli tych kilogramów 
jest nie kilka, a kilkadziesiąt? Wtedy 
rosnący brzuszek czy boczki przestają 
być tylko kwestią estetyki, a stają się 
oznaką poważnej choroby. W takim 
przypadku dla wielu osób jedyną szan-
są na odzyskanie zdrowia i sprawności 
jest operacja bariatryczna.

im się po prostu, że za dużo jedzą 
i za mało się ruszają, zapominając, 
że ich otyłość jest cechą nadrzęd-
ną, która wymusza na nich jedzenie  
i ogranicza aktywność. Ewolucyj-
nie bowiem, jako ludzie, nie mamy 
żadnego mechanizmu obronnego 
przeciwko otyłości.
 
W związku z takim podejściem 
osobom otyłym proponuje się 
najczęściej leczenie zachowaw-
cze, w postaci diety, planu trenin-
gowego, porady psychologicznej, 
czasem wspomagającego lecze-
nia farmakologicznego lub zabie-
gu endoskopowego, tzw. balonu 
żołądkowego. Skuteczność tych 
działań nie jest jednak zadowalają-
ca – na świecie wynosi ona 5 proc.,  
a w Polsce zaledwie 1 proc.
 
Dla wielu osób jedynym sposobem 
na powrót do zdrowia i sprawno-
ści pozostaje leczenie chirurgiczne, 
czyli operacja zmniejszenia żołąd-
ka. Obecnie w Polsce wykonuje 

dr hab. n. med. Tomasz Jaworski
specjalista bariatra
szpital Żagiel Med

się około 3500–4000 takich za-
biegów rocznie. Dla porównania  
– w holandii takiemu leczeniu pod-
dawanych jest ok. 60 tys. pacjen-
tów rocznie. Tam skierowanie do 
chirurga otrzymują między innymi 
pacjenci chorujący na cukrzycę 
typu II.
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 – generalnie leczenie operacyj-
ne wskazane jest w przypadku 
osób, których BMI przekracza 
40, a nawet 35, jeśli otyłości to-
warzyszą inne choroby, np. cu-
krzyca lub choroby serca – mówi 
chirurg, dr n. med. Tomasz Jawor-
ski ze szpitala Żagiel Med w Lu-
blinie. – Jest to poważny zabieg, 
dlatego przygotowanie do niego 
wymaga czasu. Taki proces po-
winien trwać minimum od trzech 
do sześciu miesięcy. To czas po-
trzebny nie tylko na wykonanie 
pełnej diagnostyki, ale także psy-
chiczne przygotowanie pacjen-
ta do operacji, zbudowanie jego 
motywacji, przemyślenie całego 
procesu, konsultacje z psycholo-
gami i dietetykami. 
 
Mówiąc o operacji bariatrycznej 
należy pamiętać, że nie jest to je-
den standardowy zabieg, a kilka 
możliwych rozwiązań, dopaso-
wywanych do sytuacji i potrzeb 
konkretnego pacjenta. Najczęś- 
ciej przeprowadza się rękawową 
resekcję żołądka, która polega na 
wycięciu jego części i zmniejsze-
niu o około 85 procent. Dzięki 
niej pacjent bardzo często nie od-
czuwa głodu, przede wszystkim 
dzięki temu, że zmniejsza się tak-
że poziom greliny, która jest hor-
monem głodu. Kolejny popularny 
zabieg to wyłączenie żołądka. 
Polega on na przecięciu żołądka 
w celu wytworzenia z niego ma-
łego zbiornika. Zbiornik ten na-
stępnie zszywa się z pętlą jelita 
cienkiego. Zmniejszony żołądek 
uniemożliwia przyjmowanie zbyt 
dużej ilości pokarmów, a sam 
pokarm wpada bezpośrednio do 
jelita cienkiego, omijając około 
200–250 cm jelita czczego, co 
skraca czas trawienia i zmniejsza 
wchłanianie.

Przygotowanie do zabiegu czę-
sto wymaga kilkudniowej ho-
spitalizacji w oddziale o profilu 
internistycznym. W tym czasie 
wykonywane są gastroskopia, 
pełna diagnostyka oraz kon-
sultacje zespołu lekarskiego, 
dietetyków, psychologów, psy-
chiatrów. Te ostatnie związane 
są nie tylko z odpowiednim na-
stawieniem pacjenta. Pozwala-
ją również wykluczyć u niego 
depresję, schizofrenię czy inne 
choroby psychiczne, które czę-
sto są przeciwwskazaniem do 
operacji.
 
