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Dobre nawyki
Bardzo ważne jest, aby u dzieci, już od najmłodszych

zębów to stały element dnia oraz że nie należy lekceważyć

związane

higieny jamy ustnej, to zdecydowanie będzie to bardziej

z dbaniem o higienę jamy ustnej. Zaleca się, by jeszcze

skuteczne, niż ciągłe upominanie. Jeśli dziecko wykształci

przed pojawieniem się pierwszych zębów, przemywać

w sobie odpowiednie nawyki związane z dbaniem o zęby,

dziąsła niemowląt wodą lub naparem z rumianku za

w przyszłości również będzie przywiązywało do tego dużą

pomocą gazików jałowych. Następnie, kiedy zacznie

wagę i będzie cieszyło się zdrowiem.

lat,

wykształcić

odpowiednie

nawyki

pojawiać się mleczne uzębienie, dziecko powinno
szczotkować zęby co najmniej dwa razy dziennie. Najlepiej
powtarzać tę czynność po każdym posiłku, używając
pasty odpowiedniej do wieku dziecka. Ważne, aby zakupić

Wizyty u stomatologa

dziecku szczoteczkę z miękkim włosiem i wymieniać ją

Strach przed wizytą u stomatologa jest niemal

co 3 miesiące. Do obowiązków rodziców należy także

wpisany w naturę człowieka. Jak wytłumaczyć dziecku,

przypominanie pociechom o czyszczeniu języka i policzków,

że lekarz dba o jego zdrowie i zachęcić je do odwiedzania

ponieważ w tych miejscach gromadzą się bakterie. Ważną,

gabinetu stomatologicznego? Przede wszystkim rodzice

a jednocześnie lekceważoną czynnością jest nitkowanie

powinni zwrócić uwagę do kogo udają się ze swoją pocie-

zębów. Powinno ono stać się nieodłącznym elementem

chą. Bardzo ważne jest odpowiednie podejście lekarza.

dbania o higienę jamy ustnej. Dzieci, które ukończyły 10.

Idealny stomatolog to taki, który ma dużo cierpliwości

rok życia, mogą już robić to samodzielnie. Dzięki nitkowaniu

i podchodzi indywidualnie do małego pacjenta. Dziecko nie

zębów dbamy o obszary, do których nie możemy dotrzeć

powinno przed każdym leczeniem zębów odczuwać stresu

w trakcie tradycyjnego szczotkowania. Kolejnym sposobem,

i obawiać się, że stanie mu się krzywda. Przed wizytą

zapewniającym odpowiednią higienę, jest stosowanie

w gabinecie najmłodszych należy odpowiednio przygoto-

płynów do płukania jamy ustnej, przeznaczonych specjalnie

wać psychicznie. Bardzo często się zdarza, że dzieci, znając

dla dzieci. Mają one właściwości antybakteryjne i pomagają

powszechne opinie na temat lekarzy stomatologów, płaczą

w utrzymaniu właściwego pH w ustach. Stosowanie płynu

już w poczekalni, nie wiedząc, co je czeka. Zadaniem rodzi-

zawierającego fluor pomaga zapobiegać gromadzeniu się

ców jest przeprowadzenie rozmowy i wytłumaczenie, na

płytki nazębnej i przeciwdziała powstawaniu próchnicy,

czym polega wizyta i leczenie zębów. Dzieci, które zrozu-

która w Polsce jest uznawana za problem społeczny.

mieją, że lekarz dba o ich zdrowie, chętniej powracają do

Częstotliwość jej występowania wzrasta wraz z wiekiem,

gabinetów stomatologicznych. Bardzo ważne jest także,

według badań ok. 60% trzylatków ma próchnicę. „Jest ona

aby w momencie, w którym u pociechy pojawią się wszyst-

szczególnym zagrożeniem dla mlecznych zębów. To bardzo

kie zęby mleczne, udać się do ortodonty. Przyczynami wad

poważny problem u dzieci w wieku przedszkolnym. Mleczne

zgryzu może być ssanie palca lub smoczka, zaciskanie

zęby są słabo zmineralizowane i dlatego u najmłodszych

zębów lub ich wypadanie. Jeśli nie zostanie stwierdzona

ryzyko wystąpienia próchnicy jest największe. Próchnica

wada, kolejną wizytę trzeba zaplanować na termin, w któ-

mlecznych zębów rozprzestrzenia się o wiele szybciej niż

rym pojawią się zęby stałe.

NZOZ Medicall, fot. Darek Stawicki

powinny ograniczyć przyswajane węglowodany. Cukier

Znajdziemy ją w rybach i przetworach mlecznych. Aby

w przypadku zębów stałych. Najlepszym sposobem na jej

jest największym wrogiem zdrowych zębów i przyczyną

wykluczyć choroby dziąseł, dzieci powinny spożywać

zapobiegnięcie jest systematyczne dbanie o higienę jamy

występowania próchnicy. Zalecane jest zmniejszenie ilo-

witaminę A, którą zawiera m.in. marchew, masło, brokuły

ści spożywanych słodyczy, a także wyznaczenie czasu,

i szpinak oraz witaminę C, którą znajdziemy np. w pomido-

kiedy dziecko może je zjeść, np. na konkretną godzinę

rach, ziemniakach, kapuście, pietruszce i czarnej porzeczce.

ustnej. Zaleca się odpowiednie szczotkowanie i nitkowanie
zębów oraz ograniczenie ilości słodyczy spożywanych

Odpowiednia dieta

między posiłkami. Nie należy również zapominać

lub dzień tygodnia. Bardzo ważne jest przyzwyczajenie

Z diety należy także wykluczyć soki i napoje, które zawierają

o regularnych wizytach u stomatologa. Można także

Innym ważnym sposobem dbania o zdrowe zęby

pociechy, aby po każdym zjedzeniu słodkości dokład-

duże ilości cukru. Najlepiej zastąpić je wodą, którą powinno

skorzystać z kuracji fluoryzajnych, które zmniejszą ryzyko

dzieci jest odpowiednia dieta. Już w czasie ciąży spo-

nie wyszczotkowało zęby. Jadłospis dziecka powinien

się wprowadzić od samego początku do diety dziecka”

wystąpienia próchnicy” – mówi lek. stom. Anna Ulańska

sób odżywiania kobiet ma wpływ na zęby mleczne,

być bogaty w składniki mineralne i witaminy. Orga-

– radzi lek. stom. Anna Ulańska-Burdziak z NZOZ Medicall.

