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czytaj na str. 11

czytaj na str. 8-9

Abonament medyczny
Kwantowy Analizator

W numerze:
Sposób na cellulit

W walce ze zbędnymi kilogramami

W bezpłatnym dodatku przeczytasz również:

Szpital na Rakowskiej: By kompleksowo 
pomagać pacjentom

Psycholog: Prawdziwa miłość wszystko 
przetrzyma czytaj na str. 12

Miód - cudowny lek natury czytaj na str. 14

Już od poczęcia 
opiekują się mamą 
i dzieciątkiem

115 dzieci urodziło się w lipcu na porodówce oddziału gi-
nekologiczno-położniczego Powiatowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1 czerwca 
szpital przy Roosevelta 3 jest jedyną placówką w mieście, 
gdzie bezpiecznie i pod fachową opieką, mogą rodzić pa-
cjentki. Powiodła się planowana na 1 lipca przeprowadzka 
bliźniaczego oddziału z ul. Rakowskiej. 

Czy odchudzanie 
może być przyjemne?
Oczywiście! Rozwiązaniem jest kompleksowa kuracja pod okiem dietetyka. 
Specjalista, przeprowadzając dokładny wywiad i pomiary (np. badanie zawar-
tości  tkanki tłuszczowej, wody metabolicznej, masę mięśni itp.)

czytaj na str. 3W środku KUPON OD DIETETYKA!

REKLAMA

Zbadaj się przed wyjazdem
Każdy z nas marzy o spokojnym wypoczynku wakacyjnym!

Wybielanie - fakty i mity
Jak mieć piękne, białe zęby - radzi lekarz dentysta
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Ogłoszenie

Warto przyjrzeć się podsta-
wowym różnicom dzielącym 
obie usługi. Bo na pierwszy 
rzut oka są niewielkie – i tu, 
i tu płacimy za możliwość 
przeprowadzenia badań dia-
gnostycznych oraz konsultacji 
lekarskich w prywatnych pla-
cówkach medycznych.

Tym co, najwyraźniej odróż-
nia abonament od ubezpiecze-
nia, to fakt, że ten pierwszy jest 
oferowany przez prywatne pla-
cówki medyczne. Najczęściej 
chodzi po prostu o konkretną 
sieć. To rozwiązanie niezbyt 
wygodne dla mieszkańców 
mniejszych miejscowości –  
w przeciwieństwie do więk-
szych aglomeracji, w których 
istnieje pełna swoboda wyboru 
i można przebierać w firmach 
oferujących abonamenty me-
dyczne.

A na czym właściwie ów 

Abonament czy ubezpieczenie medyczne?
Długie kolejki, odległe terminy... Nie oszukujmy się – do działania publicznej służby zdrowia można mieć sporo zastrzeżeń 
i nie dziwota więc, że szukamy alternatywnych rozwiązań, a co za tym idzie, rozglądamy się za prywatną opieką lekarską. 
Tu pojawia się ważny dylemat –  zdecydować się na abonament czy też ubezpieczenie medyczne?

abonament polega? To nic in-
nego, jak oparte na  ryczałcie 
świadczenie opieki zdrowot-
nej. Najczęściej korzystają  
z niego pracodawcy, którzy za 
sprawą abonamentu wykupują 
dodatkowe świadczenie poza-
płacowe. Trzeba jednak liczyć 
się z ewentualnymi dopłatami 
do abonamentu w przypadku 
wykorzytania określonych li-
mitów (na przykład limit wizyt 
w ciągu roku).

Ubezpieczenie z kolei wy-
kupujemy w towarzystwie 
ubezpieczeniowym i to ono, 
a nie – jak w przypadku abo-
namentu – konkretna placów-
ka medyczna, zapewnia nam 
pokrycie wszelkich kosztów 
opieki zdrowotnej. Ilość firm 
świadczących usługi medycz-
ne jest znacznie większa niż  
w przypadku zryczałtowanych 
opłat – a często bywa i tak, że 

polisa obejmuje współpracę  
z przychodniami publicznymi. 
Za sprawą takiej usługi mamy 
możliwość skorzystania z kon-
sultacji i badań diagnostycz-
nych czy leczenia szpitalnego 
i zwrotu kosztów za pobyt  
w placówce.

Kolejna istotna sprawa 
to skierowanie na badania. 
W przypadku abonamentu 
medycznego badania można 
przeprowadzić wyłącznie za 
przyzwoleniem lekarza pracu-
jącego w placówce, w której 
wykupiliśmy abonament. Jeśli 
zaś chodzi o ubezpieczenie, 
jest pod tym względem znacz-
nie wygodniej –  tutaj sprawę 
załatwi dowolne skierowanie, 
niezależnie, czy wystawio-
ne przez lekarza pracującego  
w instytucji prywatnej, czy też 
w placówce publicznej.

mj

OGŁOSZENIE

REKLAMA
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UL. SŁOWACKIEGO 138A  PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

570 669 665

antycellulitowe
oczyszczające organizm
oczyszczające wątrobę
obniżające poziom 
cholesterolu
redukujące obwody 
w dolnych partiach ciaław dolnych partiach ciała
zwiększające masę ciała

(naprzeciw Focus Mall
I piętro nad Apteką Stylową)

Godziny otwarcia: Poniedziałek: 11:00 - 19:00, Wtorek: 9:00 - 18:00.
Środa, Czwartek: 10:00 - 19:00. Piątek: 8:00 - 13:00

Prowadzimy kuracje żywieniowe również u dzieci od 6 roku życia.

Kuracje dopasowane do Twoich potrzeb:

Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację!
Centrum Dietetyczne Naturhouse

zwiększające masę mięśniową
poprawiające pracę przewodu 
pokarmowego
wzmacniające organizm
hamujące apetyt na słodycze
wzmacniające naczynia krwionośne
wzmacniające włosy, skórę, wzmacniające włosy, skórę, 
paznokcie
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Często osoby zgłaszające się do naszego Centrum mają za sobą nieudane próby odchudzania.  Najczęściej  przez 
zbyt rygorystyczne diety,  a nawet głodówki. Ciągłe poczucie pustego żołądka i nieprzyjemne „ssanie” powodują 
porzucenie diety – mówi Izabela Czarnecka, dietetyk Naturhouse. Dzięki właściwie zbilansowanemu jadłospi- 
sowi naszym kuracjom uczucie głodu nie towarzyszy. Dieta bogata we wszystkie składniki odżywcze i błonnik 
daje poczucie sytości przez cały dzień. Obecność błonnika w przewodzie pokarmowym powoduje zwiększe- 
nie objętości pożywienia bez podwyższania jego wartości energetycznej, zaspokaja uczucie łaknienia przez 
dokładniejsze wypełnienie treści żołądka i pierwszych odcinków jelita cienkiego.  Spożywanie pokarmów bogadokładniejsze wypełnienie treści żołądka i pierwszych odcinków jelita cienkiego.  Spożywanie pokarmów boga-
tych  w  błonnik działa również jak “miotełka” na nasz układ pokarmowy - pomagając usunąć niestawione 
resztki pokarmowe i zalegające toksyny. - WHO zaleca spożywanie 20 - 40g włókna pokarmowego 
dziennie.  W  Polsce  jego spożycie kształtuje się na poziomie 15g. – dodaje dietetyk z Naturhouse.

GŁÓD – WRÓG W WALCE Z NADWAGĄ

CZY ODCHUDZANIE MOŻE BYĆ PRZYJEMNE?

KUPON OD DIETETYKA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Tylko z tym kuponem produkt wysokobłonnikowy otrzymasz gratis!*       

OCZYŚĆ SWÓJ ORGANIZM I POZBĄDŹ SIĘ ZBĘDNYCH KILOGRAMÓW!

*kupon ważny do 30  sierpnia 2016r. w placówce Naturhouse w Piotrkowie Tryb przy ul. Słowackiego 138A dla osób rozpoczynających dowolną kurację. 
Więcej informacji, tel. 570 669 665, e-mail: piotrkow.slowackiego@naturhouse-polska.com

GRATIS

Artykuł sponsorowany

REKLAMA
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Piękna twarz i ciało – o zale-
tach i efektach zabiegów nieinwa-
zyjnych rozmawiamy z Miriam 
Palus, ekspertem kosmetologii 
ze studia urody i kształtowania 
sylwetki „Wspaniałe ciało”.

Lato sprzyja dbałości o ciało. 
Z większą uwagą przyglądamy 
się naszej skórze, walczymy z jej 
niedoskonałościami, niektórzy 
zaczynają walczyć ze zbędnymi  
kilogramami. 

W jaki sposób w gabinecie 
„Wspaniałe ciało” można wró-
cić do formy? 

Naszym klientkom, które 
chcą zgubić zbędne kilogra-
my, wyszczuplić i ujędrnić cia-
ło proponujemy ćwiczenia na 
urządzeniach PowerSlim Active  
z promiennikami podczerwie-
ni, na przykład na orbiteku. Ta 
nowatorska metoda sprawia, że 
spalanie kalorii następuje już 3 
minuty po rozpoczęciu ćwiczeń, 
a nie po 30, jak ma to miejsce 
podczas tradycyjnego wysiłku fi-
zycznego. Można powiedzieć, że 
ćwiczymy z turbodoładowaniem. 
Podczerwień błyskawicznie roz-
grzewa tkanki i mięśnie, wzmaga 
krążenie i metabolizm, stymuluje 
produkcję kolagenu, który odpo-
wiada za piękną i jędrną skórę, 
oczyszcza z toksyn i redukuje cel-
lulit. Po 30 minutach treningu na 
urządzeniach PowerSlim Active 
można spalić nawet 2 tys. kalorii, 
a po serii treningów zgubić do 20 
cm w obwodzie brzucha. 

Jakie jeszcze zabiegi po-
magają w redukcji zbędnych 
kilogramów?

W walce ze zbędnymi kilogra-
mami wykorzystujemy również 
liposukcję ultradźwiękową oraz 
lipolaser. Liposukcja ultradź-
więkowa to metoda opierająca 
się na używaniu energii ultra-
dźwiękowej do dokładnego od-
separowania tkanki tłuszczowej 
od tkanek okalających. Przy tym 
zabiegu istotne jest, że energia 
ultradźwięków jest nakierowy-
wana bezpośrednio na tkankę 
tłuszczową. Jest to na tyle precy-
zyjne, że nie działa na otaczające 
tkanki i nie ma niebezpieczeństwa 
uszkodzenia tkanki łącznej, ner-
wów czy naczyń krwionośnych. 
Z kolei lipolaser to rewolucyjne 

W walce ze zbędnymi kilogramami
Nasz gabinet specjalizuje się w zabiegach odchudzających i liftingujących. Posiadamy zabiegi zarówno 
na twarz i na ciało, które pomagają zwalczać cellulit, nadmiar tkanki tłuszczowej czy oznaki starzenia się 
skóry. Wszystkie zabiegi, które wykonujemy są zabiegami nieinwazyjnymi, bezpiecznymi, zaliczanymi 
do biolecznictwa. 

rozwiązanie redukujące zawar-
tość komórki tłuszczowej bez 
jej uszkodzenia i bez ingerencji 
chirurga. W zabiegu tym wy-
korzystujemy zimny, diodowy, 
niskoenergetyczny laser, którego 
wiązka  stymuluje naturalne 
kanały metaboliczne i redukuje 
tkanki tłuszczowe. Co ważne już 
po pierwszym zabiegu utrata 
centymetrów w obwodzie mi-
nimum 1 cm. Po serii zabiegów 
można stracić nawet do 10 cm 
w obwodzie, leżąc. 

Zwykle efektem zgubienia 
zbędnych kilogramów jest roz-
ciągnięta i zwiotczała skóra. 
Problem ten dotyka także ko-
biety po ciąży. Jak z tym pro-
blemem można sobie poradzić?