– Oczywiście konsultacja psy-
chologiczna i podtrzymywanie 
silnej motywacji u pacjentów to 
bardzo ważny element całego 
procesu i leczenia chirurgicz-
nego, stąd kontakt z psycho-
logiem jest konieczny zarówno 
przed, jak i po operacji – mówi 
Małgorzata Kwaśniewska-
-Kot, psycholog. – Potrzebna 
jest silna samodyscyplina, ale 
także pozytywne nastawienie 
i budowanie właściwych po-

staw wobec samego siebie oraz 
otoczenia. Operacja i jej efekty 
często oznaczają całkowitą zmia-
nę życia. Potrzeba dużo siły, aby 
to przejść, dlatego istnieje wiele 
grup wsparcia zakładanych przez 
pacjentów.
 
 – Leczenie chirurgiczne jest sku-
teczne w około 85 proc. i skut-
kuje znaczną utratą wagi, aż do 
prawidłowego poziomu – mówi 
dr Tomasz Jaworski.  –  Często 
pacjent jest wypisywany ze szpi-
tala do domu już następnego 
dnia po operacji. Należy jednak 
pamiętać, że to dopiero począ-
tek drogi, która oznacza zazwy-
czaj całkowitą zmianę nawyków, 
nie tylko żywieniowych, choć te 
oczywiście są kluczowe. Musi 
także nauczyć się funkcjonować 
emocjonalnie w sytuacjach stre-
sowych. Niezmiernie ważne jest 
też wprowadzenie aktywności fi-
zycznej jakiegokolwiek typu. Tyl-
ko skuteczne połączenie bardzo 
wielu elementów i wprowadze-
nie ich w życie przyniesie pozy-
tywny efekt.



przewlekłym zapaleniu 
ucha możemy mówić, 
kiedy z objawami tymi 
mamy do czynienia stale 
lub okresowo przez dłu-

żej niż trzy tygodnie. Często jest 
to efekt ostrych stanów zapalnych, 
które wcześniej przechodziliśmy, 
na przykład przy okazji infekcji gór-
nych dróg oddechowych. Choroba 
może mieć jednak swoje źródło 
już w dzieciństwie. Chodzi o jedno  
z najczęstszych schorzeń, które do-
tyka dzieci – przerost migdałka gar-
dłowego, który zatyka trąbkę słu-
chową i prowadzi do wysiękowego 
zapalenia ucha. W takim przypadku 
konieczny bywa drenaż jamy bę-
benkowej i usunięcie migdałka. Jeśli 
jednak choroba nie jest prawidło-
wo leczona, może doprowadzić do 
przewlekłego zapalenia ucha. 
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Groźne choroby skrywane w uszach 

Szumy, pogarszający się słuch, 
ból i wyciek z uszu – to dole-
gliwości przez wiele osób ba-

gatelizowane lub łagodzone domowy-
mi sposobami. Tymczasem to typowe 
objawy przewlekłego zapalenia uszu, 
które nieleczone może prowadzić nie 
tylko do głuchoty, ale także innych 
groźnych dla życia powikłań, jak pora-
żenia nerwu twarzowego czy zapale-
nia mózgu. 

– Czasami objawy takie, jak szum 
w uszach, niedosłuch czy wyciek  
z ucha towarzyszą pacjentom 
przez lata – mówi prof. dr hab. 
n. med. Marcin Szymański, spe-
cjalista otolaryngolog ze szpitala 
Żagiel Med w Lublinie. – Jeśli nie 
są bolesne i wyjątkowo uciążli-
we, niektóre osoby są w stanie się 
do nich przyzwyczaić. To wielki 
błąd, ponieważ zaostrzenie stanu 
i powikłania mogą wystąpić nagle,  
w każdym wieku. 