-Burdziak z NZOZ Medicall. Dzieci uczą się głównie przez

a nawet stałe ich dzieci. Dieta przyszłych mam powinna

nizm potrzebuje ich określonej ilości, w przypadku nie-

O zęby dziecka należy dbać regularnie. Zaleca się, aby co

naśladownictwo. Obserwują swoje starsze rodzeństwo,

być bogata w wapń, białko i fosfor. W jadłospisie muszą

doboru nie funkcjonuje i nie rozwija się prawidłowo.

3 miesiące pójść z maluchem na wizytę kontrolną do sto-

kolegów, a przede wszystkim rodziców, powtarzając przy

się znaleźć takie produkty, jak np.: ryby, jaja, mleko, mięso

„Za zdrowe uzębienie odpowiedzialna jest m.in.

matologa oraz nakłaniać go do częstego szczotkowania

tym określone czynności. Kiedy zobaczą, że szczotkowanie

oraz zielone warzywa. Należy również pamiętać, że dzieci

witamina D, która zwiększa przyswajalność wapnia.

i nitkowania zębów.
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Beta-glukany
– tajemnica zdrowia i urody pochodząca z natury

Rak piersi – jak z nim wygrać?
Rak sutka (rak piersi) jest najczęstszym typem raka występującym u kobiet. Choroba ta dotyka

Beta-glukany to nic innego, jak naturalnie występujące w przyrodzie wielocukry, które stosowane
są w medycynie i farmacji od stuleci w oparciu o tradycję i przekazy. Współcześnie dowiedziono,
że stymulują układ odpornościowy, obniżają poziomu cholesterolu i poposiłkową glikemię.
W przyrodzie źródłem aktywnych beta-glukanów

dobroczynne działanie prowadzi do obniżenia całkowi-

są wybrane grzyby jadalne, a wśród nich boczniak

tego cholesterolu oraz tzw. złego cholesterolu (LDL-cho-

ostrygowaty, drożdże oraz zboża, głównie jęczmień

lesterolu). Hamują ośrodek głodu i zaspokajają uczucie

i owies. Warto wiedzieć, że stymulowanie układu

głodu, powodując tym samym łagodne obniżenie masy

odpornościowego przypisuje się głównie beta-glukanom,

ciała, co jest korzystnym efektem u osób zmagających się

pochodzącym właśnie z grzybów. Pobudzają one

z cukrzycą czy otyłością.

niespecyficzną odporność, aktywują pierwszą linię obrony

Beta-glukany posiadają zdolność do biosyntezy

organizmu, której zadaniem jest pochłanianie i niszczenie

kolagenu, co znajduje zastosowanie w kremach prze-

czynników chorobotwórczych oraz komórek traktowanych

ciwzmarszczkowych oraz wspomaga gojenie ran. Wykorzy-

jako obce, w tym również komórek nowotworowych.

stuje się również ich właściwości (zmywające, łagodzące

Ze względu na swoje właściwości znajdują się w preparatach

podrażnienia oraz przeciwświądowe) w produkcji mydeł

poprawiających odporność zarówno u dzieci jak i dorosłych

i płynów do kąpieli dla osób o szczególnie wymagającej

oraz mogą być stosowane jako środki wspomagające

skórze z powodu przebytych chorób dermatologicznych.

główne leczenie w chemioterapii i radioterapii.

także mężczyzn np. cierpiących na ginekomastię, czyli nadmierny przerost gruczołu piersiowego.
Każdego roku w Polsce ok. 13 500 osób dowiaduje się o zachorowaniu na raka piersi. Ilość zachorowań
wzrasta wraz z wiekiem, a najwięcej diagnoz stawia się kobietom po 50. roku życia. U niektórych jego
wystąpienie jest uwarunkowane genetycznie. Dotyczy ono nosicielek mutacji genów BRCA1 lub BRCA2.

Wielokierunkowe działanie beta-glukanów zachęca
do stosowania ich zarówno w codziennej diecie jak i suple-

Działanie i zastosowanie
beta-glukanów
Znane jest powszechnie stwierdzenie, że jesteśmy tym, co jemy, dlatego też zalecane jest wzbogacenie
codziennego jadłospisu w płatki owsiane, ponieważ ich

mentowania w postaci preparatów dostępnych w aptece,
wśród których możemy znaleźć kapsułki, syropy, aerozole do nosa oraz kremy na skórę, balsamy, a także płyny
myjące.

mgr farmacji
Karolina Frankowska
K. Frankowska, Zastosowanie itd.
artykuł oparty na pracy poglądowej
Zastosowanie beta-glukanów w medycynie i farmacji,
Łódz 2012. Literatura dostępna u autorki.

Całodobowa Apteka
Pod Siódemkami
zaprasza
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Profilaktyka pierwotna
i wtórna
Profilaktyka jest jednym z podstawowych sposo-

ryzykiem rozwinięcia choroby, można zastosować terapię

bów walki z chorobą. Wczesne wykrycie raka pozwala usu-

specjalistycznym lekiem o działaniu antyestrogenowym

nąć zmiany patologiczne w początkowym stadium rozwoju.