W takich przypadkach po-
lecamy zabiegi z użyciem fal 
rad iowych, body wrapping  
i kapsułę spa infrared. Wszyst-
kie z wymienionych zabiegów, 

co chciałabym podkreślić, są 
zabiegami nieinwazyjnymi, bez-
piecznymi, nie mającymi nic 
wspólnego z działaniami chirur-
gicznymi. Fale radiowe pomagają 
w ujędrnianiu skóry po kuracjach 
odchudzających, która zwykle 
wtedy jest rozciągnięta, wiotka, 
pozbawiona napięcia. Obkurczają 
włókna kolagenowe. Z kolei body 
wrapping polega na owinięciu 
folią ciała, posmarowanego od-
powiednim preparatem – maską 
z alg bądź z owoców, w celu 
pobudzenia krążenia krwi i limfy. 

Po serii 10-15 zabiegów skóra jest 
napięta, a ciało wymodelowane. 
Doskonałym uzupełnieniem body 
wrappingu jest 20-minutowa sesja 
w kapsule spa infrared. To także 
jedna z ulubionych przez nasze 
klientki form gubienia zbędnych 
centymetrów w obwodach ciała. 
Można powiedzieć, że bez wysił-
ku zmniejszamy komórki tłusz-
czowe, relaksując się słuchaniem 
muzyki. Kapsuła, zwiększając 
potliwość, poprawia pracę układu 
limfatyczno-odpornościowego, 
redukuje podskórną tkankę tłusz-
czową, usuwa toksyny z układu 
limfatycznego.

Cellulit to zmora współcze-
snych kobiet, boryka się z nim 
co druga kobieta. Co robić, aby 
go zwalczyć?

Spektakularne efekty w wal-
ce ze „skórką pomarańczową” 
przynosi dermo-masager, któ-
rym w naszym gabinecie wyko-

nujemy masaż podciśnieniowy 
partii ciała objętych cellulitem. 
W efekcie użycia dermo-massa-
gera „zraziki” tłuszczowe pod 
skórą zostają rozbite i zostaje 
przywrócone prawidłowe funk-
cjonowanie naczyń limfatycz-
nych i włosowatych, dodatkowo 
spłyca blizny i niweluje rozstępy. 
Skóra po takim zabiegu jest 
bardziej ukrwiona i odżywiona. 
Można zastosować też zabiegi  
z mezoterapii mikroigłowej tzw. 
roller, podczas którego nakłuwa-
my wybrane partie mikroigłami, 

wprowadzając serum antycel-
lulitowe.

W jaki sposób w gabinecie 
„Wspaniałe ciało” można za-
dbać o skórę twarzy?

Osobom, które chcą spłycić 
głębsze zmarszczki, zmniejszyć 
„worki” pod oczami i „kurze 
łapki”, podnieść owal twarzy  
i podbródka czy ujędrnić skórę 
na twarzy oferujemy zabiegi  
z użyciem fal radiowych, któ-
rych działanie polega na obkur-
czaniu i skracaniu nadmiernie 
rozciągniętych włókien kolage-
nowych, w rezultacie uzysku-
jemy lifting twarzy. Nowością  
w naszym gabinecie jest że-
lazko przeciwzmarszczkowe.  
W tym zabiegu wykorzystuje 
się elektrostymulację TENS, 
masaż próżniowy i chromote-
rapię. TENS to metoda, poma-
gająca wyeliminować problem 
pogorszen ia owa lu twa rzy, 

który występuje u dojrzałych 
kobiet. Masaż próżniowy to 
doskonały sposób na poprawie-
nie jędrności i elastyczności 
skóry. Podczas zabiegu gło-
wica delikatnie zasysa skórę, 
dzięki czemu poprawia się jej 
ukrwienie, dotlenienie i odży-
wienie oraz naturalne procesy 
regeneracji. I chromoterapia, 
czyli terapię kolorem. Głowica 
żelazka przeciwzmarszczko-
wego emituje specjalne światło  
w kolorze dobranym do indywi-
dualnych potrzeb skóry. Pozwa-
la nam to znacznie zwiększyć 
efekt odmłodzenia i regeneracji.

A co z zabiegami oczyszcza-
nia twarzy?

W  p r z y p a d k u  z a b i e g u 
oczyszczania skóry twarzy 
oferujemy naszym klientkom  
i klientom peeling kawitacyjny, 
w k tórym wykorzystywane 
są fale ultradźwiękowe, czyli 
mechaniczne drgania o często-
tliwości powyżej 20 kHz, która 
przekracza słyszalność ludzkie-
go ucha. To bardzo skuteczna  
i  bezbolesna metoda oczyszcza-
nia skóry, której efekty widać 
już po pierwszym zabiegu – 
skóra jest gładka, a jej koloryt 
zdecydowanie poprawiony. Inną 
formą oczyszczania skóry jest 
mikrodermabrazja, czyli nowo-
czesne, mechaniczne złuszczanie 
warstwy rogowej naskórka za po-
mocą specjalnej głowicy pokrytej 
warstwą diamentu. Zabieg ten jest 
całkowicie bezbolesny, a wska-
zaniami do jego wykonania są 
blizny potrądzikowe, zaskórniki  
i prosaki, rozszerzone pory, bli-

zny i bliznowce, przebarwienia i 
odbarwienia, plamy starcze, drob-
ne zmarszczki czy wiotka skóra.

O czym powinniśmy pamię-
tać na co dzień w pielęgnacji 
naszego ciała?

Na pewno o tym, że lepiej 
zapobiegać niż leczyć, że dbałość 
o naszą skórę i ciało powinniśmy 
zacząć jak najwcześniej. Proces 
starzenia zaczyna się już po 25 
roku życia i już od tego czasu 
powinniśmy zadbać o swoją 
skórę, by jak najdłużej cieszyć 
się zdrowym i młodym wyglą-
dem. To tylko od nas zależy, jak 
będzie wyglądała nasza skóra. 
Należy pamiętać o odpowiednim 
nawilżaniu skóry twarzy i ciała, 
zdrowe odżywianie i picie wody, 
ponieważ przyspiesza pracę na-
szego metabolizmu. Istotne jest 
wspomniane wcześniej regular-
ne oczyszczanie skóry twarzy, 
które regeneruje pracę naszych 
komórek. 

Wspaniałe Ciało
Studio urody i kształtowania sylwetki

ul. 9 maja 14 (za D.H. Merkury)
Piotrków Trybunalski

tel. 721 751 558
facebook.com/Wspaniałe-Ciało-Piotrków-Tryb.

Artykuł sponsorowany

Efekty po serii zabiegów liposukcji ultradźwiękowej
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Lek.dent. Małgorzata 
Samborska-Borzęcka
Kierownik NZOZ Euro-
dent - Borzęcka

REKLAMA

Niemały wpływ ma również 
nasza dieta (barwniki w herba-
cie, kawie, czerwonym winie, 
owocach), niezdrowe nawyki 
(palenie papierosów), przyjmo-
wanie niektórych leków (żelazo, 
niektóre antybiotyki). Jeśli do 
tego dołączymy nieprawidłową 
higienę, na którą ciężko znaleźć 
czas w biegu codziennych obo-
wiązków, to efekt jest gwaranto-
wany – przebarwione, matowe, 
żółte zęby. Czy można i czy warto 
je wybielać?

Na rynku jest mnóstwo propo-
zycji - od past wybielających, pły-
nów, żeli, po profesjonalną ofertę 
w gabinetach stomatologicznych.

Pasty wybielające
Zawierają one specjalne en-

zymy mające rozpuścić płytkę 
nazębną odpowiedzialną za osad, 
ale  także substancje ścierne, 
które po prostu mechanicznie 
usuwają złogi nazębne. Łatwo 
jest uszkodzić szkliwo taką pastą 
przy nadmiernym jej używaniu, 
dlatego warto sprawdzić czy 
wskaźnik RDA (ścieralności) nie 
przekracza 200 i nie stosować jej 
dłużej niż 2 miesiące.

Wybielanie – fakty i mity
Piękne, białe zęby to marzenie wielu z nas. Niestety nie każdemu są one 
dane. Naturalny kolor zębów może być biały, ale zazwyczaj przypomina 
kość słoniową, jest żółty z odcieniami koloru szaroniebieskiego i brunatnego. 
Głównym czynnikiem, który decyduje o kolorze naszych zębów są geny, na 
które niestety nie mamy wpływu.

Paski, lakiery i żele wybie-
lające

Wszystkie te preparaty mają 
podobny składnik główny. Różnią 
się tylko sposobem nakładania 
(paski, sztyfty, żele, gumy do żu-
cia itp.). Jest to metoda skuteczna, 
przy przestrzeganiu zaleceń pro-
ducenta, czyli przy regularnym 
stosowaniu. Niestety nie docierają 
do przestrzeni międzyzębowych. 
Pod tym względem lepiej spraw-
dza się metoda nakładkowa.

Nakładki wykonane przez 
gabinety stomatologiczne są 
idealnie dopasowane do zębów 
pacjenta. Wraz z nakładkami 
pacjent otrzymuje 2 strzykawki 
profesjonalnego żelu wybielają-
cego. Najlepiej nakładek używać 
na noc lub dwa-trzy razy w ciągu 
dnia. Rozjaśnianie zębów trwa 
dwa tygodnie. Jest to metoda 
bezpieczna, ale wymaga czasu  
i cierpliwości. Dla wszystkich, 
którym się spieszy pozostaje 
zabieg w gabinecie stomatolo-
gicznym.

Wybielanie w gabinecie sto-
matologicznym polega na zastoso-
waniu żelu o znacznie większym 
stężeniu. Gwarantuje to efekt, ale 

wiąże się ze znacznie wyższym 
ryzykiem nadwrażliwości zębów 
wybielanych na zimno i ciepło. 
Niektóre gabinety oferują wy-
bielanie z zastosowaniem lampy. 
Przyspiesza ona działanie żelu, 
co pozwala na skrócenie zabiegu 
(trwa ok. godziny).

Każdy zainteresowany po-
winien jednak zacząć od czysz-
czenia (skaling, piaskowanie). 
Bardzo często już po tym zabiegu 
kolor jest jaśniejszy, zęby błysz-
czące i dalsze kroki okazują się 
niepotrzebne.

Poza tym warto wiedzieć, że:
• wybielać zęby mogą osoby 

powyżej 16 roku życia,
• zębów nie powinny wybielać 

osoby chorujące na padaczkę  
i kobiety w ciąży,

• zęby martwe nie wybielają się 
powyższymi metodami (ko-
nieczna jest wizyta u stomato-
loga, który musi zastosować 
bezpośrednio do komory zęba 
specjalny żel wybielający),

• działaniom żelu nie podlegają 
również wypełnienia i korony,

• efekt wybielania nie utrzymuje 
się przez całe życie, zazwyczaj 
trwa ok. 1-2 lat,

• w czasie wybielania lub po me-
todzie gabinetowej obowiązuje 
zakaz palenia i “biała dieta”,

• najlepiej na wybielanie reagują 
zęby w kolorze żółtym; zęby  
o odcieniu brązowym lub sza-
rym albo o dużych przebar-
wieniach (zwykle w wyniku 
stosowania tetracykliny) mogą 
wybielić się nierównomiernie,

• zęby o odcieniu brązowym lub 
szarym albo o dużych przebar-

wieniach mogą wybielić się 
nierównomiernie, wtedy warto 
rozważyć metodę protetyczną 
z zastosowaniem licówek lub 
koron.

Tak czy owak przed plano-
wanym wybielaniem warto za-
sięgnąć opinii stomatologa  
i wykonać przegląd, bowiem 
zęby przed wybielaniem 
powinny być zdrowe. Każdy 
z nas ma inne zęby, często 

już leczone, częściowo martwe, 
częściowo żywe, ale plombowane. 
Dlatego potrzebna jest konsulta-
cja, często w oparciu o zdjęcie rtg 
panoramiczne, która pozwoli na 
wykonanie pełnego planu uzyska-
nia pięknego, białego uśmiechu.

Ogłoszenie

REKLAMA



tel. e-mail:44 732-66-77, redakcja@tt.info.pl

6

REKLAMA

W dniu badania należy stosować dietę lekkostrawną i co najmniej trzy godziny przed badaniem 
być  na czczo. Nie wolno pić alkoholu i kawy. Badania nie można wykonywać u kobiet w ciąży, u osób  
z rozrusznikiem serca oraz podczas menstruacji.

