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REKLAMA

Mieszkaj komfortowo!
Przestronne, wygodne wnętrza, nowoczesny design, komfort użytkowania, dogodna lokalizacja
oraz przyjazne sąsiedztwo – oto najczęstsze aspiracje związane z marzeniami o własnym domu czy
mieszkaniu. Już dzisiaj mogą je Państwo spełnić dzięki firmie Rudecki.

Spis treści

Edyta Gizler
fot. Darek Stawicki

Szanowni Państwo,
Po sukcesie pierwszego wydania kwartalnika Instytutu Zdrowia

Firma Rudecki to przede wszystkim profesjonalizm, doświadczenie, zaufanie i satysfakcja klientów. Od wielu lat przedsiębiorstwo pro-
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Medicall z ogromną przyjemnością pragnę przedstawić Państwu kolejny
numer pisma Zdrowie pod SIÓDEMKAMI, którego celem jest nie tylko
poszerzenie wiedzy na temat zdrowia, ale także umilenie czasu spędzanego w przychodni Medicall. Wszystkie artykuły zawarte w tym wydaniu stanowią bogate źródło praktycznych informacji, dlatego gorąco
zachęcam do lektury.
Drugi numer poświęcony jest laparoskopowej metodzie operowania przepukliny – innowacyjnej, a co najważniejsze małoinwazyjnej
technice leczenia tej dolegliwości. W biuletynie poruszona zostaje również kwestia związku stanu naszego uzębienia z występowaniem takich
chorób jak: zapalenie płuc, nadciśnienie tętnicze czy schorzenia kręgosłupa. Ponadto zachęcam wszystkie przyszłe mamy do przeczytania
artykułu o USG 3D/4D, opisującego korzyści wynikające z poddania się
temu badaniu. Warto również zapoznać się z opinią lekarza dotyczącą

O firmie
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Innowacyjna metoda leczenia
przepukliny

jektuje i kompleksowo realizuje inwestycje budowlane na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i okolic. Bogata oferta sprzedaży mieszkań,

Wszystko o USG 3/4D

zakup mieszkań w metrażu od 36 m2 do 101 m2. Ponadto firma dopasowuje się do potrzeb swoich klientów, dzięki czemu posiadają oni

10 Chorujesz, odwiedź dentystę
14 Porozmawiajmy bez wstydu:
Proktologia

16 Porada eksperta Medicall
17 Porada Mrs.Sporty
Potrójny efekt na spalanie kalorii

18 Therapy Cool
- światowa nowość, terapia kontrastami.

niezbędnych badań w okresie ciąży oraz zaletami trójwymiarowego

domów i lokali użytkowych spełnia oczekiwania najbardziej wymagających klientów, czego dowodem są zakończone budowy osiedli
mieszkalnych takich jak np. Osiedle Próchnika (dwa budynki mieszkalne pomiędzy ul. Próchnika 17/ Fabryczną 7). Firma Rudecki oferuje
możliwość łączenia lokali i korzystania z garaży podziemnych.

Realizacje
Firma Rudecki może pochwalić się w swoim portfolio realizacją wielu inwestycji budowlanych.
•

Kompleks budynków przy ul. Dmowskiego – funkcjonalnie zaprojektowane mieszkania, dwukondygnacyjny parking, ciekawie
zaaranżowany i ogrodzony teren osiedla zapewniają wygodę użytkowania i poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowym udogodnieniem
jest usytuowany pomiędzy budynkami plac zabaw dla dzieci.

•

Budynek przy ul. Rzemieślniczej 26/ Geodezyjnej – piękna bryła budynku, lokale mieszkalne i użytkowe, parking, w obrębie działki
plac zabaw, teren ogrodzony – idealne warunki do życia w spokojnej okolicy.

•

Budynek przy ul. Energetyków 8 – każde mieszkanie posiada pomieszczenie gospodarcze, podziemny parking. Osiedle wyróżnia się
aranżacją terenów zielonych i placem zabaw dla dzieci.