Do szczególnie niebezpiecznej sy-
tuacji dochodzi w momencie, kie-
dy w dotkniętym zapaleniem uchu 
wytworzy się perlak. Nie należy 
dawać się zwieść tej wdzięcznej 
nazwie – jest to bowiem nic inne-
go, jak masy naskórka gromadzące 
się w uchu środkowym. Taki guzek, 

prof. dr hab. n. med.
Marcin Szymański
specjalista otolaryngolog

szpital Żagiel Med

ze względu na barwę i strukturę, 
niektórym faktycznie przypomina 
wyglądem perłę. W tym przypad-
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ku nie mamy jednak do czynienia  
z ozdobą, a realnym zagrożeniem 
dla zdrowia. 

Perlak dotyka około 2 proc. po-
pulacji. Może mieć charakter wro-
dzony lub nabyty. Ten pierwszy 
pojawia się w zdrowym uchu, za 
niezmienioną błoną bębenko-
wą. Nie powoduje też zazwyczaj 
we wczesnym stadium wycieku  
z ucha, a tylko niedosłuch. Wcze-
śnie wykryty jest stosunkowo ła-
twy do usunięcia w ramach operacji 
endoskopowej. Jednak nieleczony 
może wywołać powikłania i wyma-
gać rozległej operacji. 

Perlak nabyty zazwyczaj ma zwią-
zek z uszkodzeniem błony bęben-
kowej i przewlekłym zapaleniem 
ucha środkowego. rozwijający 
się w uchu środkowym powoduje 
stopniowe pogarszanie się słuchu  
i wyciek z ucha wydzieliny o nie-
przyjemnym zapachu. Chorzy mogą 
też odczuwać rozpieranie w uchu 
lub obecność w nim ciała obcego. 

Z takimi objawami należy nie-
zwłocznie udać się do lekarza, po-
nieważ ignorując je możemy łatwo 
zrujnować sobie zdrowie. Perlak 
pozostawiony sam sobie może do-
konać poważnych zniszczeń w ob-
rębie ucha, a nawet czaszki. Ma on 
bowiem zdolność do rozpuszczania 
tkanki kostnej. Niszcząc kości może 
doprowadzić do całkowej głucho-
ty, porażenia nerwów twarzowych, 
zapalenia opon mózgowych czy za-
palenia mózgu.

aby rozpoznać i prawidłowo zdia-
gnozować tę przypadłość ko-
nieczne jest dokładne badanie 
otoskopowe, oprócz tego badania 
obrazowe, czyli tomografia kom-
puterowa kości skroniowej. 

– W przypadku wystąpienia per-
laka jedyną szansą na powrót do 
zdrowia jest leczenie operacyjne, 
które polega na usunięciu zmiany  
i ogniska zapalnego oraz zapewnie-
nie suchego i bezpiecznego ucha – 
mówi prof. Szymański. – Musi to 
być wykonane bardzo starannie, 
ponieważ perlak ma dużą zdolność 
do odrastania. Podczas leczenia 
używamy mikroskopu, endoskopu 
i lasera. Możliwa jest operacja jed-
noetapowa lub dwuetapowa, przy 
której drugi zabieg jest wykonywa-
ny po około 6 miesiącach do roku.
 
Podczas operacji często konieczne 
jest usunięcie zniszczonych koste-
czek słuchowych. Wykonuje się 
jednocześnie rekonstrukcję błony 
bębenkowej oraz jeżeli jest to moż-
liwe,  kosteczek słuchowych, która 
ma na celu zachowanie lub popra-
wienie słuchu. Do rekonstrukcji 
wykorzystuje się różnego rodzaju 
protezy, np. teflonowe lub tytano-
we albo kosteczki chorego, które 
nie zostały zniszczone. Jeśli znisz-
czenia są tak rozległe, że łańcucha 
kosteczek słuchowych nie da się 
zrekonstruować lub uszkodzona 
jest funkcja ślimaka, używane są 

implanty kostne lub implanty ślima-
kowe. W niektórych przypadkach 
obu zabiegów nie można połączyć, 
wtedy konieczne jest odczekanie 
z zabiegiem poprawiającym słuch 
przez kilka miesięcy, do całkowite-
go zagojenia ucha. 