Kwantowy Analizator Składu Ciała – diagnostyka XXI wieku

Kwantowy Analizator Składu 
Organizmu to proste urządzenie 
działające w oparciu o przepływ 
energii w organizmie tzw. bioim-
pedancji. 

Ciało ludzkie składa się z mi-
liardów komórek, które rosną, 
dzielą się, rozmnażają i umierają. 
W każdej chwili naszego życia 25 
milionów komórek w naszym ciele 
ulega tym procesom. Podczas tych 
skomplikowanych operacji nie-
ustannie przemieszczające się ciała 
jądra i dodatkowe elektrony jądrowe 
emitują fale elektromagnetyczne. 
Częstotliwość tych fal obrazuje stan 
naszego zdrowia. Każdy z czynni-
ków w naszym organizmie emituje 
różne częstotliwości, co pozwala 
dzięki specjalnemu czujnikowi oraz 
innym wskaźnikom wbudowanym 
w Analizator Kwantowy odczytać 
odchylenia od normy. W połącze-
niu z zaawansowanym programem 
komputerowym możemy przełożyć 
te informację na czytelną dla nas 
analizę.

Urządzenie to odczytuje poziom 
wszystkich związków odżywczych 
w organizmie, pozwala w całości 
spojrzeć na chorobę, jej przyczynę 

i określić metodę przywracania 
do zdrowia.

Jest innowacyjnym i najno-
wocześniejszym wynalazkiem 
lekarzy medycyny, bioinforma-
tyki, fizyki, elektroniki. Ta nowa 
technologia stanowi przełom  
w diagnostyce ciała człowieka  
i jest z powodzeniem stosowa-
na w testowaniu predyspozycji  
i monitorowaniu stanu organizmu 
u astronautów.

Pozwala na kompleksową oce-
nę stanu zdrowia, niedoborów lub 

W ciągu 3-minutowego testu uzyskasz taką samą wiedzę jak z ponad 20 badań 
laboratoryjnych. Sprawdzimy poziom witam, minerałów, hormonów czy aminokwa-
sów w Twoim organizmie. Pomiar trwa krótko, nie jest uciążliwy ani niebezpieczny 
dla pacjenta i co najważniejsze daje niezwykle szeroką informację o tym, co się 
dzieje w organizmie. Wyniki są porównywalne z wynikami laboratoryjnymi. 

nadmiarów witamin, minerałów, 
hormonów, aminokwasów, en-
zymów, poziomu cukru we krwi 
i cholesterolu oraz analizę stanu 
wszystkich ważnych organów jak 
trzustka, wątroba, nerki, śledzio-
na, mózg i inne.

Za pomocą Kwantowego Ana-
lizatora Bio Rezonansowo-Ma-
gnetycznego możliwe jest wczesne 
wykrycie nieprawidłowości wystę-
pujących w organizmie człowieka, 
zanim pojawią się odczuwalne 
objawy. 11. Centralny układ nerwowy

12. Układ pokarmowy (jelito grube)
13. Kondycja wątroby
14. Pęcherzyk żółciowy
15. Trzustka
16. Nerki
17. Gęstość mineralna kości
18. Układ hormonalny
19. Układ odpornościowy
20. Funkcje seksualne u mężczyzn
21. Stan gruczołu krokowego, stan piersi

Kwantowym Analizatorem możemy sprawdzić:
1. Mikroelementy
2. Witaminy
3. Aminokwasy
4. Koenzymy
5. Poziom cukru we krwi
6. Poziom lipidów
7. Poziom kolagenu
8. Toksyny w organizmie
9. Metale ciężkie
10. Zakwaszenie organizmu

/ Artykuł powstał we współpracy z Gabinetem Medycyny Niekonwencjonalnej

Ogłoszenie
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Jak skutecznie walczyć ze 
„pomarańczową skórką”?

By mówić o skutecznej walce 
z cellulitem musimy najpierw 
wyjaśnić sobie, czym jest ów 
defekt kosmetyczny. Z medycz-
nego punktu widzenia cellulit to 
nierównomierne rozmieszczenie 
tkanki tłuszczowej, gdzie grudki 
tłuszczu modelują między sobą 

Cellulit „Pomarańczowa skórka”
Jest defektem kosmetycznym, który spędza sen z powiek wielu kobietom. Zarówno tym młodszym, jak 
i starszym, szczupłym i otyłym. Cellulit, nazywany również „pomarańczową skórką”, jest problemem, 
który dotyczy ponad 90% mieszkanek krajów cywilizowanych. Jak z nim skutecznie walczyć? Okazuje 
się, że odpowiednia dieta, ruch i wcieranie balsamów antycellulitowych to nie wszystko. Najlepsze 
efekty przynoszą profesjonalne zabiegi kosmetyczne. 

puste przestrzenie, w których 
zbiera się woda oraz produkty 
przemiany materii. Następnie 
w danym miejscu pojawia się 
obrzęk prowadzący do powikłań 
z ukrwieniem. Mówiąc zaś ję-
zykiem laika „pomarańczowa 
skórka” to defekt, który pojawia 
się zwykle na brzuchu, udach, 
pośladkach i piersiach, przez 

który skóra na tych częściach 
ciała jest grudkowa, pomarszczo-
na i włóknista. Stąd też wzięła się 
nazwa „pomarańczowa skórka”. 

4 stopnie niedoskonałości
Rozmiar i wygląd celluli-

tu zależą od stopnia zaawan-
sowania. Wyróżniamy cztery 
stopnie cellulitu – mówi Anna 

Olczyk, z gabinetu kosmetologii 
i endermologii „Beauty & Cellu 
Expert”. – Pierwszy stopień jest 
niewidoczny gołym okiem, po 
ściśnięciu dwoma palcami płatu 
skóry na zewnętrznej stronie 
ud pojawiają się grudki, ale nie 
nierówności. Z drugim stopniem 
mamy do czynienia wtedy, gdy 
skóra po ściśnięciu wygląda jak 

pomarańczowa skórka i dotykanie 
jej może powodować bolesność. 
Trzeci stopień jest już widoczny 
przy napięciu mięśni, a grudki  
i nierówności mają większą obję-
tość. W czwartym, ostatnim stop-
niu skóra jest pełna pofałdowań. 
Grudki i nierówności są widoczne 
gołym okiem, a podczas dotykania 
bardzo bolą.

Zrób badania!
Dlaczego tak trudno z wal-

czyć z cellul item? Ponieważ 
nasze organizmy są tak zapro-
gramowane przez matkę naturę, 
by magazynować tłuszcz „na 
później”, w przypadku kobiet 
na okres ciąży. Dlatego też, 
by pokonać „pomarańczową 
skórkę” należy działać na wielu 

frontach. Ruch, zmiana nawyków 
żywieniowych i odpowiednia 
pielęgnacja należą do najważ-
niejszych. Warto też skorzystać 
z profesjonalnych zabiegów  
w gabinetach kosmetycznych, 
bowiem to one przynoszą najlep-
sze efekty. Zanim jednak udamy 
się do gabinetu kosmetycznego 
warto byłoby wykonać badania, 

dzięki którym sprawdzimy, czy 
aby nasz problem z cellulitem 
czy też nadwagą nie jest wyni-
kiem jakiejś choroby.

– Często kłopoty z dodatko-
wymi kilogramami, a tym samym 
także z „pomarańczową skórką” są 
związane z zaburzeniami w go-
spodarce hormonalnej w naszych 
organizmach. Wszystkim swoim 

klientkom zalecam, by wykonały 
badania krwi w celu oznaczenia 
poziomu hormonów tarczycy, 
estrogenów i poziomu cukru  
w kierunku insulinooporności – 
mówi Anna Olczyk.  

Należy pamiętać, że do po-
wstania cellulitu, oprócz ewen-
tualnych kłopotów zdrowotnych, 
przyczynia się nasz tryb życia, 
czyli brak ruchu i siedzący tryb 
życia, palenie papierosów, dieta 
bogata w cukier i sól, noszenie 
zbyt obcisłych ubrań czy zaży-
wanie hormonalnych środków 
antykoncepcyjnych. 

Z pomocą eksperta
Jakie profesjonalne zabiegi 

wybrać, by uzyskać jak najlepsze 
i jak najszybsze efekty w naszych 
zmaganiach z „pomarańczową 
skórką”? – W gabinecie „Beauty 
& Cellu Expert” mamy do za-
oferowania naszym klientkom na 
przykład zabieg endermologii, 
który polega na masażu podci-
śnieniowym miejsc dotkniętych 
cellulitem specjalnymi wałka-
mi-rolkami, które chwytają fałd 
skórny i go zgniatają. Rolki te 
mogą obracać się na zewnątrz 
bądź wewnątrz, w zależności 

od programu jaki wybierzemy – 
ujędrnianie, wyszczuplanie czy 
drenaż. Zabieg wzmacnia skórę, 
działa przede wszystkim prze-
ciwobrzękowo i jest stosowany 
na świecie od połowy lat 90.  
W ogóle metodę tę wymyślono 
dla sportowców, by pomagać im  
w regeneracji mięśni, ale okazało 
się, że również świetnie redukuje 
ona cellulit – mówi nasza ekspert-
ka. – Kolejnym zabiegiem, który 
mogę polecić paniom jest mezote-
rapia igłowa, która polega na na-
kłuwaniu skóry, by podać pod nią  
koktajl substancji czynnych, czyli 
takich preparatów stanowiących 
mieszankę kofeiny, krzemionki 
i  l-karnityny, które poprawiają 
przemianę materii w komórkach 
i napinają skórę. 

W domowym zaciszu mo-
żemy wspomóc efekt zabiegów 
profesjonalnych stosując ma-
saże, gruboziarniste peelingi 
czy nat rysk i naprzemiennie  
z ciepłej i zimnej wody, które 
działają ujędrniająco na naszą 
skórę. 

Najważniejsze jednak w wal-
ce z „pomarańczową skórką” to 
nie poddawać się, z cellulitem 
można sobie poradzić.

REKLAMA

REKLAMA

Artykuł sponsorowany
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Udana przeprowadzka
Powiodła się planowana na 1 

lipca przeprowadzka bliźniacze-
go oddziału z ul. Rakowskiej. 
Tym samym oddział, który ma 
kompleksowo pomagać kobietom 
w ciąży, jak i tym z problemami 
ginekologicznymi, powiększył 
się o dodatkowe pomieszczenia 
na par terze budynku (dawna 

Już od poczęcia opiekują się mamą i dzieciątkiem
115 dzieci urodziło się w lipcu na porodówce oddziału ginekologiczno-położniczego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1 czerwca szpital przy Roosevelta 3 jest jedyną placówką w mieście, 
gdzie bezpiecznie i pod fachową opieką, mogą rodzić pacjentki.

urologia). Wcześniej zostały one 
odnowione i zgodnie z wymogami 
wyposażone. Obecnie do dyspozycji 
pacjentek jest 45 łóżek na gineko-
logii i położnictwie oraz prawie 
20 miejsc dla matek z dziećmi na 
oddziale neonatologicznym. - Jak 
na warunki piotrkowskie to wy-
starczająca liczba zarówno miejsc, 
jak i opiekującego się pacjentkami 
– personelu – lekarzy, położnych  
i salowych – zapewnia nowo wy-
brany kierownik oddziału gine-
kologiczno-położniczego Dariusz 
Przybył (lekarz z ponad 25-letnim 
doświadczeniem). - Przyznaję, 
jeszcze nie wszystko organizacyjnie 
funkcjonuje, tak jak należy, zwłasz-
cza, że jesteśmy w okresie urlo-
powym. Myślę, że każda zmiana 
niesie za sobą pewne niedogodności, 
jednak poradzimy sobie, bo zespół 
mamy bardzo dobry (18 lekarzy 
i ponad 37 położnych). Dla mnie 
są to nowe warunki, inne niż te, 
które mieliśmy na Rakowskiej, ale 
stanowczo podkreślam, że nie są 
gorsze. Podziwiam panie położne, 
które tak szybko weszły w nową 
sytuację, zwłaszcza te, które razem 
ze mną przeszły z Rakowskiej. 
Świetnie sobie radzą z organizacją, 

na bieżąco rozwiązując problemy. 
Wszystkim nam bowiem zależy, aby 
ta nasza nowa rzeczywistość orga-
nizacyjna, w tym szpitalu, nie miała 
wpływu na nasze pacjentki. Cieszę 
się, że zaufały nam lekarzom i bez 
wahania do porodu przyjeżdżają 
do nas, bo zapewniamy, zarówno 
matkom, jak i noworodkom, profe-
sjonalną opiekę. 