•

Osiedle domów jednorodzinnych we Włodzimierzowie – zaletą tego osiedla jest usytuowanie w cichej, spokojnej okolicy znajdującej się 12 km od centrum Piotrkowa Trybunalskiego, a także bliskie sąsiedztwo lasu. Domy wybudowane są w dwóch wariantach
metrażowych (ok. 150 m2 i 191 m2), każdy posiada garaż i poddasze mieszkalne. Wraz z domem zakupują Państwo w pełni zagospodarowaną, ogrodzoną działkę.

obrazowania płodu. Materiał Porozmawiajmy bez wstydu: proktologia
podejmuje natomiast temat problemów związanych z dolnym odcinkiem układu pokarmowego. Warto także zajrzeć do stałej rubryki eksperta, w której tym razem Sławomir Glinkowski, dr n. med., spec. chirurgii ogólnej, proktolog dokładnie przedstawi temat krwawienia z odbytu.
W biuletynie znajdą Państwo także ciekawy tekst o regularnym treningu
w klubie Mrs.Sporty Piotrków Trybunalski i jego potrójnym wpływie na
optymalne spalanie kalorii.
Zachęcam do lektury oraz, ze względu na nadchodzącą jesień,
życzę dużo zdrowia i uśmiechu.
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przy ul. Prostej w Piotrkowie Tryb.
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Innowacyjna metoda
leczenia przepukliny

Przepuklina i jej rodzaje

Przepuklina to częste schorzenie, które dotyka ludzi w każdym wieku. Jedynym skutecznym
wyjściem, które pozwala na pozbycie się uwypuklenia zawartości jamy ciała jest przeprowadzenie
operacji. Współczesna technologia i medycyna oferują jednak możliwość usunięcia przepukliny
nowoczesną oraz małoinwazyjną techniką. Mowa o laparoskopowej metodzie leczenia przepukliny,
która gwarantuje zminimalizowanie ryzyka powikłań oraz krótki czas hospitalizacji.

Prawidłowe rozpoznanie
przepukliny

Przepuklina to schorzenie, które powstaje z powodu

Do najczęstszych miejsc występowania przepukliny

osłabienia wewnętrznej warstwy mięśni brzucha. Wzmo-

zaliczają się: pachwiny, okolice pępka oraz blizny poopera-

żone ciśnienie panujące wewnątrz jamy brzusznej, które

cyjne. Dolegliwość ta na początku objawia się pojawieniem

może być spowodowane przez wysiłek fizyczny, stany

drobnego uwypuklenia pod skórą oraz odczuwaniem bólu

chorobowe takie jak: przewlekły kaszel, zaparcia, parcie

podczas kaszlu, parcia na mocz lub stolec czy też podno-

na mocz, a także procesy starzenia się oraz pooperacyjne

szenia ciężkich przedmiotów. Odczuwany ból może być

zaburzenia gojącej się rany, napiera na osłabione mię-

ostry i gwałtowny lub stały i nasilający się wraz z upływem

śnie brzucha. Proces ten prowadzi do powstania małego

dnia. Z czasem przedstawione uwypuklenie pojawia się

uwypuklenia – worka przepuklinowego, do którego może

częściej, jego rozmiar powiększa się, a wcześniejsza możli-

przedostać się pętla jelita lub inny narząd znajdujący się

wość „odprowadzenia przepukliny do brzucha” za pomocą

w jamie brzusznej. Należy dodać, że przepuklina występuję

ucisku palca staje się niemożliwa. W takim wypadku należy

zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, a do jej typów zalicza się

pilnie zgłosić się do lekarza, aby uniknąć powikłań takich

przepuklina wrodzona oraz przepuklina nabyta.

jak: niedrożności jelit czy zapalenia otrzewnej. Przepu-

Przepuklina nigdy nie ulegnie samoistnemu wyle-

kliny nie należy bagatelizować. Musimy być świadomi, że

czeniu czy też zmniejszeniu. Jedynym skutecznym spo-

im później zgłosimy się do lekarza, tym bardziej rozległy

sobem, zapobiegającym dolegliwościom i powikłaniom

zabieg będziemy musieli wykonać.

spowodowanym przepukliną jest leczenie operacyjne.
W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskuje
postępowanie laparoskopowe w chirurgii przepuklin, które
stanowi nowoczesną, a co najważniejsze małoinwazyjną
metodę leczenia tej dolegliwości.