Choć operacyjne leczenie perlaka 
daje dobre rezultaty i w wielu przy-
padkach pozwala na znaczną po-
prawę słuchu czy nawet uprawianie 
sportów wodnych przez pacjentów, 
to jak wiadomo zawsze lepiej zapo-
biegać niż leczyć. Dlatego nie warto 
bagatelizować nawet niewielkich 
dolegliwości związanych z uszami, 
bo już te pierwsze sygnały mogą 
zwiastować chorobę. Warto też po 
prostu zadbać o nasze uszy i zmie-
nić pewne przyzwyczajenia, które 
mogą je narażać na uszkodzenie. 
Nie ruszasz się nigdzie bez słucha-
wek w uszach? Zrezygnuj z nich 
bezpośrednio po kąpieli czy wyjściu 
z basenu, bo mokre uszy plus słu-
chawki to prosty przepis na stan za-
palny. Nie należy również stosować 
patyczków do czyszczenia uszu, 
ponieważ mogą podrażniać skórę 
w uchu oraz upychać woskowinę w 
przewodzie słuchowym. 



darza się jednak, że 
nadmierny przerost 
migdałka staje się 
problemem. O tym, 
kiedy konieczna jest 

pomoc laryngologa, mówi doktor 
Tomasz Broda, otolaryngolog ze 
szpitala Żagiel Med w Lublinie.

Do czego służy trzeci migdałek?
Trzeci migdałek występuje głów-
nie w wieku dziecięcym i jest 
zjawiskiem absolutnie prawi-
dłowym. Wszystkie migdały (z 
gardłowym włącznie) mają za 
zadanie chronić młody organizm 
przed infekcjami, dopóki nie sta-
nie się wystarczająco dojrzały. 

Przerost migdałka następuje 
wtedy, gdy dziecko zaczyna na-
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Trzeci migdałek – wycinać czy nie?
Przeczytaj, zanim podejmiesz decyzję.

Migdałek gardłowy, zna-
ny jako trzeci migdał, budzi 
wiele emocji i kontrowersji 

wśród rodziców. Między trzecim  
a ósmym rokiem życia następuje 
ich znaczący wzrost, ponieważ jest 
to okres, kiedy układ chłonny pra-
cuje najintensywniej. 

wiązywać intensywne kontakty  
z otoczeniem – zaczyna chodzić 
do żłobka, przedszkola, bawi się z 
innymi dziećmi. Odporność malu-
cha nie jest jeszcze wystarczają-
co wykształcona, więc organizm 
reaguje niewspółmiernie aktyw-
nie do okoliczności. W efekcie 
struktury układu limfatycznego 
zaczynają aktywnie przerastać,  
a w tym trzeci migdał. 

– Normą jest, kiedy migdałek 
przerasta w określonym zakresie, 
ale nadal spełnia swoją funkcję. 
Natomiast jeżeli przerasta ponad 
pewną granicę, fizycznie staje się 
zbyt wielki, to zaczyna blokować 
prawidłową drogę oddechową 
przez nos – tłumaczy dr Tomasz 
Broda.

dr n. med. Tomasz Broda
specjalista otolaryngolog

szpital Żagiel Med



Pamiętajmy!

Czujność powinny wzbudzić nawracające infekcje 
górnych i dolnych dróg oddechowych, zapalenie ucha środko-
wego, ciągle otwarte usta, a także chrapanie u dziecka.

Niepokojące są również trudności w jedzeniu, zmiana barwy 
głosu oraz mówienie przez nos. Nie należy lekceważyć bezde-
chów sennych oraz problemów ze słuchem. Objawy te powin-
ny skłonić rodziców  do wizyty u laryngologa.
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Kiedy należy udać się do lekarza?
rodziców powinny zaniepokoić 
przewlekłe zapalenia uszu, zatok 
czy gardła. Nieprawidłowe są 
częste anginy, zaburzenia mowy 
(mowa nosowa), zwiększona 
męczliwość dziecka czy niedo-
słuch. 

rodzic powinien również zain-
teresować się wiecznie otwartą 
buzią swojej pociechy, proble-
mami z kaszlem czy chrząkaniem. 
alarmujące jest pojawienie się 
bezdechów podczas snu.

Co dalej?
Po oględzinach migdałków i wy-
wiadzie, który lekarz przeprowa-
dza z dzieckiem i rodzicami, kolej 
na badanie endoskopowe jamy 
nosowo-gardłowej. U dzieci ba-
danie to wykonuje się fiberosko-
pem, czyli giętkim endoskopem 
wprowadzanym przez nos. En-
doskop połączony jest z kamerą 
oraz zestawem komputerowym 
do rejestracji obrazu. Dzięki 
temu badanie jest nagrywane, 
może być zapisane na dysku czy 
wydrukowane. 