Oddział przyjazny mamom  
i maluszkom

Sam oddział pracuje obecnie 
pełną parą. Po godzinach spę-
dzonych na porodówce, której 
przyjazne wnętrze doceniają 
nie tylko rodzące, ale także 
nowy personel, mamy odpoczy-
wają w salach oddziału położ-
niczo-neonatologicznego. Sala 
porodowa posiada niezbędny 
profesjonalny sprzęt, wygodne 
łóżka porodowe, nowoczesne 
stanowiska do pielęgnacji no-
worodka.

W tzw. roomikach, czyli sa-
lach, gdzie przebywają mamy po 
porodzie ze swoimi maluszkami, 
słychać na przemian kwilenie 
dzieci lub rozmowy położnych 
z mamami,  zwłaszcza tymi 
rodzącymi pierwszy raz. Przez 
te dwie, trzy doby po porodzie, 
omawiają z pacjentkami, jak 
pielęgnować dzieciątko i jak 
dbać o swoje zdrowie w czasie 
połogu. Tak życzliwe podejście 
lekarzy i położnych do pacjentek 
i noworodków usłyszeć można  
w każdej salce. Czas miło spę-
dzony na oddziale przy Ro-
osevelta procentuje, bo mamy 

wracają tu, aby rodzić drugie 
lub kolejne dzieciątko. Tak jest 
w przypadku Pani Justyny. - 
Mam tu swoją położną, swojego 
lekarza i wiem, że będą się mną 
wspaniale opiekować, dlatego 
z całego serca polecam ten od-
dział, bo widzę, że każda mama 
jest traktowana podobnie jak ja 
– rekomenduje pacjentka. 

Liczba kobiet zmienia się  
w ciągu kilku godzin z 22 na 19, 
a następnie rośnie do 27. Są to 
zarówno panie, które oczekują 
na poród siłami natury, jak i te 
do zabiegu cesarskiego cięcia,  
a także mamy z problemami cią-
żowymi. Częścią oddziału tzw. 
ciąży powikłanej koordynuje 
doświadczona Aneta Magiera, 
która szefowała położnym na 
Rakowsk iej.  -  Warunk i,  ja-
kie tu zastałam, przeszły moje 
najśmielsze oczekiwania, bo 
zdecydowanie byłam nastawiona 
negatywnie – przyznaje. - Tym-
czasem jestem naprawdę pod 
wielkim wrażeniem. Pamiętam 
ten oddział sprzed 23 lat, kiedy 
odbywałam tu praktyki. Właśnie 
tak go zapamiętałam. A zatem to 
było dla mnie duże zaskoczenie, 
że jest tu ładnie, czysto, nawet 
pacjentki, z którymi rozmawia-
łam o tych zmianach, jeszcze 
jak pracowałam na Rakowskiej, 
mają takie same odczucia. Muszę 
powiedzieć, że z przyjemnością 
przychodzę do pracy, zwłaszcza 
widząc serdeczność ze strony 
personelu, który rezyduje tu od 
wielu lat. 

Właściwa opieka na każdym 
etapie

Zmiany w systemie opie-
ki nad matką i dzieckiem nie 
dotyczą wyłącznie oddzia łu 
ginekologiczno-położniczego na 
Roosevelta. Samorządowi powia-
tu piotrkowskiego zależy bowiem 
na świadczeniu skoordynowa-
nych usług medycznych. Dlatego 
też przyszłe mamy mogą skorzy-

stać z fachowej informacji już na 
etapie planowania powiększenia 
rodziny, w funkcjonującym przy 
szpitalu Centrum Wspierania 
Rodzicielstwa. Oprócz tego we 
wdrażanym projekcie zmian 
profili działalności obu szpitali, 
uwzględniono większą dostęp-
ność pacjentek do poradni dla 
kobiet nie tylko w mieście, ale 
także w ośrodkach zdrowia na 

terenie gmin powiatu. Doce-
lowo w każdej placówce uru-
chomiona zostanie poradnia K,  
a  jednocześn ie poradn ie D  
z myślą o dzieciach. Po prze-
niesieniu do PZOZ oddziału 
pediatrycznego, którego termin 
zaplanowano pod koniec roku, 
szpital świadczyć będzie nocną 
i świąteczną opiekę nad matką  
i dzieckiem. 

Przypomnijmy, że w poradni przy 
ul. Dmowskiego 47 w każdą środę o 17.00 
na ciężarne kobiety oczekuje doświadczona 

położna Urszula Kopańska – wieloletnia oddziałowa 
ginekologii i położnictwa w PZOZ w Piotrkowie. 

W razie jakichkolwiek pytań o świadczenia medyczne 
należy kontaktować się z położnymi oddziału pod nr tel. 
44 645 11 53, kierownikiem oddziału – tel. 44 645 11 57, 
neonatologią – tel. 44 645 11 78.      

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim
 ul. Roosevelta 3

IZBA PRZYJĘĆ
Tel. (44) 645-11-82, (44) 649-72-35
OddZIAł  POłOżnIcZO – GInekOlOGIcZnY
Gab. Lek. 44 645-11-57, Gab. Poł. 44 645-11-53
SAlA POROdOWA
Tel. 44 645-11-74
OddZIAł nOWOROdkÓW
Gab. Lek. 44 645-11-48, Gab. Piel. 44 645-11-78

TeleFOnY

Ostatnie chwile przed porodem są bardzo ważne, dlatego położne czuwają 
nieustannie przy pacjentce.

Położna oddziałowa Urszula Kopańska niemalże każdą mamę odprowadza 
do wyjścia, udzielając ostatnich cennych informacji. 

Przez cały czas pobytu na oddziale, mamy otrzymują fachową pomoc 
od położnych. 
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Placówka zaprosiła osoby  
w wieku 55-80 lat z terenu woje-
wództwa łódzkiego, które palą od 
co najmniej 30 lat, przynajmniej 
jedną paczkę papierosów dziennie 
lub palili w przeszłości i rzucili 
palenie najpóźniej 15 lat temu. 
W ramach Programu, pacjenci 
skorzystali z dwóch konsultacji 
lekarskich (pulmonologicznej 
i torakochirurgicznej) oraz nisko-

Czy rośnie świadomość profilaktyczna?
Około stu osób skorzystało z „Programu wczesnego wykrywania nowotworów płuc”, realizowanego przez NU-MED 
Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim.  Tomaszowski ośrodek onkologiczny 
to jedna z czterech placówek wybranych przez Urząd Marszałkowski do realizacji programu. - Obawialiśmy się, że 
palacze, bo do nich program został skierowany, nie będą chętni do badań - mówi Jacek Stępnicki, rzecznik prasowy 
NU-MED CDiTO. - Ku naszemu zaskoczeniu lista stu osób zapełniła się w ciągu kilku dni i musieliśmy utworzyć 
także listę rezerwową - dodaje rzecznik.

dawkowego badania tomografem 
komputerowym (LDCT) klatki 
piersiowej (wraz z opisem). 

Pełną ścieżkę programu ma za 

sobą blisko połowa zgłoszonych, 
wśród których są pojedyncze 
przypadki wskazujące na cho-
robę nowotworową. Pacjenci ci 
skierowani zostali do dalszych 
konsultacji i badań. Są też sytu-
acje, gdy pacjent dopuszczał myśl 
o chorobie nowotworowej, jednak 
badanie zachorowania nie wska-
zało. Radość z takiej diagnozy nie 
trwała długo, bo lekarz stwierdzał 

powiększone pęcherze w płucach 
lub rozedmę płuc, co oznacza 
konieczność leczenia i pewne 
ograniczenia w życiu codziennym. 

- Biorąc pod uwagę duże za-
interesowanie programem, bę-
dziemy zabiegać w Urzędzie 
Marszałkowskim o kontynuację 
- mówi Jacek Stępnicki.

Niestety, choć o profilaktyce 
mówi się coraz więcej, to często 
jest ona faktycznie realizowana na 
zasadzie akcyjności, dopuszczenia 
do badań ograniczonej liczby za-
interesowanych. Z drugiej jednak 

strony, tam gdzie nie ma dużych 
ograniczeń, a jest dostępność, 
brakuje chęci, może także rodzą 
się obawy? Tak jest w przypadku 

profilaktyki raka szyjki macicy, 
czy raka piersi. Mimo zaproszeń 
wysyłanych do pań, na badania 
zgłasza się niewielki procent 
populacji. 

Jak informuje Polska Unia On-
kologii każdego roku na świecie na 
raka szyjki macicy zapada około 
500 000 kobiet. W Europie, co 
18 minut z jego powodu umiera 
jedna. Co roku około 3 500 Polek 

słyszy diagnozę – nowotwór! 
Połowa z nich nigdy nie wyzdro-
wieje, ponieważ zgłosiła się do 
lekarza zbyt późno. Oznacza to, że  

z 10 kobiet, u których codziennie 
wykrywa się w Polsce raka szyjki 
macicy, 5 umiera. Część z nich 
nie zdążyła po prostu wykonać 
badania cytologicznego.

Na s t ronach  Na rodowe -
go Funduszu Zdrowia (NFZ) 
podane są ośrodki medyczne,  
w których można wykonać bez-
płatną mammografię lub cytologię. 
Informacje o aktualnych miej-
scach wykonywania bezpłatnych 

badań w Programie profilaktyki 
raka piersi i raka szyjki macicy 
znajdują się na stronach Woje-
wódzkich Ośrodków Koordy-
nujących populacyjne Programy 
Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi oraz Profilaktyki i Wcze-
snego Wykrywania Raka Szyjki 
Macicy (WOK).

Jako wstydliwe traktowane są 
wciąż badania profilaktyczne raka 
prostaty u mężczyzn. Tutaj także 
profilaktyka kuleje. O badaniu 
decyduje świadomość pacjenta oraz 
uruchamiane od czasu do czasu 
programy, bądź akcje profilaktycz-
ne. Podobnie w przypadku badań 
dotyczących wykrywania raka jelita 
grubego. 

Podsumowując - ponieważ ba-
dania profilaktyczne mają często 

akcyjny charakter, z ograniczeniem 
czasowym i ograniczeniem liczby 
uczestników, warto śledzić na bie-
żąco ogłaszane programy. Można to 
uczynić poprzez stronę internetową: 
www.profilaktyka.lodzkie.pl, na 
której publikowane są informacje 
o programach profilaktycznych nie 
tylko z zakresu onkologii. 

OGŁOSZENIE
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Pakiet onkologiczny, czyli 
szybciej, sprawniej i bez kolejki

Od 1 sierpnia w Samodziel-
nym Szpitalu Wojewódzkim roz-
począł funkcjonowanie Oddział 
Urologiczny. Zawarty w kontr-
akcie „pakiet onkologiczny” jest 
programem szybkiej diagnostyki 
onkologicznej. Pomoc pacjen-
tom, u których zdiagnozowano 
chorobę nowotworową ma być 
jeszcze szybsza niż dotychczas, 
choć do tej pory ci pacjenci nie 
byli zostawieni sami sobie. Na 
czym dokładnie polega pakiet 
onkologiczny i co jego wdrożenie 
oznacza dla pacjenta?