– tamoksifenem. Lek nie jest jednak zarejestrowany

W ramach profilaktyki pierwotnej, u kobiet ze zwiększonym

w tym wskazaniu ani też objęty w nim refundacją. Inną

7

metodą jest przeprowadzenie adneksektomii, czyli zabiegu
usunięcia jajników i sutków. Kobiety, które są nosicielkami mutacji genów BRCA1 lub BRCA2, czasem decy-

Chemioterapia

dują się na obustronną mastektomię. Ważnym aspektem

Chemioterapia uzupełniająca stosowana jest

jest również prowadzenie zdrowego stylu życia. W diecie

zazwyczaj po zabiegu operacyjnym, a w szczególnych przy-

należy zmniejszyć zawartość tłuszczów zwierzęcych, dbać

padkach może zostać rozpoczęta przed przeprowadzeniem

o kondycję fizyczną i starać się utrzymywać odpowiednią

operacji. Jest to metoda leczenia polegająca na usuwaniu

masę ciała. Stosowanie antykoncepcji oraz innych form

ciągle dzielących się komórek. Poza komórkami rakowymi

terapii hormonalnej może zwiększyć ryzyko wystąpienia

eliminowane są także zdrowe, głównie w obrębie śluzówek

raka piersi. Największe znaczenie ma jednak profilaktyka

jamy ustnej, żołądka, mieszków włosowych, szpiku kost-

wtórna, czyli zapobieganie skutkom choroby. Najprost-

nego oraz jąder i jajników. Chemioterapii często towarzyszą

szym badaniem jest regularne samobadanie piersi, które

objawy uboczne, np. wypadanie włosów, utrata masy ciała,

powinno być wykonywane co miesiąc, najlepiej zawsze

biegunki lub zaparcia, nudności, zaburzenia miesiączkowa-

w tym samym dniu cyklu. Kolejnym sposobem pozwala-

nia, uczucie mrowienia i drętwienia palców. Konsekwen-

jącym zdiagnozować chorobę jest USG sutka (ultrasono-

cje przyjmowania leków nie w każdym przypadku są takie

grafia sutka). Natomiast podstawowym badaniem dia-

same, lecz występujące objawy często są odwracalne.

gnostycznym i przesiewowym jest mammografia.

Po odbyciu chemioterapii organizm może być osłabiony

Pozwala ono wykryć guzki w początkowej fazie rozwoju,

i nie zawsze dobrze radzi sobie z podstawowymi funkcjami.

kiedy nie są one jeszcze wyczuwalne. „Według współ-

Jednak najważniejszym aspektem chemioterapii jest fakt,

czesnych statystyk medycznych, przesiewowe badania

że dzięki niej można całkowicie wyleczyć chorobę, zaha-

z wykorzystaniem mammografii lub mammografii i kli-

mować jej rozwój i rozprzestrzenianie się lub ją spowol-

nicznego badania piersi pozwalają zmniejszyć umieralność

nić. „U kobiet chorych na raka piersi zastosowanie lecze-

spowodowaną chorobą nowotworową o 30 % u pacjentek

nia uzupełniającego zmniejsza ryzyko nawrotów choroby,

w wieku 50–69 lat. Zaleca się, aby kobiety, które ukończyły

a także przerzutów nowotworowych do innych narządów.

50 rok życia, wykonywały badanie mammograficzne raz

Podawanie leków odbywa się w cyklach, które zazwyczaj

w roku. Kobiety w wieku 40–49 lat i powyżej 69 roku życia

podawane są co 3 tygodnie. Okres leczenia trwa od 3 do

powinny mieć wykonywaną mammografię na podsta-

6 miesięcy” – przyznaje dr onkolog chemioterapeuta Piotr

wie indywidualnej oceny, najlepiej przez specjalistę onko-

Stefaniak z NZOZ Medicall. Po 1–2 tygodniach od chemio-

loga” – mówi dr onkolog chemioterapeuta Piotr Stefaniak

terapii zmniejsza się liczba białych krwinek w organizmie,

z NZOZ Medicall.

co wpływa na obniżenie odporności i możliwość wystąpie-

Porada eksperta Medicall
dr n. med. Piotr Stefaniak,
fot. Darek Stawicki

Chemioterapia w raku piersi
Czy to naprawdę coś strasznego?

nia infekcji. Należy zaznaczyć, że osoby z rakiem piersi wraz

Chirurgia piersi

z chemioterapią otrzymują leki, które przyśpieszają odbudowę komórek układu białokrwinkowego i zmniejszają
ryzyko infekcji.

Klasycznym zabiegiem jest mastektomia radykalna

Panuje przekonanie, że rak piersi związany jest

(usunięcie piersi) połączona z limfadenektomią pachową

z rozwojem cywilizacyjnym i, a najwięcej przypadków

Wciągu ostatnich 20 lat w leczeniu raka piersi sto-

skrócić oraz nie stosować w czasie leczenia żadnych zabie-

(wycięciem wszystkich węzłów chłonnych). Zabiegiem

stwierdza się u kobiet żyjących w krajach wysokorozwinię-

sujemy coraz bardziej agresywne leczenie chemiczne.

gów kosmetycznych, takich jak farbowanie, i cierpliwie

„ratunkowym”, stosowanym zwykle w sytuacjach

tych. Jednak jest to problem, który istnieje od dawna, pierw-

Jednakże rozwój tzw. leczenia wspomagającego jest tak

czekać aż odrosną. Często odrastające włosy są ładniejsze

zaawansowanego rozwoju choroby, jest mastektomia

sze doniesienia o tej chorobie pochodzą już ze starożytno-

wielki, że tolerancja chemioterapii przez pacjentki jest nie-

niż przedtem. Spotkałem się nawet ze zdaniem pacjentki,

prosta. Obecnie jednak u większości pacjentek preferowane

ści. Profilaktyka jest najskuteczniejszym sposobem walki

porównywalnie lepsza. Ścisłe przestrzeganie standardów

że dla tych pięknych włosów warto się było z tą chemią

są zabiegi:

z rakiem piersi, wczesne wykrycie umożliwia pokonanie raka

leczenia, wykonywanie badań profilaktycznych i kontrol-

„pomęczyć”. Oczywiście już w trakcie wypadania włosów

piersi w większości przypadków. Natomiast jeśli zostanie

nych zmniejszyło częstotliwość poważnych powikłań do

podczas chemioterapii warto zakupić perukę, która jest

postawiona diagnoza, należy niezwłocznie podjąć leczenie.

minimum. Nie można się bać chemioterapii. Większość

w znacznym stopniu refundowana. Trwałe uszkodzenia

pacjentek po zakończeniu leczenia wyraża zdziwienie,

narządów po leczeniu raka piersi cytostatykami są dzisiaj

że to „już”, że nie było aż tak źle. Najpoważniejszym, ale

rzadkością i występują u mniej niż 1% leczonych.