– W razie konieczności możli-
we jest miejscowe znieczulenie 
błony śluzowej nosa. Wykonuje 
się to jednak sporadycznie, gdyż 
samo znieczulenie może być bar-
dziej nieprzyjemne niż badanie – 
wyjaśnia dr Tomasz Broda. 

Po wprowadzeniu końcówki fi-
beroskopu do nosa można ocenić 
stan trzeciego migdałka – jego 
wielkość, budowę, ujścia trąbek 
słuchowych oraz zatok przyno-
sowych. Czas trwania badania 
wynosi ok. 20-40 sek.

Operacja jest ostatecznością
Badanie fiberoskopowe jest 
uzupełnieniem kwalifikacji do 
zabiegu usunięcia migdałka 
gardłowego, ale o nim nie prze-
sądza. 

– Dzięki temu krótkiemu ba-
daniu można uniknąć zbyt 
pochopnych decyzji, niepo-
trzebnego stresu związanego 

z operacją i znieczuleniem dziec-
ka – tłumaczy doktor Tomasz 
Broda. – Zdarza się oczywiście, 
że od razu wiadomo, że migda-
łek trzeba wyciąć, jednak każde 
dziecko wymaga innego postę-
powania. Jedno da się wyleczyć 
farmakologicznie, drugiemu po-
może doustna szczepionka, trze-
ciemu zmiana klimatu – dodaje  
dr Tomasz Broda. 
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zeczywiście, część osób 
decyduje się na operacje 
plastyczne, żeby pozbyć 
się kompleksów i popra-
wić wybrane partie ciała, 

ale to tylko jedna strona medalu. 
Jaka jest druga? Chirurgia plastycz-
na poprawia stan zdrowia i pozwala 
na rekonstrukcję bardzo poważnych, 
nabytych lub wrodzonych wad ciała.

– Każdy zabieg z zakresu plasty-
ki, niezależnie od poziomu skom-
plikowania, wymaga wcześniejszej 
konsultacji z chirurgiem – mówi dr 
n. med. ryszard Mądry, specjalista 
chirurgii plastycznej i ogólnej ze 

szpitala Żagiel Med. – Podczas ta-
kiego spotkania pacjent uzyskuje 
szczegółowe informacje na temat 
operacji, począwszy od momen-
tu przygotowania, poprzez sposób 
przeprowadzenia zabiegu aż po za-
lecenia pooperacyjne.

Plastyka powiek i uszu
Z wiekiem skóra powiek traci ela-
styczność i staje się bardziej wiot-
ka. Jest to zazwyczaj problem na-
tury estetycznej. Może zdarzyć się 
i tak, że powieka górna tak mocno 
zasłania źrenicę, że przeszkadza 
we właściwym widzeniu, co utrud-
nia pracę, prowadzenie samochodu  

Ile razy w mediach 
lub w Internecie 
czytałaś, że zna-

na aktorka powiększyła 
biust, a piosenkarka zmie-
niła kształt nosa? Właśnie 
z takimi zabiegami, wyko-
nywanymi dla poprawy 
samopoczucia, najczęściej 
kojarzymy chirurgię pla-
styczną. 

Chirurgia plastyczna – to nie dla mnie! 
Czy na pewno?

i wykonywanie codziennych czyn-
ności. W takich sytuacjach rozwią-

dr n. med. ryszard Mądry
specjalista chirurg ogólny,

 specjalista chirurg plastyczny 
szpital Żagiel Med
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zaniem może być plastyka powiek 
górnych. Zabieg trwa około godziny 
i polega na wycięciu nadmiaru skóry 
w miejscu zgięcia powieki. Jeżeli na-
szym problemem są tzw. worki pod 
oczami, to lekarz może zapropono-
wać korekcję powiek dolnych.

Popularne zabiegi z obszaru twarzy 
to także plastyka płatów usznych 
i odstających małżowin. Pierwszy 
z nich wykonywany jest u osób ze 
zbyt dużymi płatami usznymi oraz 
z deformacjami (wrodzonymi lub 
nabytymi, np. w wyniku uszkodze-
nia czy rozerwania przez kolczyki). 
Plastyka odstających uszu pozwala 
natomiast na rekonstrukcję prawi-
dłowego kształtu oraz położenia 
małżowiny.