- Lekarz POZ, podejrzewając 
u pacjenta schorzenie onkolo-
giczne (na podstawie np. badania 
USG, badań krwi), kieruje go na 
tzw. szybką ścieżkę diagnosty-
ki onkologicznej, wystawiając 
przy tym Zieloną Kartę. Aktu-
alnie postawiony jest wymóg 
nieprzekroczenia 9 tygodni od 
chwili zapisania pacjenta do 
diagnostyki specjalistycznej do 
momentu postawienia rozpozna-
nia. W 2017 roku czas ten ma się 
skrócić docelowo do 7 tygodni. 
W praktyce wygląda to w ten 
sposób, że pacjent z Zieloną 
Kartą pakietu onkologicznego 
trafia do Oddziału Urologiczne-
go we wcześniej wyznaczonym 
terminie i ma wykonywane  od-
powiednie badania czy zabiegi 
wcześniej. Podejrzenie scho-
rzenia nowotworowego skraca 

By kompleksowo pomagać pacjentom
Odział Urologiczny poszerzony o pakiet onkologiczny, który znacznie przyspieszy 
diagnostykę pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową. Pracownia Kardiologiczna 
(wszczepianie rozruszników serca), będąca integralną częścią Oddziału Kardiologicznego 
zajmie się implantacją rozruszników i kompleksowo zadba o chorych. Poza tym więcej 
łóżek w Oddziale Chirurgicznym pozwoli na przyjęcie większej liczby pacjentów i nowo 
otwarta apteka znajdująca się na terenie szpitala znacznie ułatwi szybki dostęp do leków. 
Tak przedstawia się oferta Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika 
w Piotrkowie Trybunalskim w trakcie reorganizacji piotrkowskich szpitali.

termin oczekiwania na przyję-
cie do tej diagnostyki, chociaż  
i wcześniej ze zwykłych ludzkich 
i lekarskich powodów nie było 
to oczekiwanie zbyt długie. Pa-
cjent z podejrzeniem schorzenia 
nowotworowego już nie „ginął”  
w kolejce pacjentów do planowe-
go leczenia zabiegowego innych 
pacjentów ze schorzeniami nie-
nowotworowymi - mówi Mariusz 
Gortyński, kierownik Oddziału 
Urologicznego. 

W tej chwili Oddział Urolo-
giczny posiada 22 łóżka, specja-
listyczny sprzęt i już wystąpiono 
o dodatkowe środki na dopo-
sażenie oddziału. - Sprzęt me-
dyczny będący na wyposażeniu 
Oddzia łu już teraz pozwala 
na wykonywanie cystoskopii 
(diagnostyka guzów pęcherza), 
a w odpowiednich przypad-
kach (wczesnego wykrycia) daje 
możliwość w ramach jednego 
pobytu wykonania przezcew-
kowego, endoskopowego usu-
nięcia stwierdzonych zmian  
w pęcherzu moczowym. Podob-
nie jak wcześniej wykonujemy 
przezodbytnicze, wielopunktowe 
biopsje gruczołu krokowego, 
jak i operacyjne usuwanie gu-
zów jąder. Planowany rozwój 
oddziału oraz zakup nowocze-
snego instrumentarium i sprzętu 
może w efekcie dać jedynie dal-
sze przyspieszenie diagnostyki  
i leczenia - podsumowuje Ma-
riusz Gortyński.

Jeden pacjent, jedno serce, 
jedna placówka  

...czyli kompleksowa opieka 
kardiologiczna. Trwają intensyw-
ne przygotowania, by Oddział 
Kardiologiczny posiadający Pra-
cownię Hemodynamiki i ratu-
jący życie chorym z zawałem 
serca poszerzył swoją ofer tę  
o implantację układu stymulujące-
go. Wówczas pacjenci będą objęci 
kompleksową opieką bez potrzeby 
transportu do innych placówek.  
W tej chwili trwają intensywne 
prace nad powstaniem m.in. Pra-
cowni Kardiologicznej, w której 
będą wszczepiane rozruszniki 
serca.

- Posiadanie Pracowni Hemo-
dynamiki w Oddziale Kardiologii 
znacząco podnosi bezpieczeństwo 
naszych pacjentów, ponieważ  
w zawale serca najważniejszy 
jest czas. Im szybciej u pacjenta  
z zawałem serca zostanie wykonana 
koronarografia, tym lepsze efekty 
leczenia i szansa na powrót do zdro-
wia. U pacjentów wymagających 
implantacji kardiostymulatora, 
zwykle nie ma aż takiego pośpie-
chu. Pacjent może być odpowied-
nio przygotowany do zabiegu. 
Najważniejsze, że posiadając 
Pracownię Kardiologiczną na 
miejscu nasi pacjenci będą mogli 
być kompleksowo leczeni, bez 
konieczności nierzadko ryzykow-
nego transportu do innych placó-
wek - mówi lekarz Paweł Korczyc.

Rozrusznik wielkości kap-
sułki

Rozrusznik tak mały, że wsz-
czepiany bezpośrednio do serca… 
Niestety na taki w Piotrkowie 
trzeba będzie jeszcze chwilę po-
czekać. W tej chwili wielkością 
przypomina pudełko od zapałek  
i jest indywidualnie dopasowywa-
ny do pacjenta.

- Na rynku dostępnych jest 
kilka typów rozruszników. Wy-
boru urządzenia dokonuje się  
w oparciu o stan kliniczny pacjen-
ta tzn. rodzaj choroby, wiek, stan 
ogólny oraz techniczne możliwo-
ści zabiegu. Można powiedzieć, że 
dla każdego pacjenta rozrusznik 
dobierany jest indywidualnie, aby 
uzyskać jak najlepszy efekt tera-
peutyczny. Będące nowością na 
rynku wysoce zminiaturyzowane 
rozruszniki wielkości kapsułki, 
wszczepialne bezpośrednio do 
serca, nie wymagają implantacji 
elektrod i stanowią niewątpliwie 
przyszłość elektroterapii. Ak-
tualnie są one obiektem badań  
i pewnie będziemy musieli na nie 
jeszcze trochę poczekać w Piotr-
kowie - tłumaczy Korczyc. 

Implantacja rozruszników 
wielkości kapsułki to zamierzenia 
dość odległe, jednak jak zapewnia 
Paweł Korczyc, planów z bliższą 
realizacją też nie brakuje.

Odział Urologiczny poszerzony o pakiet onkologiczny znacznie przyspieszy 
diagnostykę pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową.

- W miarę rozwoju Pracowni 
Kardiologicznej chcielibyśmy roz-
szerzyć zakres zabiegów o implan-
tację urządzeń leczących groźne 
arytmie komorowe i zabezpie-
czających przed nagłym zgonem 
sercowym, czyli o kardiowertery-
defibrylatory - podsumowuje. 

Elementem kompleksowej 
opieki kardiologicznej jest rów-
nież rehabilitacja kardiologiczna, 
którą Samodzielny Szpital Wo-
jewódzki w Piotrkowie oferuje  
w ramach leczenia stacjonarnego 
w Oddziale  Rehabilitacji Kardio-
logicznej. Rozwój wymienionych, 
nowoczesnych metod diagno-
styczno-leczniczych pozwala 
na osiągniecie szybkiego efektu  
w nagłych stanach kardiologicz-
nych, niemniej wdrożenie kom-
pleksowej rehabilitacji przyczynia 
się do szybszego powrotu do zdro-
wia i pełnej sprawności.

Zakup leku bezpośrednio po 
wizycie u specjalisty

Ostatnim elementem zmian, 
co prawda związanym wyłącz-
nie lokalowo ze szpitalem, jest 
apteka znajdująca się na terenie 
placówki. Funkcjonowanie apte-
ki w budynku szpitala jest dużym 
udogodnieniem dla pacjentów. 
Zainteresowani mają możliwość 
zrealizowania recept bezpośred-
nio po wyjściu od specjalistów, 
zakupu leków czy zaopatrzenia 
się w pot rzebne środk i fa r-
maceutyczne, co z pewnością 
zaoszczędzi mnóstwo czasu,  
a osobom sta rszym pozwoli 
uniknąć zbędnego przemieszcza-
nia się po mieście. Apteka będzie 
czynna od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8.00 – 20.00. 

Tak prezentuje się sytuacja  
w Samodzielnym Szpitalu Woje-
wódzkim im. Mikołaja Koperni-
ka w Piotrkowie Trybunalskim 
tuż po pierwszych zmianach  
w ramach reorganizacji piotr-
kowskich szpitali. Czy należy się 
ich obawiać? Wszystkie działania 
mają na celu rozwój placówki, by 
jeszcze bardziej kompleksowo po-
magać potrzebującym pacjentom.

Trwają intensywne prace 
nad uruchomieniem Pra-
cowni Kardiologicznej. - Na 
miejscu nasi pacjenci będą 
mogli być kompleksowo 
leczeni, bez konieczności 
nierzadko ryzykownego 
transportu do innych pla-
cówek - mówi lekarz Paweł 
Korczyc.

Zintegrowany System Zapisu Pacjentów
Rejestracja Poradni:
Endokrynologicznej dla dorosłych, Nefrologicznej, 
Laryngologicznej, Neurologicznej, Rehabilitacji Okuli-
stycznej dla dorosłych i dzieci i leczenia ZEZA.

519 604 935 i 519 378 597 

Gastroenterologicznej, Reumatologicznej i Hepatolo-
gicznej, Ortopedycznej, Kardiologicznej, Dermatologicz-
nej, Pulmonologicznej (Gruźlicy i Chorób Płuc).

Rejestracja Poradni Chirurgicznej (dla dorosłych  
i dla dzieci).....................................................44 648 03 52
Rejestracja Poradni Onkologicznej............44 648 03 58
Rejestracja Poradni Logopedycznej..........44 648 03 65
Rejestracja Poradni Chorób Zakaźnych (przy Od-
dziale)...... .......................................................517 412 589

Oddziały:
Szpitalny Oddział Ratunkowy......................44 648 04 03
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej...........44 648 03 82
Oddział Wewnętrzny....................................44 648 04 40
Oddział Gastroenterologiczny....................44 648 04 33  
Oddział Laryngologiczny..............................44 648 04 13
Oddział Okulistyczny....................................44 648 04 39
Oddział Neurologiczny...................................44 648 04 07
Oddział Urazowo – Ortopedyczny................44 648 04 19
Oddział Reumatologiczny.............................44 648 04 35
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii......44 648 04 04
Oddział Chirurgiczny............44 648 04 31 i 44 648 04 28
Oddział Kardiologiczny ................................44 648 04 09
Oddział Dziecięcy.........................................44 648 04 05
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej ...........44 648 04 37
Oddział Urologiczny.......................................44 648 04 21

Samodzielny Szpital Wojewódzkim 
im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim  

ul. Rakowska 15                www.szpital-piotrkow.pl
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Michał Szulc
psycholog

REKLAMA

GABINET  
PSYCHOLOGICZNY MICHAŁ SZULC 

świadczy nieodpłatne konsultacje psychologiczne 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych  

w każdy poniedziałek w godzinach 15.00 - 20.00 
w przychodni „Neuromed”, ul. Dmowskiego 30 B, 

tel. 668 318 478

Prawdziwa miłość wszystko przetrzyma

Hitchcock byłby zapewne 
z siebie zadowolony, gdyby 
mógł poznać nowe i ponoć jak 
najbardziej wiarygodne staty-
styki, z których wydaje się jasno 
wynikać, że sympatyczny czas 
urlopowej sielanki spędzony we 
dwoje na romantycznych plażach 
okalających morza południo-
we nierzadko, a może nawet  
z reguły kończy się rozstaniem,  
a przynajmniej kryzysem czy to 
małżeńskim, czy po prostu part-
nerskim. Zapewne owe statystyki 
byłyby dla niego ostatecznym 
dowodem trafności spostrzeżeń 
nie tylko dotyczących miłości, 
ale – szerzej – potwierdzeniem 
opinii mówiącej, że w każdym 
przejawie życia, który wydaje się 
nosić jasne barwy kryje się ciem-
ny korzeń upadku i zepsucia.