1.

wycięcie guza (tumorektomia),

2.

wycięcie kwadrantu (kwadrantektomia).

Zwykle są one łączone z tzw. biopsją węzła wartowni-

całkowicie odwracalnym problemem, jest szybkie wypa-

czego, pozwalającą na zachowanie pozostałych węzłów

danie włosów. Należy je, najlepiej jeszcze przed leczeniem,

dr n. med. Piotr Stefaniak

pachowych.
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Wybierz odpowiednią bieliznę
i protezę po mastektomii

Ładny, zdrowy uśmiech często uważany jest za kryterium sukcesu i atrakcyjności. Jednak mimo ciągłych postępów w medycynie ludzie nadal borykają się z chorobami zębów, a nawet ich utratą. Współczesna stomatologia oferuje różne rozwiązania pozwalające zatuszować brak uzębienia – coraz popularniejsza staje się implantologia.

Kobiety chorujące na raka piersi, po zabiegu mastektomii często tracą poczucie kobiecości, a co
za tym idzie – poczucie własnej wartości. Wydaje im się, że się wyróżniają na tle innych, że każdy
dostrzega zmiany w ich ciele. Wówczas pragną stać się niewidzialne, wtopić się w tłum. Tak właśnie się
dzieje, kiedy dotyka nas coś, czego nie planowaliśmy.

Właściwa proteza piersi

NZOZ Medicall, fot. Darek Stawicki

Bielizna, dzięki której
zapomnisz o protezie

Implantologia stomatologiczna
– kiedy i dla kogo?

Często pozwalamy na to, aby choroba przełożyła się

Kolejnym etapem w drodze do poprawy komfortu

na całe nasze życie, ponieważ trudno jest ją zaakceptować.

życia jest dobór odpowiedniej bielizny, która pozwoli

Towarzyszą nam emocje, które nas zmieniają. Ważne jest,

utrzymać protezę na właściwym miejscu. Jest to bardzo

aby decyzje podjęte pod ich wpływem, nie oddziaływały

ważny element terapii, ponieważ źle dobrany biustonosz

destrukcyjnie na nasze dalsze życie. Istotnym elementem

może powodować przesuwanie się protezy, jej wypadanie,

działań, mających na celu poprawę komfortu życia kobiet

zniekształcanie oraz uszkodzenia mechaniczne.

po amputacji piersi, jest rehabilitacja, dobór odpowiedniej

Ich powstanie skutkuje utratą gwarancji, jaką objęte są

Każdy zabieg, nawet ten określany jako całkowicie

naturalne uzupełnienie braku zęba, więc nie musimy

protezy piersi oraz bielizny. Sklep Medyczny Medicall

protezy. Firmy, które je produkują, posiadają bogatą gamę

bezpieczny i wykonywany przez zaufanego specjalistę,

spodziewać się rewolucyjnych zmian w dotychczasowym

w Piotrkowie Trybunalskim posiada w swojej ofercie

bielizny w różnej kolorystyce i wielu fasonach. Dostępne są

może wiązać się z odczuwaniem przez nas dyskomfortu

stylu życia.

bogaty wybór protez piersi najnowszej generacji znanych

również kostiumy kąpielowe ze specjalnymi kieszonkami

i niepokoju. Dlatego ważne jest, by stosować rozwiązania

i renomowanych firm, m.in. firmy Amoena i Silima.

utrzymującymi protezę lub takie, które posiadają

jak najbardziej trwałe, a jednocześnie związane z jak

Fachowa i miła obsługa wychodzi zawsze naprzeciw

wbudowany gorset protetyczny. Dla kobiet uprawiających

najmniejszą ingerencją. Implant zębowy to odpowiednik

oczekiwaniom klientek, służąc swoją radą. Posiadamy

gimnastykę czy jogging jest również alternatywa w postaci

naturalnego korzenia zęba. Jest nim zazwyczaj tytanowa

w swojej ofercie protezy piersi, których jakość z pewnością

strojów sportowych, wykonanych z delikatnych tkanin

„śruba”, którą wprowadza się do kości szczęki lub żuchwy

zadowoli nawet najbardziej wymagającą kobietę. Ważną

w najmodniejszych kolorach i fasonach. Ich szczególną

w miejscu utraconego zęba. Na implancie montowany

Główną zaletą wszczepienia implantu zębowego

informacją dla Amazonek jest to, że NFZ refunduje protezy

właściwością są wbudowane gorsety protetyczne

jest łącznik oraz korona, które do złudzenia przypominają

jest przywrócenie funkcji naturalnego uzębienia,

piersi. Niestety są nią objęte tylko protezy podstawowe, do

i wykorzystane tkaniny COMFORT+. Jesteśmy przekonani,

naturalne uzębienie. Jest to rozwiązanie dobre dla tych,

a więc osiągnięcie takiego efektu i funkcjonalności, jak

innych, lżejszych i wykonanych z silikonu lepszej jakości,

że każda kobieta, która trafi do naszego sklepu, spotka się

którzy dbają nie tylko o ładny uśmiech, ale także o zdrowie.

naturalne uzębienie. W przypadku implantów, siły żucia

trzeba dopłacić. Kwota refundacji przysługująca kobietom

z miłą i fachową obsługą.