Plastyka i rekonstrukcja piersi
Chirurgia plastyczna oferuje wiele 
rozwiązań i metod operacyjnych 
piersi, które pomagają w trudnych 
sytuacjach zdrowotnych, ale rów-
nież wykonywane są na życzenie 
pacjentek w celu pozbycia się 
kompleksów.

KW

Kobiety po okresie ciąży i kar-
mienia coraz częściej decydują 
się na operację powstałego po-
laktacyjnego zaniku piersi. 

– Zabieg umożliwia ukształto-
wanie oraz uniesienie zbyt wiot-
kiego i opadniętego biustu – 
mówi dr n. med. Ryszard Mądry. 
– Można połączyć go z operacją 
powiększenia piersi.

Zabieg powiększenia piersi po-
lega na umiejscowieniu od-
powiednio dopasowanych do 
sylwetki implantów (anatomicz-
nych, okrągłych lub ergonomicz-
nych) pod mięśniem piersiowym. 
Wielkość, kształt oraz miejsce 
wszczepienia implantu ustalane 
są wspólnie z pacjentem pod-
czas konsultacji. 

W przypadku zbyt dużego i ciążą-
cego biustu możliwe jest wykonanie 
redukcji piersi. Chirurg usuwa nad-
miar tkanek piersi (tłuszczu, tkan-
ki gruczołowej i skóry), co pozwala 
osiągnąć pożądany rozmiar.

Wśród zabiegów z zakresu plastyki 
piersi jest także zmniejszenie oto-
czek sutkowych. Na taką operację 
decydują się osoby z nadmiernie 
rozrośniętą otoczką brodawki sut-
kowej (gdy jej szerokość przekracza  
5 cm) – wrodzoną lub nabytą po 
okresie laktacji i karmienia piersią. 

U pacjentek z ubytkiem tkanek pier-
si, asymetrią oraz po operacjach am-
putacji biustu możliwe jest wykona-
nie rekonstrukcji za pomocą  metody 
ekspander - implant. Zabieg pozwala 
odbudować naturalny kształt piersi. 



Plastyka powłok brzusznych
Zabieg znany jest także jako 
abdominoplastyka. Polega na 
chirurgicznym usunięciu nad-
miaru skóry i podskórnej tkanki 
tłuszczowej z podbrzusza oraz 
wzmocnieniu napięcia powięzi  
i mięśni tworzących ścianę jamy 
brzusznej. 

– Operacja pozwala uzyskać ład-
niejszą sylwetkę ciała z bardziej 
napiętym, płaskim brzuchem  
i lepiej zaznaczoną talią – tłuma-
czy dr n. med. ryszard Mądry. – 
Podczas operacji chirurg może 
także zmienić kształt i położenie 
pępka, jak również wykonać pla-
stykę przepukliny brzusznej.

Rozwiązanie na obwisłe ramio-
na, uda i pośladki
Obwisłe powłoki ramiom, tzw. 
motylki, mogą się pojawić m.in. 
po zrzuceniu wagi, przy nadmier-
nym rozciąganiu skóry w wyniku 
ciąży lub przyrostu wagi. W ta-
kiej sytuacji możliwe jest wyko-
nanie zabiegu plastyki powłok 
ramion, podczas którego chirurg 
usuwa nadmierny fałd skórno-
-tłuszczowy, znajdujący się po 
przyśrodkowej stronie ramion.

Podobny problem może dotyczyć 
ud. Operacja plastyczna jest nie-
kiedy jedynym sposobem na jędr-
ne i smukłe uda u osób, które mają 
tendencję do gromadzenia się 
tkanki tłuszczowej właśnie w tym 
miejscu.

Możliwe jest również wykonanie 
plastyki obwisłych pośladków. Ce-
lem zabiegu jest przywrócenie este-
tycznego kształtu tej partii ciała po-
przez wycięcie nadmiaru skóry bądź 
wypełnienie pośladków za pomocą 
własnej tkanki tłuszczowej, pobra-
nej w procesie liposukcji. Cięcie 
można wykonać w kilku miejscach, 
jednak najczęściej jest to fałd po-
śladkowy.