Wszystko to – o ile przyj-
miemy, że statystyki nie kłamią 
– wydaje się niedorzeczne. Jakże 
to – czas zbliżenia i intymności, 
dzielony we dwoje i w całości po-
święcony sobie nawzajem miałby 
ostatecznie nas rozdzielić, stając 
się kamieniem potknięcia na 
wspólnej życiowej drodze. Czy 
naprawdę tak jest, a jeśli tak, 
to czy tak być musi i czy tym 
samym jesteśmy skazani na 
wieczne poszukiwanie miłości 
niczym Żyd Wieczny Tułacz, 
który zresztą miał o tyle więcej 
szczęścia od nas, ile czasu na owe 
poszukiwania jako że miał być 
nieśmiertelny. My nieśmiertelni 
nie jesteśmy, czas mamy ogra-
niczony i tym bardziej chcemy 
możliwie szybko poznać przepis 
na udaną miłość. Miłość waka-
cyjna choćby jakkolwiek piszący 
te słowa zadaje sobie w skrytości 
ducha pytanie, czy aby związek 
frazeologiczny, jaki tworzą dwa 
pierwsze wyrazy tego zdania nie 
jest sam w sobie subtelnie wyra-
żonym oksymoronem…

Alfred Hitchcock, jeden z niewielu którzy potrafili dostrzec, że horror i groza znajdują swój początek w szarej codzienności, która nas otacza, 
zauważył kiedyś, że miłość przypomina rozmowę telefoniczną, najpierw długo się czeka na połączenie, a w końcu i tak okazuje się, że to pomyłka.

Otóż okazuje się, że w pew-
nym sensie przepis taki istnieje. 
Zacznijmy jednak od przepisu 
na zepsucie zgodnie z bliską 
każdemu Polakowi maksymą 
jaką zgrabnie wyraził Młynarski  
w jednej ze swoich piosenek 
pytając „ ...co by tu jeszcze 
spieprzyć Panowie, no co by tu 
jeszcze...” Przepis na to, jak ze-
psuć to, co jest pomiędzy nami, 
okazuje się w gruncie rzeczy 
prosty. Jeżeli przywołane wcze-
śniej statystyki nie kłamią, to 
zapewne pokazują w działaniu 
sformułowaną przez Richarda 
Solomona teorię procesów prze-
ciwstawnych. Okazuje się bo-
wiem, że każdy stan afektywny, 
czy jak kto woli w tym wypadku 
po prostu emocjonalny, zawiera 
w sobie okreś lony potencjał 
stanu przeciwstawnego, który 
pojawi się kiedy stan pierwotny 
osiągnie określony pułap czy 
czas trwania. Skacząc ze spado-
chronem, przeżyjemy gwałtowny 
stan lękowy, który po osiągnięciu 
pułapu końcowego, jakim jest 
zetknięcie z twardym gruntem 
wygeneruje stan przeciwstawny. 
Euforyczną radość i poczucie 
spełnienia czy satysfakcji. O ile 
oczywiście zetknięcie ze wspo-
mnianym gruntem przebiegnie 
bezpiecznie. Dlatego właśnie 
lubimy ryzyko i skoki ze spa-
dochronem, czy generalizując, 
dlatego lubimy się bać – ocze-
kujemy bowiem nadchodzącego 
stanu przeciwstawnego, który 
jest dla nas rodzajem nagrody. 
Oczywiście możliwy jest rów-
nież przebieg odwrotny. Łatwo 
wyobrazić sobie, jak miodowy 
miesiąc euforii zamienia się  
w proces przeciwstawny - zmę-
czenie druga osobą, zniechęce-
nie, nudę czy wręcz złość, a może 
nawet strach, że oto teraz trzeba 
będzie przemnożyć takie miodo-

we miesiące przez resztę naszych 
wspólnych lat. Wszystko to na 
dodatek wynika z naszej biologii 
układu nerwowego i nic się na to 
poradzić nie da. Możemy czekać 
na połączenie pół życia, a i tak 
okaże się, że dodzwoniliśmy się 
do niewłaściwej osoby, zupełnie 
jak u Hitchcocka.

Tak więc – uprzejmy Czytel-
niku – wszystko jasne, niepraw-
daż? Otóż właśnie nie, nic nadal 
nie jest jasne. Jeśli statystyki nie 
kłamią, a wyżej przytoczony me-
chanizm je wyjaśnia, to nadal nie 
wiemy dlaczego w odróżnieniu 
od nas nasi dziadkowie i ojcowie 

przeżywali z naszymi matkami 
i babkami całe swoje życie, na 
ogół bez rozwodów, kolejnych 
związków, par tnersk ich po-
tworków nazywanych szumnie 
związkami i innych dyrdymałów. 
Dlaczego ze wspólnych wyjaz-
dów wracali szczęśliwi i przeko-
nani, że lepiej wybrać nie mogli, 
są dla siebie i do siebie jedynie 
pasują. Nasz śmiesznie przemą-
drzały świat przekonuje nas, że 
posiada odpowiedzi na każde 
pytanie, także i na to, jednak 
uważna analiza tego, co ma do 
powiedzenia pokazuje wyraźnie, 
że w istocie nie ma do powiedze-

nia nic. Psychologia nic nie wie 
o miłości, szczęściu, pięknie,  
o tym, co dobre i szlachetne, nie 
wie nic o wieczności i o sensie 
życia, a jeśli ktoś twierdzi ina-
czej to zwyczajnie i ordynarnie 
kłamie. Psychologia jest bowiem 
empiryczną i racjonalną wiedzą  
o człowieku, a nie metafizyką, 
która może nam udzielić od-
powiedzi na pytanie o to, jak 
kochać i jak być kochanym.

Dlatego puenta tego wywodu 
jest nieco paradoksalna. Jeżeli 
cierpliwy czytelnik wytrwał 
do tego miejsca i jednocześnie 
jest jednym z tych, którzy po 
urlopie z wybranką czy wy-
brankiem odczuwają nasilony 
stan przeciwstawny, są zniechę-
ceni, zmęczeni, mają ochotę na 
rozstanie, to prawdopodobnie 
myli miłość z naszą zwierzęcą 
naturą. To ona każe nam odpo-
czywać w związku, zamykać 
się w jaskiniach, dbać o siebie, 
szukać samotności i czasu dla 

siebie w związku, być zdrowym 
egoistą i tak dalej da capo al 
fine. Nasza zwierzęca natura 
jest zdrowo skoncentrowana na 
samej sobie i na własnych pro-
cesach przeciwstawnych i innych 
mechanizmach naszej fizjologii.

Tymczasem miłość to nie dy-
namizm psychiczny, ale transcen-
dent, przybysz z innego wyższego 
świata, który kiedy już raz rozgo-
ści się w naszym sercu nie pozwoli 
się z niego wyrzucić, jest cierpli-
wy, troskliwy, nie szuka swego, 
wszystko przetrzyma i nigdy nie 
ustaje. Piszącemu te słowa po-
zostaje tylko smutna konstatacja, 
że oto żyjemy w wieku, który 
pomylił oryginał z namiastką 
 i zamienił wieczną miłość na 
tanią podróbkę o roboczej nazwie 
„udany związek”. Przepis na tą 
ostatnią znajdziemy w najbliższej 
księgarni na półce z poradnikami 
psychologicznymi tuż obok astro-
logii i medycyny alternatywnej.  
Z całego serca nie polecam.

AUTOREKLAMA
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Nazwa kawy pochodzi prawdo-
podobnie od arabskiego kahwa. Do 
większości języków europejskich 
przeniknęła poprzez tureckie słowo 
kahve i utworzoną od niego włoską 
nazwę caffè. Drugim prawdopodob-
nym pochodzeniem nazwy „kawa” 
jest nazwa etiopskiego miasta Kaffa, 
dziś – Kefa, gdzie do dziś rosną 
dziko rośliny kawowca. 

Skąd się wzięła kawa? Dokładne 
ustalenie daty odkrycia jest bardzo 
trudne, choć krąży o tym legenda. 
Pewien pasterz imieniem Kaldi, pa-
sąc swoje stado owiec na wysokich 
równinach, zauważył, że niektóre 
z nich są bardzo pobudzone po 
zjedzeniu „owoców pewnego krze-
wu”. Zaciekawiony pasterz, zebrał 
nieznane sobie owoce i zaniósł je 
do pobliskiego klasztoru, gdzie 
mnisi uznali je za „diabelskie cza-
ry” i wrzucili do ognia. Wydobyty 
aromat kawy oczarował wszystkich 
zgromadzonych a mnisi postanowili 
wydobyć ziarna z ognia i sporządzić 
z nich napar. „Czarny napój” zafa-
scynował swoimi właściwościami  
i został uznany za dar od Boga. Tak 
rozpoczęły się zbiory oraz suszenie 
owoców, które dotarły także do 
odległych klasztorów.   

Kawa – dar od bogów?

W Polsce kawa pojawiła się 
po Bitwie pod Wiedniem w 1683  
w formie tureckiej (choć wcześniej 
już znana była regionalnie, np.  
w Kamieńcu Podolskim, gdzie dla 
wojsk osmańskich stworzono po za-
jęciu przez nie miasta kawiarnie, tak 
że i polscy mieszkańcy Kamieńca 
mogli się wówczas zapoznać z kawą 
i kawiarnią). 

Dziś kawa to drugi pod wzglę-
dem ważności surowiec o znaczeniu 
globalnym (po ropie naftowej) 
oraz drugi na świecie najczęściej 
spożywany napój (po wodzie). Co 
roku na świecie wypija się miliar-
dy filiżanek. Według niektórych 
badań kawa pita w umiarkowanych 
ilościach posiada pewne pozytywne, 
niekiedy nawet lecznicze właści-
wości. Do dobrych właściwości 
kawy możemy zaliczyć wpływ na 
polepszenie pamięci krótkotrwa-
łej oraz zdolności poznawczych. 
Ułatwia ona koncentrację, a także 
pozytywnie wpływa na krążenie  
i układ trawienny przyśpieszając 
metabolizm. Badania wskazują też 
na zmniejszenie ryzyka zachorowa-
nia na kilka chorób, między innymi 
na marskość wątroby, chorobę 
Parkinsona czy cukrzycę typu II.

Zapraszamy do kawiarni Helios Café, 
gdzie w miłej atmosferze możesz wypić Twoją 
codzienną, świeżo paloną kawę. W naszej 
kawiarni polecamy aromatyczną Arabicę 
z najlepszej jakości ziaren drzewa kawowca. 

Helios Café to idealne miejsce na chwilę 
wytchnienia po ciężkim dniu, z dala od zgieł-

ku galerii. Tutaj możesz się zrelaksować, spotkać z przyjaciółmi 
lub odprężyć w oczekiwaniu na seans filmowy.

Wyjątkowa atmosfera i profesjonalna obsługa sprawią, że 
każda wizyta w naszej kawiarni będzie niezapomniana. Obok 
aromatycznych, mocnych kaw możesz znaleźć ich mleczne od-
miany. Jedwabiście spienione mleko, gęsta pianka lub wybrane 

przez Ciebie syropy smakowe to tylko część naszych propozycji. 
Wielbiciele gorącej czekolady także znajdą coś dla siebie, a może 
zasmakuje Wam czekolada z piankami mini-marshmallow?

Do aromatycznych kaw i herbat liściastych Suki Tea po-
lecamy szeroki wybór ciast. W menu Helios Café znajdziesz 
także świeżo wyciskane soki oraz orzeźwiające smoothies  
i desery lodowe. 

Dla naszych stałych klientów wprowadziliśmy karty lojalno-
ściowe. Dzięki nim smakosze kawy zbierają naklejki, by co szóstą 
kawą delektować się za darmo! 

Odpręż się z pyszną, świeżo paloną kawą już dziś! 
Sprawdź nas! Zapraszamy codziennie!

Czynność dla wielu wydaje się 
być oczywista, niestety część osób 
nie posiada nawyku mycia rąk przed 
każdym posiłkiem czy po wyjściu z 
toalety. Jak wiadomo nie jesteśmy 
w stanie uchronić się przed wszyst-
kimi chorobami występującymi 
w naszym otoczeniu, jednak jeśli 
istnieje prosty sposób zmniejszenia 
ryzyka przenoszenia bakterii, to 
czemu nie skorzystać?