Tytan bowiem doskonale wrasta się w kość i łączy się

są przenoszone bezpośrednio na kość, tak jak w przy-

z nią, co pozwala zachować zdrowy stan kości. Choć

padku naturalnego zęba. Ułatwia to zarówno mówienie

wydawać by się mogło, że wszczepienie implantu to bardzo

jak i gryzienie, jednocześnie zwalniając z konieczności

skomplikowany zabieg, jest on uważany za najbardziej

stosowania specjalnych klejów do protez, które często są

po mastektomii wynosi 280 zł, raz na dwa lata. Panie,
które zdecydują się na zakup protezy o większej wartości
niż refundacja, mogą starać się o dofinansowanie z PCPR.
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radzi Anna Strzelecka
Medicall Sklep Medyczny s.c.

Implant zębowy
– co to właściwie jest?

Dlaczego warto?
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źródłem dyskomfortu. Dodatkowo, decydując się na lecze-

dostępnych rozwiązań. Leczenie zęba to wydatek

zapoznać się z przeciwwskazaniami. Implant zębowy może

zintegrowanym implancie. U każdego pacjenta taki zabieg

nie implantologiczne, nie powodujemy uszkodzenia zębów

rozciągnięty w czasie, a implant jest inwestycją na długie

być wszczepiony jedynie osobom dorosłym, ponieważ

może się jednak różnić, nie należy więc zniechęcać się sto-

sąsiednich (otaczających lukę), co często się zdarza w przy-

lata. Jeśli nie dojdzie do poważnego mechanicznego urazu,

istotną rolę odgrywa w tym przypadku zakończenie roz-

sunkowo długim czasem regeneracji – przy sprzyjających

padku stosowania innych metod odbudowy zębów.

nie ma konieczności usuwania lub poprawy implantu.

woju kostnego (całkowite ukształtowanie kości szczęki).

warunkach anatomicznych czas całego leczenia implan-

Kolejnym powodem, dla którego wiele osób decy-

Trwałość implantu zębowego to około 15–20 lat,

Pacjent decydujący się na wszczepienie implantu nie może

toprotetycznego może się skrócić. By implant zębowy

duje się na implantologię, jest estetyka. Zęby odbudowane

a protezy lub mostu jedynie około 8–10 lat. Dlatego warto

także cierpieć na ciężkie zaburzenia ogólnoustrojowe

służył przez długi czas, po wykonanym zabiegu należy

na implantach są łudząco podobne do tych naturalnych, co

zainwestować i cieszyć się nie tylko ładnym uzębieniem,

i psychiczne. Nieodpowiednia higiena jamy ustnej, palenie

pamiętać o higienie jamy ustnej. Podstawą staje się mycie

umożliwia stosowanie tej metody leczenia także na przed-

ale także z rozwiązaniem problemu długie lata.

tytoniu oraz choroby takie jak np. cukrzyca czy osteopo-

zębów co najmniej dwa razy dziennie (najlepiej po każdym

nim uzębieniu. Dzięki temu implanty zębowe są najlepszym

roza, mogą mieć negatywny wpływ na proces gojenia się

posiłku) oraz codzienne nitkowanie przestrzeni między-

rozwiązaniem dla wszystkich, którym zależy nie tylko na

ran. Podstawą staje się więc indywidualne postępowanie

zębowych. Należy również przynajmniej raz na pół roku

wobec pacjenta oraz konsultacja stomatologiczna przed

zgłaszać się na przegląd stomatologiczny oraz regularnie

rozpoczęciem leczenia.

usuwać kamień nazębny. Warto jednak podkreślić, że sto-

NZOZ Medicall, fot. Darek Stawicki

zdrowiu i komforcie, ale również na atrakcyjnym wyglądzie. Poza spełnianiem swoich podstawowych funkcji, jak
żucie i gryzienie, zęby to także piękny uśmiech, który jest
wizytówką każdego człowieka i warunkuje jego postrze-

Kiedy warto rozważyć
leczenie implantologiczne?

sowanie implantów nie wymaga żadnych szczególnych

Przed i po zabiegu

działań – podstawą staje się standardowa higiena jamy
ustnej.

ganie przez innych. „Implantologia jest coraz częściej sto-

Wiele osób zapomina o tym, że każdy brak

sowana we współczesnej stomatologii. Można ją wyko-

w uzębieniu powinien zostać jak najszybciej uzupełniony.

rzystać w protezowaniu dużych braków w uzębieniu oraz

W przeciwnym razie pozostałe zęby są narażone na osła-

Każdy zabieg wiąże się z obawą ze strony pacjenta,

zęby. Coraz bardziej popularne stają się zabiegi stomato-

w bezzębiu do utrzymywania protez przy zanikłym podłożu

bienie (próchnica, nadwrażliwość), a nawet zanik kości.

dlatego ważne jest, by wszelkie wątpliwości były wyja-

logiczne, które uzupełniają braki w uzębieniu. Implanty

protetycznym. Znacznie poprawia to komfort noszenia

Nie należy więc zwlekać z podjęciem odpowiednich kro-

śniane przez dentystę prowadzącego leczenie. Leczenie

poprawiają przede wszystkim jakość życia: wyglądają

protez całkowitych w przypadku, kiedy niezbędne jest uży-

ków – lepiej działać jak najszybciej. Dzięki temu oszczę-

implantologiczne można podzielić na trzy etapy. Pierwszy

i funkcjonują jak naturalne zęby. Eliminują dyskomfort oraz

wanie kleju” – podsumowuje dr n. med. Jarosław Cynkier,

dzimy sobie późniejszych kłopotów. Zabieg wszczepienia

z nich polega na wszczepieniu implantu w miejscu utra-

wzmacniają naszą pewność siebie, co może mieć wpływ

specjalista z dziedziny implantologii z placówki Medicall.

implantu stosuje się w przypadku wypadnięcia lub eks-

conego korzenia. Później, w czasie od 3 do 6 miesięcy,

na życie prywatne. Implanty dentystyczne są najtrwalszym

Implantologia jest często postrzegana jako

trakcji zęba. Ta metoda leczenia nie jest jednak przezna-

implant wrasta w kość. Ostatni etap (nazywany „etapem

sposobem na uzupełnienie ubytków w jamie ustnej, więc

kosztowna metoda leczenia. Konieczne jest tu porównanie

czona dla każdego, dlatego przed podjęciem decyzji należy

protetycznym”) polega na odbudowie korony zęba na

warto potraktować je jako inwestycję na całe życie.
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Piękny uśmiech to nie tylko ładne, ale także zdrowe

13

Chirurgia jednego dnia

Zabiegi operacyjne zwykle wiążą się z koniecznością minimum kilkudniowego pobytu w szpitalu.
Wielu z nas chciałoby uniknąć związanego z nią stresu i licznych niedogodności. Dla pacjentów także
bardzo ważna jest bliskość rodziny, która w niektórych placówkach nie zawsze może przebywać przy
łóżku chorego. Przyjęcie do szpitala, wykonanie zabiegu i wypis tego samego dnia? Istnieje sposób
leczenia, który daje takie możliwości – jest to chirurgia jednego dnia. Na czym ona polega?