Wszystkie zabiegi z zakresu chirur-
gii plastycznej wykonywane są w 
taki sposób, żeby blizny poopera-
cyjne były jak najmniej widoczne. 
Pierwsze pozytywne zmiany wi-
doczne są zaraz po operacji, jednak 
na ostateczny efekt trzeba pocze-
kać nawet do kilkunastu miesięcy. 
W sytuacjach skrajnych wymagane 
są czasem dodatkowe operacje ko-
rekcyjne.

ZM
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pozoru  proste czyn-
ności, takie jak dźwi-
ganie zakupów, na-
głe pochylanie się, 
wpatrywanie w ekran 

telefonu i chodzenie w butach na 
wysokim obcasie, obciążają nasz krę-
gosłup. – Powinniśmy do codziennej 
rutyny wprowadzić choć odrobinę 
zdrowego ruchu – zaleca dr Michał 
Rutkowski, specjalista neurochirurg 
ze szpitala Żagiel Med w Lublinie.  
– Najlepszy jest umiarkowany wysi-
łek fizyczny, który nie przeciąża krę-
gosłupa, np. pływanie, jazda na rowe-
rze, który wzmocni mięśnie brzucha  
i mięśnie przykręgosłupowe.

Problem cywilizacyjny
Dyskopatia lędźwiowa (przepu-
klina jądra miażdżystego) dotyczy 
schorzeń krążka międzykręgowe-

KW

Siedzący tryb pracy, bierny 
odpoczynek, a do tego brak 
aktywności fizycznej. To nie 

wpływa dobrze na zdrowie naszego 
kręgosłupa. Już 30-latkowie skarżą 
się na ból i problemy, które utrud-
niają im codzienne funkcjonowanie.

PrOBLEMy Z KrĘgOSłUPEM
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Problem z kręgosłupem?
Pozbądź się bólu

60-95%
całej populacji co najmniej 
raz w życiu doświadcza 
epizodu bólu kręgosłupa 
w odcinku lędźwiowo-
krzyżowym

kręgosłup w pozycji
siedzącej jest tak 
obciążony, 
jakbyśmy stojąc, 
trzymali w rękach 
ciężar o 
wadze 10 kg

choroby kręgosłupa dotyczą  
co szóstego Polaka
i stanowią drugą najczęstszą 
przyczynę przewlekłych stanów 
chorobowych

go. W wielu przypadkach to jeden 
z początkowych etapów choro-
by zwyrodnieniowej kręgosłupa.  
– Dyskopatia lędźwiowa polega 
na uwypukleniu jądra miażdżyste-
go, które uciska korzenie nerwowe 
rdzenia kręgowego, przez co po-
woduje ich podrażnienie, a w kon-
sekwencji wywołuje ból u chorego 
– wyjaśnia dr Michał Rutkowski.  
Ból w okolicach odcinka lędźwiowo-
-krzyżowego kręgosłupa może być 
nagły i ostry lub przewlekły. Najczę-
ściej promieniuje do jednej lub obu 
kończyn dolnych (tzw. rwa kulszo-
wa). W skrajnych przypadkach po-
jawia się także niedowład nóg i pro-
blem z nietrzymaniem moczu.

Zabiegi chirurgiczne 
Operacja kręgosłupa jeszcze niedaw-
no budziła przerażenie u pacjentów 

i brzmiała jak wyrok. Dziś 
dostępne są małoinwazyjne 
zabiegi chirurgiczne, które 
nawet już po kilku godzi-
nach pozwalają wrócić do 
codziennych aktywności.

– Zabiegi są bezpieczne, a prawdopo-
dobieństwo wystąpienia powikłań 
znikome. Pacjent po operacji nie wy-
maga długiego okresu hospitalizacji  
i może szybko wrócić do codzien-
nych aktywności – tłumaczy  
dr Michał Rutkowski.

dr n. med. Michał rutkowski
specjalista neurochirurg

szpital Żagiel Med



ez względu na stan 
zdrowia i przebieg 
choroby, w pracy 
nad usprawnieniem 
narządów ruchu po-

trzebna jest obustronna i wy-
trwała praca fizjoterapeuty 
oraz pacjenta. rehabilitacja 
polega na działaniu nie tylko 
ciała, ale również umysłu, nie-
zwykle ważna jest wewnętrz-
na mobilizacja.