Studenci z Uniwersytetu Kar-

Cała Polska myje ręce
Codziennie jesteśmy narażeni na kontakt z wieloma bakteriami czy wirusami, 
które znajdują się praktycznie wszędzie. Przebywając w miejscu pracy, czy 
nawet w domu, nie jesteśmy w stanie unikać kontaktu z drobnoustrojami, które 
mogą doprowadzić do wielu chorób. Miejscem, które stanowi najprostszą drogę 
dla bakterii są dłonie. Wiele osób niestety zapomina o prawidłowej higienie rąk, 
która ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. Mycie rąk to tani, a zarazem 
bardzo skuteczny sposób zapobiegania wielu chorobom czy zakażeniom. 

dynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie postanowili zwrócić 
uwagę na problem higieny dłoni, 
tworząc ogólnopolską kampanię 
społeczną „Cała Polska myje ręce”. 
Inicjatywa powstała 15 październi-
ka 2014 r., kiedy to przypada Świa-
towy Dzień Mycia Rąk. Studenci 
utworzyli konta na portalach takich 
jak YouTube, Twitter, Facebook, 
Instagram czy Pinterest. Poza dzia-
łalnością w internecie organizują 

także lekcje pokazowe w szkołach 
czy przedszkolach, opowiadając  
o odpowiednim sposobie mycia 
rąk. Ukazują przez to najmłod-
szym, że dbanie o higienę to nie 
tylko obowiązek, ale także do-
bra zabawa. Kampania ma za-
sięg ogólnopolski, gdyż działają  
w wielu polskich miastach, nie tylko  
w stolicy. Niejednokrotnie uczniów 
UKSW można było zobaczyć  
w telewizji, np. w „Dzień dobry 
TVN” czy w „Pytaniu na śniada-
nie”, gdzie rozpowszechniali swoją 
kampanię. Akcja społeczna poparta 
została także przez Tomka Luberta, 
kompozytora, gitarzystę i producen-
ta muzycznego, Łukasza Nowickie-
go, prezentera telewizyjnego czy 
przez aktorkę Dorotę Czaję.

Warto nadmienić, że kampania 
jest akcją całkowicie społeczną. 
Wszelkie informacje o kampanii 
można znaleźć przede wszystkim  
w mediach społecznościowych.

Sara Fiszer
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Miód wielokwiatowy, zwany 
potocznie miodem tysiąca kwiatów, 
pszczoły wytwarzają z nektarów 
zebranych z wielu roślin miodo-
dajnych kwitnących na polach,  
w sadach, lasach i na łąkach  
w tym samym czasie. Miód z kwia-
tów wiosennych ma jasny kolor, 
przyjemny zapach i łagodny smak. 
Miód z nektaru kwiatów letnich jest 
znacznie ciemniejszy i ma bardziej 
zdecydowany smak oraz zapach. 
Dzięki łatwo przyswajalnym cu-
krom prostym wspomaga mięsień 
sercowy. Pomocny przy chorobach 
wątroby i pęcherzyka żółciowego. 
Osobom uczulonym na pyłki po-
maga znosić i uodparniać się na 
alergie. Ze względu na łagodny 
smak, miód wielokwiatowy poleca 
się podawać dzieciom przy leczeniu 
grypy, przeziębień, chorób dolnych 
dróg oddechowych, a także zapo-
biegawczo.

Miód - cudowny lek natury
Odżywia i leczy. Jego właściwości doceniali już starożytni Egipcjanie. Miód 
wpływa na pracę mózgu, koi nerwy i wzmacnia serce. Ma właściwości 
antybakteryjne. Maski z dodatkiem miodu mogą też pomóc w odzyskaniu 
blasku przesuszonym włosom. Dlatego warto stosować miód, jako dodatek 
do domowych masek, peelingów czy jako balsam do ust.
Który rodzaj miodu wybrać? Odpowiedź poniżej.

Miód rzepakowy jest w sta-
nie płynnym prawie bezbarwny 
lub ma barwę lekko słomkową  
i słaby zapach kwiatów rzepaku. 
Bardzo szybko krystalizuje, drob-
ne kryształki mają smalcowatą 
konsystencję oraz białą lub kre-
mową barwę. Dobrze rozpuszcza 
się w wodzie. Pomocny w leczeniu 
wątroby, trzustki, nerek, układu 
pokarmowego, wrzodów żołądka 
i dwunastnicy. Polecany jest przy 
leczeniu schorzeń układu krążenia, 
niewydolności mięśnia sercowego, 
dusznicy sercowej i miażdżycy. 
Obniża ciśnienie tętnicze krwi  

i wyrównuje niedobory potasu  
w organizmie. Skuteczny także przy 
przeziębieniach i stanach zapalnych 
dróg oddechowych. Przyspiesza 
gojenie ran. W przypadku oparzeń 
zapobiega tworzeniu się pęcherzy.

Miód spadziowy wytwarzają 
pszczoły z zebranej z drzew i roślin 
rolniczych wydzieliny produko-
wanej przez mszyce i czerwce.  
W sprzedaży spotykamy najczę-
ściej miody ze spadzi iglastej i ze 
spadzi liściastej. Różnią się barwą, 
konsystencją, smakiem, aromatem 
i szybkością krystalizacji. Są to 
miody gęstsze od nektarowych  
i zawierają więcej związków mine-
ralnych, szczególnie potasu, fosforu, 
chloru, siarki, wapnia, magnezu  
i żelaza. Charakteryzuje je wysoka 
aktywność antybiotyczna i bakte-
riobójcza. Działają antyseptycznie, 
przeciwzapalnie i wykrztuśnie, 

wspomagają system odpornościowy 
człowieka. Polecane są w schorze-
niach dróg oddechowych, przewo-
du pokarmowego, serca, układu 
krążenia, układu nerwowego, przy 
zaburzeniach trawienia. Zalecane 
są osobom pracującym dużo przy 
komputerze.

Miód lipowy w stanie płynnym 
ma kolor jasnożółty, czasem bursz-
tynowy z zielonkawym odcieniem. 
Zapachem przypomina kwiaty lipy. 
W smaku jest pikantny, czasem  
z lekką goryczką. Działa anty-
septycznie, przeciwskurczowo, 

napotnie, przeciwgorączkowo, 
wykrztuśnie, lekko nasennie i uspo-
kajająco, obniża gorączkę. Pomaga  
w leczeniu grypy, przeziębienia, 
kaszlu, ostrych i przewlekłych 
chorobach przeziębieniowych, angi-
nach, zapaleniach zatok obocznych 
nosa, dróg oddechowych. Zalecany 
jest przy chorobach dróg moczo-
wych i nerwicach. Odznacza się 
wysoką aktywnością antybiotyczną.

Miód akacjowy w stanie płyn-
nym jest jasny. Odznacza się niską 
aktywnością antybiotyczną. Po-
mocny w leczeniu wrzodów żołąd-
ka, dwunastnicy, zapalenia błony 
śluzowej oraz stanów kurczowych 
jelita cienkiego i grubego. Zalecany 
przy leczeniu nadkwasoty żołądka, 
zaburzeń przewodu pokarmowego 
i układu trawiennego. W chorobie 
wrzodowej przyspiesza regenerację 
tkanki, odnowę błony śluzowej, 

usuwanie nadżerek i owrzodzeń. Ła-
godnie wycisza niepokój wewnętrz-
ny, ułatwia zasypianie, wzmacnia 
znużony, wyczerpany organizm. 
Zaleca się wypicie na 2 godziny 
przed snem szklanki naparu z me-
lisy z łyżką miodu akacjowego. Ze 
względu na dużą zawartość fruktozy 
może być stosowany przy niektó-
rych rodzajach cukrzycy.

Miód mniszkowy (z kwiatu 
mniszka lekarskiego, popularnego 
mleczu kwitnącego na przełomie 
kwietnia i maja) ma jasnożółty 
kolor, krystalizuje szybko, nierów-

nomiernie. Ma wysoką aktywność 
biologiczną (czy biotyczną). Pole-
cany jest przy chorobach żołądka, 
zaburzeniach trawienia, chorobach 
jelit, skurczach żołądka i jelit oraz 
chorobach wątroby i dróg żółcio-
wych, a także przy niedokrwistości 
i schorzeniach reumatycznych. 
Pomocny w stanach wyczerpania 
psychicznego i fizycznego.

Miód wrzosowy należy do 
najlepszych miodów nektarowych. 
Ma barwę brunatno-czerwoną. 
Krystalizuje dość szybko, przy-
bierając galaretowatą konsystencję 
w kolorze pomarańczowym lub 
ciemnobrunatnym. Nie jest zbyt 
słodki, ma przyjemny zapach wrzo-
su. Zalecany jest przy chorobach 
dróg moczowych, prostaty, kamicy 
nerkowej oraz przy zapaleniu jelit i 
biegunkach. Zwiększa odporność 
organizmu i chroni przed rozwojem 
zakażeń.

Miód gryczany jest najczęściej 
ciemno-herbaciany lub brunatny. 
Ma charakterystyczny zapach i ostry 
smak. Dzięki dużej zawartości ruty-
ny, substancji oczyszczającej naczy-
nia, polecany jest przy miażdżycy, 
chorobie wieńcowej i nadciśnieniu 
tętniczym. Sprzyja odbudowe ko-
mórek kostnych, wzmacnia układ 
odpornościowy. Przyspiesza gojenie 
ran i zrastanie kości. Stosowany 
jest w leczeniu iprewencji schorzeń 
układu krążenia powodowanych 
przede wszystkim występowaniem 
miażdżycy. Polecany również przy 
zapaleniach nerek i opłucnej, sta-
nach osłabienia pamięci, leczeniu 
jaskry, osłabionego wzroku i słuchu.

Miód faceliowy jest jasnożółty, 
ma przyjemny, delikatny, lekko 
kwaśny smak. Po krystalizacji staje 
się jasnokremowy, prawie biały. 
Zalecany jest przy przeziębieniach 
i nieżycie żołądka.

Miód malinowy w stanie płyn-
nym jest jasnożółty, a po skrystali-
zowaniu ma barwę żółtobiałą. Smak 
ma przyjemny i słodki, a zapachem 
przypomina owoce maliny. Działa 
napotnie, rozgrzewająco, anty-
septycznie i przeciwgorączkowo. 
Stosuje się go w przeziębieniach, 
schorzeniach górnych dróg odde-
chowych, nieżycie żołądka, jelit, 
niedokrwistości oraz prewencyjnie 
przy miażdżycy. Wzmacnia układ 
odpornościowy i wspomaga pracę 
serca. Ze względu na doskonały 
smak i łagodność działania poleca-
ny jest szczególnie dzieciom.

Miód nostrzykowy o lekkim za-
pachu waniliowym ma jasny kolor,  
a po skrystalizowaniu staje się 
jeszcze jaśniejszy lub żółty. Zawiera 
kumarynę, która obniża ciśnienie 
tętnicze krwi. Miód działa uspo-
kajająco i nasennie. Zalecany przy 
nerwicy serca oraz przy innych 
schorzeniach serca i naczyń krwio-
nośnych. Zapobiega degeneracjom 
mięśnia sercowego na tle miażdży-
cy oraz zakrzepowemu zapaleniu 
żył. Ma wpływ na zmniejszenie 
krzepliwości krwi, obniża ciśnie-
nia krwi oraz wykazuje działanie 
przeciwkrzepliwe. Zaleca się go 
jako środek przeciwskurczowy  
w chorobie wieńcowej serca i za-
krzepicy naczyń wieńcowych. Moż-
na polecić także przy bezsenności, 
migrenie, nerwobólach i zespole 
klimakterycznym.