NZOZ Medicall, fot. Darek Stawicki
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Chirurgia krótkoterminowa to przeprowadzenie

artroskopie (badanie stawów „od środka”), biopsje gru-

leczenia zabiegowego w minimalnym czasie – pacjent jest

czołu krokowego (prostaty), cystoskopie (badanie pęche-

przyjmowany i wypisywany w przeciągu 24 godzin. Ten

rza moczowego), operacje plastyczne, laparoskopowe

sposób leczenia skraca także czas oczekiwania na prze-

wycięcie pęcherzyka żółciowego, wycięcie przepukliny

prowadzenie zabiegu. Idea ta narodziła się w Stanach Zjed-

pępkowej i pachwinowej, także w znieczuleniu miejsco-

noczonych i Kanadzie dekadę temu, a od paru lat zabiegi

wym. Po wykonaniu zabiegu większość pacjentów może

chirurgii jednego dnia są wykonywane w Polsce.

opuścić szpital jeszcze tego samego dnia. Takie postępowanie jest bezpieczne dla pacjenta, ponieważ zmniejsza
ono ryzyko infekcji szpitalnych, w znacznym stopniu eli-

Zabiegi chirurgiczne

minując wystąpienie powikłań. Do zalet chirurgii jednego
dnia należy także zminimalizowanie stresu związanego
z przebywaniem w nowym miejscu, daleko od bliskich.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medicall

Chory wraca do zdrowia w towarzystwie rodziny, zaży-

w Piotrkowie Trybunalskim należy do tych placówek,

wając te same leki przeciwbólowe, które przyjmowałby

w których określone zabiegi chirurgiczne wykonywane są

w szpitalu. Mimo że pacjent znajduje się we własnym

w trybie jednodniowym. Zwykle są one refundowane przez

domu, lekarze z NZOZ Medicall są z nim w stałym kontakcie

Narodowy Fundusz Zdrowia. Istnieje możliwość wykonania

i w razie jakichkolwiek powikłań podejmują szybką inter-

zabiegów w znieczuleniu ogólnym jak i miejscowym, nad

wencję. „Zabiegi w ramach chirurgii jednodniowej cieszą

przebiegiem których kontrolę sprawuje anestezjolog. Spe-

się coraz większą popularnością. Z dnia na dzień przybywa

cjaliści wykonują takie zabiegi w zakresie: ginekologii, chi-

nam pacjentów. Przyjeżdżają do nas osoby z miejscowości

rurgii ogólnej i proktologii (rozpoznawanie i leczenie scho-

oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów od Piotrkowa

rzeń jelita grubego), chirurgii onkologicznej i naczyniowej,

Trybunalskiego. Ta metoda leczenia jest bardzo atrakcyjna

urologii, laryngologii, a także ortopedii. W NZOZ Medicall

dla pacjentów. Jednak nie wszystkie osoby, które zgła-

wykonywane są m.in. operacje piersi, zabiegi urologiczne

szają się do naszej placówki, mogą zostać zakwalifikowane

i ginekologiczne, zabiegi usunięcia zmian skórnych: nowo-

do wykonania zabiegów w ramach chirurgii jednego dnia.

tworów, znamion i brodawek. Przeprowadza się także

Przed rozpoczęciem leczenia należy m.in. przeprowadzić

NZOZ Medicall, fot. Darek Stawicki
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– specjalista chirurgii ogólnej, Piotr Blimel – chirurg naczyniowy, Andrzej Berner – chirurg onkolog, Grzegorz Grzegorski – ginekolog, Marek Kucharski – ginekolog, Adam
Jędrzejczyk – urolog, Grzegorz Kubiak – ortopeda, Robert
Maciejewski – ortopeda oraz Wojciech Łucarz – ortopeda.
Chirurgia jednego dnia wymaga wysokich kwalifikacji pracowników. Wyspecjalizowana i przyjazna kadra jest bardzo
dużym atutem NZOZ Medicall.

Profesjonalne wyposażenie
i przyjemna atmosfera
W NZOZ Medicall specjalistom pracę ułatwia
bardzo dobre wyposażenie szpitala. Placówka posiada
nowoczesne sale operacyjne, wysokiej klasy sprzęt
medyczny i instrumenty operacyjne. Pozwala to na
zastosowanie nowych technik podczas wykonywania
operacji. Pracownicy dużą wagę przywiązują także do
atmosfery panującej w szpitalu, aby zminimalizować stres
pacjenta związany z zabiegiem. „Bardzo nam zależy, aby
dr n. med Andrzej Berner, fot. Darek Stawicki

Klub Mrs.Sporty Piotrków, fot. Anna Krasoń-Skibicka

wszyscy, którzy przychodzą do NZOZ Medicall, czuli się
komfortowo. Lekarze, pielęgniarki oraz reszta personelu

podstawowe badania (m.in. morfologia, grupa krwi i czyn-

zapewniają pacjentom fachową i specjalistyczną opiekę.

nik HR, EKG, RTG klatki piersiowej). Na polecenie lekarza

Zdajemy sobie sprawę, że każde, choćby najkrótsze,

należy także skontaktować się z anestezjologiem parę

przebywanie w szpitalu, zawsze wiąże się ze stresem.