W jakich przypadkach reha-
bilitacja może pomóc?

BÓLE GŁOWY

Każdego z nas bolała kie-
dyś głowa. Nie zawsze musi 
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MOBILIZaCJa DO rEhaBILITaCJI

Mobilizacja do rehabilitacji 
w naszych rękach

rehabilitacja po-
trafi wiele zdziałać 
dla naszego or-

ganizmu, przywraca wiarę 
i chęć do życia. Jest również 
ważnym etapem w drodze 
do całkowitego wyleczenia.

to oznaczać chorobę. Z cza-
sem jednak takie bóle mogą 
przejść w stan przewlekły, 
prowadząc do ciągłego i sta-
łego napięcia, sztywności mię-
śni karku czy nawet szczęki.

Bóle głowy można sklasyfi-
kować zależnie od przyczy-
ny na: ból głowy pierwotny  

(samoistny) i ból głowy wtór-
ny, czyli wywołany różnymi 
chorobami.

Najczęstszymi samoistnymi 
bólami głowy są migrena, bóle 
napięciowe czy klastrowe.

Często sama farmakologia nie 
pomaga w takich przypad-
kach, warto wtedy umówić 
się z fizjoterapeutą i uwolnić 
głowę od bólu poprzez mobi-
lizację.
 

 BÓLE PLECÓW

Zespoły bólowe kręgosłupa 
stanowią duży problem spo-
łeczny i zdrowotny.



MOBILIZaCJa DO rEhaBILITaCJI
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Bez względu na etiologię, 
emocje oraz stan psychicz-
ny pacjenta, mają ogromny 
wpływ na dolegliwości kręgo-
słupa.

Działanie leków przeciwbólo-
wych jest ograniczone, a le-
czenie chirurgiczne pokazuje, 
że nie zawsze jest skuteczne, 
a czasem może być obarczone 
powikłaniami.

Wybór odpowiedniej terapii 
zawsze powinien być indywi-
dualnie dobrany do pacjen-
ta. Odpowiednie podejście 
terapeuty jest w stanie zmniej-
szyć dolegliwości bólowe.

CIEŚŃ NADGARSTKA

Zespół cieśni nadgarstka za-
liczany jest do najczęstszych 
chorób uciskowych kończyny 
górnej.

Powstaje w wyniku zmiany 
ciśnienia w kanale nadgarst-
ka lub zmiany objętości struk-
tur w nim przebiegających.

Skutkiem takiego stanu jest 
ucisk nerwu pośrodkowego.

Terapia polega na pracy z całą 
kończyną dotkniętą schorze-
niem, nie zapominając o szyi 
oraz tułowiu.
 

OSTROGA PIĘTOWA

Ból pojawia się zazwy-
czaj w obrębie przyczepu 
rozcięgna podeszwowego 
(ostroga dolna) lub okolicy 
przyczepu ścięgna achille-
sa do kości piętowej (ostroga 
górna).

Jest niezwykle uciążliwy 
dla pacjenta, ponieważ utrud-
nia lokomocję podczas wyko-
nywania zajęć dnia codzien-
nego.

Terapia powinna być możliwie 
jak najbardziej rozszerzona.
Oprócz terapii manualnej bar-
dzo dobre korzyści przynosi 
również fizykoterapia.
 

DYSfuNKCJE STAWu 
SKRONIOWO–

– ŻuChWOWEGO (SSŻ)

Dysfunkcje stawu skroniowo-
-żuchwowego dotyczą co naj-
mniej 60% populacji.

Bóle w okolicy szczęki, uszu 
oraz szyi, zawroty głowy, 
mdłości, szczękościsk, po-
ranna sztywność, objawy 
przeskakiwania, ograniczenie 
ruchomości, jak również sze-

rokie otwieranie ust podczas 
jedzenia, trzaski mogą być 
bardzo uciążliwe.

Sporo pacjentów próbuje po-
konać ból stosując farmakote-
rapię, korzystając z zabiegów 

chirurgicznych lub stosując 
szynę relaksacyjną podczas 
snu.

Mało znana jest skuteczność 
fizjoterapii wśród pacjentów, 
a wizyta u fizjoterapeuty może 
skutecznie zażegnać problem 
z dolegliwościami bólowy-
mi pochodzącymi od stawu 
skroniowo-żuchwowego.
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