Miód nawłociowy pojawił się 
w sprzedaży nie tak dawno. Ma cha-
rakterystyczny kwaśnosłodki smak, 
po skrystalizowaniu mętnieje iprzy-
biera jaśniejszą barwę. Odznacza się 
wysoką aktywnością antybiotyczną. 
Polecany jest przy dolegliwościach 
i schorzeniach dróg moczowych, 
pęcherza, prostaty, kamicy nerko-
wej i zapaleniu jelit. Pomocny przy 
leczeniu grypy, kataru, przeziębień 
i biegunek. Jest lubiany przez dzieci.

Miód koniczynowy wytwarzają 
pszczoły z nektaru koniczyny białej 
i czerwonej. Jest aromatyczny, 
łagodny i ma kwaskowaty smak. 
W stanie płynnym ma słomko-
wo-żołtą lub łososiową barwę. 
Krystalizuje powoli, przyjmując 
gęstą, drobnoziarnistą konsysten-
cję. Działa wykrztuśnie, napotnie, 

przeciwzapalnie i moczopędnie. Jest 
skuteczny przy zatrzymaniu moczu, 
w leczeniu biegunek, niedomagań 
przewodu pokarmowego, zapalenia 
oskrzeli i wyczerpania nerwowego. 
Dzięki dużej zawartości fruktozy 
polecany jest przy cukrzycy.

Miód leśny ma intensywny 
kolor i subtelny aromat charakte-
rystyczny dla lasów. Zwykle jest 
to mieszanka zapachów lipy, dzi-
kiej róży, głogu, maliny, kruszyny 
dziurawca, rumianku, borówki  
i wielu innych ziół. Różnorodność 
nektarów, z których pszczoły wy-
tworzyły miód leśny, wzbogaca 
jego jakość. Miód leśny pomaga  
w przeziębieniach i schorzeniach na 
tle alergicznym, wzmacnia system 
nerwowy i poprawia samopoczucie.

Miód manuka powstaje z nek-
taru krzewu manuka – rośliny 
rosnącej na terenach Nowej Zelandii 
i południowo-wschodniej Australii. 
Nazwa miodu wywodzi się z języka 
maori i dosłownie oznacza „miód 
z drzewa herbacianego”. Ma silne 
działanie przeciwbakteryjne, po-
dobne do przepisywanych na receptę 
antybiotyków. Miód zwalcza groźne 
bakterie typu gronkowiec złocisty, 
paciorkowce, E. coli czy Helico-
bacter pylori. Odpowiedzialna jest 
za to zawarta w miodzie substancja 
aktywna, methylglyoxal. Znajduje 
się ona w innych miodach, ale  
w miodzie z manuki jest jej 300 razy 
więcej. Methylglyoxal w niewielkiej 
dawce znajduje się też w kawie, 
serze, winie i jogurcie, ale jest go 
za mało, by leczniczo wpływał na 
nasze zdrowie. 

/źródło: zwiazek-pszczelarski.pl

fot. as
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Do tej pory byliśmy zapra-
cowani i trudno było znaleźć 
czas na wizytę u lekarza, a tym 
bardziej na zrobienie kilku pod-
stawowych badań laboratoryj-
nych. Dlatego poświęćmy przed 
wyjazdem  kilkadziesiąt minut, 
aby odwiedzić Punkt Pobrań 
Krwi i wykonać badania, dzięki 
którym uzyskamy informacje  
o stanie naszego organizmu.

Jeżeli ostatnio czuliśmy się 
zmęczeni, senni i bez energii, 
poprośmy o wykonanie mor-
fologii krwi obwodowej. Być 
może ujawni ona niedobór żelaza 
lub innych składników, które 
odpowiedzialne są za to złe sa-
mopoczucie.

Będąc na urlopie nie chcieli-
byśmy odmawiać sobie smako-
łyków. Warto wykonać badanie 
poziomu glukozy we krwi, aby 
po zjedzeniu kolejnej porcji 
pysznych lodów lub ciastek, nie 
okazało się, że ujawni się u nas 
cukrzyca.

Badanie ogólne moczu po-
zwoli na ocenę wydolności ne-

Zbadaj się przed wyjazdem na urlop!
Każdy z nas marzy o spokojnym wypoczynku wakacyjnym bez niespodziewanych kłopotów ze zdrowiem. Podświadomie jednak boimy się ich, pakując 
do walizki podręczną apteczkę na wszelki wypadek.

rek, ale także może ujawnić 
cukrzycę, żółtaczkę, zaburzenia 
wodno-elektrolitowe czy zaka-
żenia układu moczowego (jakże 
niepożądane  w podróży).

Długotrwała pozycja siedząca 
podczas dalekiej podróży samo-
chodem lub samolotem może 
doprowadzić do groźnej w skut-
kach zakrzepicy żył. Wskazane 
więc będzie badanie morfologii 
krwi (w tym płytek krwi). Pod-
czas takiej podróży starajmy się 
poruszać kończynami, w miarę 
możliwości przejść się co jakiś 
czas oraz pić duże ilości wody.

Warto też wykonać badanie 
poziomu magnezu we k rwi, 
ponieważ jego niedobór (często 
spowodowany niewłaściwą dietą) 
powoduje u kobiet dokuczliwe 
napięcie przedmiesiączkowe lub 
gwałtowne wahania nastroju w 
okresie przedmenopauzalnym, 
co skuteczn ie może popsuć 
urlop.

Jeżeli planujemy dużo wędró-
wek pieszych, pływanie, bieganie 
lub jazdę na rowerze, wskazane 

będzie wykonanie poziomu elek-
trolitów we krwi. Regulują one 
funkcje mięśni i nerwów, a ich 
nieprawidłowe wartości powo-
dują m.in. dokuczliwe skurcze 
mięśni, zaburzenia rytmu serca.

Mając w pla nach piesze 
wędrówki (szczególnie po gó-
rzystych terenach) wykonajmy 
również badanie poziomu wap-
nia. Długotrwały niedobór tego 
pierwiastka mógł uszkodzić 
kości, co grozi osteoporozą, a co 
za tym idzie łamliwością kości.

Wszyscy wiemy, że nadmiar 
cholesterolu we krwi odkłada 
się na ściankach tętnic w po-
staci blaszek miażdżycowych, 
które zwężają światło naczynia, 
utrudniają przepływ krwi, dopro-
wadzając do zawału serca. Żeby 
wyruszyć spokojnie w podróż 
wykonajmy badanie poziomu 
cholesterolu: całkowitego, HDL, 
LDL i t r igl icerydów. Wynik 
tego badania pozwoli nam na 
odpowiednie spędzanie wolnego 
czasu, mając świadomość ryzyka 
podejmowania nadmiernego wy-

siłku, ograniczeń dietetycznych, 
ewentualnie zastosowanie lecze-
nia jeszcze przed wyjazdem.

Bardzo ważnym badaniem, 
szczególnie przed podróżą, bę-
dzie oznaczenie grupy k rwi  
i czynnika Rh. Poprośmy też  
o wydanie karty identyfikacyjnej 

grupy krwi, którą należy nosić 
przy sobie. W tym przypadku 
badanie to musimy wykonać 
kilka dni wcześniej.

P rzed wyjazdem do n ie-
z na nego  k raju  w ykonajmy 
następujące badania: WR, przeciw-
ciała przeciwko HBs, HCV, HIV.  

W przypadku późniejszego za-
chorowania na którąkolwiek  
z tych chorób łatwiej będzie ustalić 
źródło zakażenia.

Pozostaje już tylko życzyć 
urlopowiczom wiatru we włosach, 
poczucia wolności i powrotu z wa-
kacji z pięknymi wspomnieniami.

         

W okresie wakacyjnym każ-
dy z nas odlicza dni do długo 
wyczekiwanego urlopu, aby móc 
skorzystać z uroków lata. Wy-
jeżdżając na wakacje, wiele osób 
przede wszystkim nastawia się 
na kąpiele słoneczne. Należy jed-
nak pamiętać o konsekwencjach 
długotrwałej ekspozycji ciała na 
słońcu, która sprzyja powstawaniu 
czerniaków. 

Wiele osób bagatelizuje tę 
chorobę, zapominając, że czer-
niak jest jednym z nowotworów 
złośliwych. Powstaje z me-
lanocytów, a więc komórek 
barwnikowych zlokalizo-
wanych w dolnej warstwie 
naskórka. Najczęściej po-
jawia się na skórze, jed-
nakże nie jest to jedyne 
miejsce jego występowania. 
Czerniak może pojawić się 
wszędzie tam, gdzie występują 
melanocyty, a więc np. w jamie 
ustnej, przełyku czy siatkówce 
oka. Nie bez powodu zalicza się 
do grupy nowotworów złośliwych, 
jest to choroba, która ma wysokie 
skłonności do przerzutów, dla-
tego bardzo ważne jest wczesne 
wykrycie choroby i odpowiednia 
profilaktyka. Zachorowalność na 
ten nowotwór z roku na rok jest 
coraz większa, zarówno u kobiet, 
jak i u mężczyzn, gdyż poza długo-
trwałym przebywaniem na słońcu, 
chorobie sprzyja ponadto opalanie 
ciała w solarium. 

Czerniak najczęściej rozwi-
ja się na powierzchni znamion 
barwnikowych, jednak może 

Opalanie - pamiętajmy 
o konsekwencjach!

także pojawić się w skórze całko-
wicie niezmienionej czy rzadziej  
w skórze owłosionej, ale ta zasada 
nie dotyczy znamion wrodzo-
nych. Do najczęstszych objawów, 
które mogą wywołać niepokój są 
między innymi: zaczerwienienia, 
krwawienie, zmiany zabarwienia 
czy zmiana kształtu znamienia. 
Naszą uwagę powinny zwrócić 
także nowe znamiona, które 

pojawi ł y 
się na 

skó -
rze nie-

z m i e n i o n e j  
o asymetrycznym kształcie czy 
różnym zabarwieniu. Jeśli taka sy-
tuacja ma miejsce, należy koniecz-
nie udać się do lekarza, który przy 
pomocy specjalnego urządzenia 
optycznego dokładniej zbada zna-
mię bądź skieruje do chirurga w celu 
usunięcia zmiany i poddania odpo-
wiednim badaniom. Należy jednak 
pamiętać, że w przypadku czerniaka 
dużą rolę odgrywa czas. Choroba ta 
charakteryzuje się dużymi zdolno-
ściami do rozprzestrzeniania się nie 
tylko drogą krwi, ale także naczyń 
chłonnych, co może doprowadzić do 

przerzutów odległych pojawiających 
się w płucach czy wątrobie. Ważne 
jest więc, aby odkryć czerniaka 
we wczesnym stadium rozwoju, 
gdyż wtedy możliwe jest jego wy-
leczenie poprzez wycięcie zmiany  
w początkowej fazie, zanim nastąpi 
jej rozprzestrzenienie.

Osoby posiadające znamiona 
nie są oczywiście skazane na brak 
możliwości korzystania z uroków 
lata, jednakże muszą pamiętać  
o odpowiedniej profilaktyce. Cał-
kowite wyeliminowanie słońca nie 
jest możliwe, przeciwnie - byłoby 
niekorzystne dla organizmu ze 
względu na produkcję dzięki pro-
mieniom UVB witaminy D, której 
niedobór może prowadzić do wielu 
innych chorób. Udając się na plażę 
należy przede wszystkim pamiętać 
o unikaniu oparzeń słonecznych, 
przebywaniu w cieniu, gdy słońce 
jest najsilniejsze, a także o używaniu 
kremów z wysokim filtrem. Ważne 
jest także, aby ludzie posiadający 
znamiona pamiętali o wizytach 
kontrolnych u lekarza przynajmniej 
raz w roku. 

Czerniak to najrzadziej wy-
stępujący, jednak najbardziej 
niebezpieczny nowotwór skóry. 
Zachorować na niego mogą osoby 
w każdym wieku, mimo to wiele 
osób nie zdaje sobie sprawy z wagi 
problemu, korzystając w znacznych 
ilościach z solarium czy opalając się 
bez ochrony. Istnieje wiele metod 
leczenia czerniaka, w przypadku 
tej choroby ogromną rolę odgrywa 
jednak czas.

Sara Fiszer 
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