dni przed zabiegiem lub w dniu jego wykonywania. Jest to

Staramy się, aby osoby leczące się w naszej placówce

konieczne, ponieważ specjalista musi ocenić aktualny stan

czuły się swobodnie. W prosty sposób wyjaśniamy

zdrowia chorego, przeprowadzając analizę wyników badań,

wskazania do operacji oraz jak będzie przebiegał zabieg.

a także oszacować ryzyko znieczulenia. Ważne jest także,

Zwracamy także uwagę na profilaktykę. Zapewniamy

aby posiadać aktualne szczepienia przeciwko wirusowemu

komfortowe warunki i do każdego pacjenta podchodzimy

zapaleniu wątroby typu B oraz przyjść na czczo. Więk-

indywidualnie. To podejście i empatia połączone

szość pacjentów może opuścić placówkę jeszcze tego dnia,

z profesjonalizmem pozwalają lekarzom zdobyć zaufanie

w którym wykonywany jest zabieg” – mówi dr chirurg

pacjentów” – przyznaje dr chirurg onkolog Andrzej Berner

onkolog Andrzej Berner z NZOZ Medicall.

NZOZ Medicall.

Zabiegana, ale w formie,
czyli sport nowoczesnej kobiety

Chirurgia jednego dnia przeprowadzana jest w wielu
miejscach w Polsce. Metoda ta jest coraz częściej wybie-

Troska o pacjenta

rana przez pacjentów. Do zalet chirurgii krótkoterminowej
należy przede wszystkim:

Kiedy brak nam czasu
„Nie mam czasu na ćwiczenia…” – to najczęstsza

są ważne, ale bez zdrowia, zarówno fizycznego jak

Każdy, kto zostanie przyjęty do NZOZ Medicall,

1.

skrócenie czasu przebywania w placówce,

wymówka kobiet, gdy zostają zapytane o to, dlaczego nie

i psychicznego, nie będziemy w stanie ich wykonywać.

od samego początku znajduje się pod fachową opieką.

2.

zmniejszenie ryzyka infekcji,

dbają o swoją formę. Kilkugodzinne zajęcia na siłowni,

Oferta sportowa jest naprawdę szeroka i z pewnością

W pierwszej kolejności osoby pracujące w rejestracji m.in.

3.

skrócenie czasu oczekiwania na zabieg.

dodatkowy czas na wysuszenie włosów po wizycie na

każda z nas znajdzie coś dla siebie. Jeśli jednak zależy

basenie, to wszystko sprawia, że często nawet nie myślimy

nam na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu czasu,

zostaje przejęty przez zespół pielęgniarski i jest przy-

Bezpieczeństwo chirurgii jednego dnia opiera się na

o zajęciach poza domem. Brak wolnej chwili na odpoczynek

powinnyśmy rozejrzeć się za treningiem, który nam to

gotowywany do zabiegu, który przeprowadzają wyspe-

profesjonalnym wykonywaniu zabiegów oraz sprawnej

nie pomaga w podejmowaniu kolejnych inicjatyw, nawet

umożliwi. Dobrym przykładem jest trening obwodowy.

cjalizowani lekarze. Należy do nich m.in. Piotr Trzeciak

opiece pooperacyjnej.

jeżeli miałyby one służyć naszemu zdrowiu. Obowiązki

pomagają w złożeniu dokumentacji. Następnie pacjent
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Poznaj Mrs.Sporty
Mrs.Sporty to sieć niewielkich klubów sportowych,

opuszczają urządzenie i przechodzą do ćwiczeń pośred-

jak trenują inni, a także jakie osiągają efekty, zyskujemy

cechuje wyjątkowa przedsiębiorczość, robienie wielu rzeczy

które oferują przyjazną atmosferę, a także gwarancję sku-

nich, takich jak np. aerobik, które służą aktywnej regene-

chęć do wkroczenia na podobny poziom. Doceń zdrową

jednocześnie, czy magiczne wydłużenie doby o dodatkowe

tecznego treningu. Podczas trzydziestominutowego tre-

racji. Taki trening umożliwia w czasie pół godziny przejście

rywalizację, a nie pożałujesz. Świetnym motywatorem jest

minuty. Dzięki temu każda z nas jest w stanie poświęcić

ningu każda klientka otrzymuje osobiste wsparcie trenera,

przez pięć faz ćwiczeń. Należą do nich: rozgrzewka, ćwi-

również obecność trenera, który w razie potrzeby pomoże,

trochę czasu na pracę nad samą sobą. Nie rezygnujmy

który nie tylko motywuje do pracy, ale przede wszystkim

czenia siłowe, ćwiczenia koordynacyjne, rozluźnienie oraz

doradzi czy nakieruje na odpowiednią drogę treningową.

z dążenia do swoich celów. Czas niestety nie jest elastyczny,

udziela wszelkich niezbędnych informacji oraz wskazówek

rozciąganie. Poświęcenie 30 minut dwa, trzy razy w tygo-

Z takim wsparciem silna wola nie ma prawa przegrać.

ale właściwie zaplanowany rozkład dnia będzie naszym

dotyczących wykonywanych ćwiczeń. Ponadto klub oferuje

dniu to kompromis pomiędzy wypełnianiem obowiązków

Nowoczesne kobiety mają wiele obowiązków,

możliwość odbycia bezpłatnego treningu próbnego, który

a zadbaniem o kondycję fizyczną. Poszukiwanie najko-

z którymi muszą sobie radzić. Pogodzenie ich wszystkich

nie tylko umożliwia zapoznanie się z koncepcją treningową,

rzystniejszego dla nas rozwiązania zacznijmy od swo-

często wydaję się wręcz nieosiągalne. Na szczęście kobiety

ale także zaznanie rodzinnej atmosfery, która panuje na sali

jego miasta, będzie to dodatkowa oszczędność czasu.

treningowej.

W przypadku treningu obwodowego przy minimal-

Klub Mrs.Sporty powstał z myślą o zdrowotnych

nym nakładzie czasu można osiągnąć pożądane efekty

potrzebach i pragnieniach kobiet. Dlatego też dołożono

– wzmocnić mięśnie, poprawić wydolność i koordyna-

największych starań, aby proponowana oferta jak najle-

cję a także polepszyć sylwetkę. Ćwiczenia te zapewniają

piej spełniała wymagania kobiet, które poprzez uprawia-

dawkę pozytywnej energii, która wystarczy na cały dzień

nie sportu chcą odmienić swoje życie. Podstawą koncepcji

– wyjaśnia Edyta Gizler, właścicielka klubu Mrs.Sporty

treningowej jest trzydziestominutowy trening obwodowy,

w Piotrkowie Trybunalskim.

sprzymierzeńcem, a krótki, ale wydajny trening wystarczy,
by odpowiednio zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną.

który przy minimalnym nakładzie czasu ćwiczy wszystkie
najważniejsze grupy mięśni, a także wzmacnia wydolność
organizmu i poprawia jego kondycję. Wystarczą już trzy
treningi w tygodniu, aby uzyskać wyznaczone cele.

Trening obwodowy
według Mrs.Sporty

Sport sposobem na chandrę?
Regularne ćwiczenia pomagają nie tylko w uzyskaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki, ale także poprawiają samopoczucie. Sport może stać się sposobem na
walkę z chandrą, na którą podatni jesteśmy zwłaszcza
w okresie jesienno-zimowym. Aby poczuć się lepiej, warto

Koncepcja treningowa Mrs.Sporty została stwo-

poświęcić trochę czasu na pracę nad samym sobą, zarówno

rzona we współpracy ze Stefanie Graf oraz Instytutem

w sensie fizycznym jak i psychicznym. Krótsze dni i coraz

Profilaktyki i Rehabilitacji w Kolonii. Opiera się ona na trzy-

mniejsza ilość światła słonecznego to nasi wrogowie, ale

dziestominutowym treningu obwodowym, który, powta-

tylko wtedy, jeżeli pozwolimy im wygrać. Walka o endorfiny

rzany trzy razy w tygodniu, poprawia kondycję fizyczną

może rozpocząć się na sali treningowej, z której wyjdziesz

oraz sylwetkę. Efektywność tak opracowanego programu

zmęczona, ale równocześnie szczęśliwsza i zdrowsza.

opiera się także korzystaniu z hydraulicznych urządzeń tre-

Jeśli jednak zabraknie nam motywacji do ćwiczeń,

ningowych, w których opór automatycznie dostosowuje

można zaprosić do wspólnych treningów swoje znajome

się do indywidualnych możliwości treningowych osoby

i wspólnie z nimi motywować się przez 30 minut podczas

ćwiczącej. Trening obwodowy to forma aktywności, pod-

treningu obwodowego. Ćwiczenia w grupie są doskonałą

czas której wykonuje się ćwiczenia na wszystkie partie

okazją do nawiązania nowych kontaktów i spędzania czasu

mięśni. Po każdych 40 sekundach treningu uczestniczki

z przyjaciółmi. Poza tym to najlepsza motywacja! Widząc
Klub Mrs.Sporty Piotrków, fot. Anna Krasoń-Skibicka
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Kontakt NZOZ Medicall
ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon do biura: 44 649 77 24
E-mail: sekretariat@medicall.com.pl

Rejestracja I piętro
Telefon: 44 733 60 62
E-mail: rejestracja@medicall.com.pl

www.facebook.com/Medicall.Instytut.Zdrowia

Rehabilitacja / RTG
Telefon: 784 944 930
E-mail: rehabilitacja@medicall.com.pl

Zakład opiekuńczo-leczniczy
Telefon: 602 627 369

Rejestracja stomatologiczna
Telefon: 44 733 94 14
E-mail: stomatologia@medicall.com.pl

Rejestracja parter
Telefon: 44 647 12 75
E-mail: rejestracja@medicall.com.pl

Kontakt do poradni:
ogólnej
okulistycznej
alergologicznej
endokrynologicznej
diabetologicznej
psychiatrycznej
psychologicznej
laryngologiczna
labaratorium medyczne / punkt pobrań

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontakt do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poradni onkologicznej
poradni dermatologicznej
poradni neurologicznej
poradni urologicznej
poradni ginekologicznej
poradni chirurgicznej
poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej
medycyny pracy
pracowni biopsji cienkoigłowej
pracowni USG
pracowni USG ginekologiczno-położniczego
blok operacyjny
hospicjum domowe
pielęgniarska opieka długoterminowa

Apteka „Pod Siódemkami”
ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon: 44 733 95 17
Apteka całodobowa

Sklep Zaopatrzenia Medycznego
www.medicallsklep.pl

Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 77
OFERUJEMY W SZEROKIM ZAKRESIE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ortezy
parapodia
kule i laski inwalidzkie
materace przeciwodleżynowe
wyciągarki schodowe
wózki inwalidzkie
podpórki
sprzęt toaletowy
inny sprzęt rehabilitacyjny

protezy piersi
bielizna specjalistyczna
ciśnieniomierze
cewniki
peruki
wkładki ortopedyczne
art. p/żylakowe
stomia
pieluchomajtki
inhalatory

44 649 77 85

Medicall Sklep Medyczny

tel.

ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon: 44 649 77 85
E-mail: medicall_sklep@wp.pl

Godziny otwarcia: pn.–pt.800–1800

Realizujemy wnioski
Narodowego Funduszu Zdrowia
reklama

Piotrków Trybunalski, ul. Wojska polskiego 77 – Przychodnia MEDICALL
poniedziałek – piątek: 8.30–16.30
tel. 44/788 68 33 lub 502 276 946

Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 87/89 - DH”MISTER” Gabinety Lekarskie Filipiak
poniedziałek / środa / piątek: 8.30–16.30
wtorek / czwartek: 8.00–16.00
tel. 44/649 83 lub 501 593 153
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.almedsc.pl