Działamy
w trosce
o twój wzrok
- przyjdź i zadbaj o niego.
fotolia.pl
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Laparoskopowa technika
operowania przepukliny

Wszystko o USG 3D/4D

Okres pooperacyjny

Sukces technik laparoskopowych w chirurgii dróg

W okresie kilkunastu dni od przeprowadzenia

żółciowych stał się powodem zastosowania tej metody

zabiegu należy liczyć się z występowaniem niewiel-

również do usuwania przepuklin. Na czym polega postę-

kiego obrzęku oraz bólu i wrażliwości operowanej okolicy,

powanie laparoskopowe w chirurgii przepuklin? Operacja

co jest naturalnym następstwem zabiegu. Aplikowane

urządzeń diagnostycznych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna znalazła również zastosowanie

przepukliny metodą laparoskopową odbywa się w znie-

środki przeciwbólowe pozwalają jednak na szybkie zakty-

czuleniu ogólnym przez małe nacięcie, a nie pełne rozcię-

wizowanie chorego, a w konsekwencji jego szybki powrót

w ginekologii. Obecnie dzięki USG 3D/4D młode mamy mają możliwość oglądania swoich pociech

cie brzucha jak w przypadku tradycyjnej metody leczenia.

do aktywności życiowej. Przez kilka dni zalecane jest uni-

W trakcie operacji w okolicę ubytku zostaje wprowadzony

kanie moczenia rany, a do czasu wizyty kontrolnej należy

laparoskop – instrument chirurgiczny z kamerą na końcu,

również pamiętać o konieczności codziennej zmiany opa-

która przekazuje obraz w powiększeniu na ekran monitora

trunków. Wizyta kontrolna, podczas której lekarz ocenia

i umożliwia pracę wewnątrz jamy brzusznej i śródbrzuszne

gojenie się rany oraz usuwa szwy skórne, odbywa się po

umocowanie siatki uniemożliwiającej uwypuklenie worka

7-14 dniach od zabiegu. Powstałe wskutek operacji blizny

przepuklinowego na zewnątrz. Po przeprowadzonej ope-

są mało widoczne.

Nieustanny rozwój technologii dotyka wszystkich dziedzin życia. Postęp nie omija także
medycyny, dzięki czemu pacjenci mogą korzystać z coraz bardziej skutecznych i specjalistycznych

w obrazie trójwymiarowym. Czy warto korzystać z takich usług?

racji pacjent zostaje przewieziony na salę pooperacyjną,
gdzie znajduje się pod stałą obserwacją specjalistów

Bardzo cieszymy się, że oferta Instytutu Zdrowia

do czasu ustąpienia działania środków znieczulających.

Medicall poszerzyła się o możliwość operowania

Po upływie kilku godzin pacjent jest już w stanie samo-

przepukliny metodą laparoskopową, która jest uznaną

dzielnie się poruszać oraz otrzymuje lekki posiłek. Kto

i

może starać się o zakwalifikowanie do przeprowadzenia

Wprowadzenie laparoskopowego usuwania przepukliny

tego typu zabiegu? Takiej oceny dokonuje chirurg po prze-

oznacza dla naszych pacjentów nie tylko okazję do

prowadzeniu badań. Należy dodać, że zabiegu metodą

skorzystania z

laparoskopową nie wykonuje się u pacjentów, którzy prze-

i nowoczesnego zabiegu, ale przede wszystkim daje im

byli wcześniej liczne zabiegi operacyjne.

możliwość szybkiego powrotu do zdrowia oraz pełnej

Jakie są korzyści dla
pacjenta?

powszechnie

stosowaną

techniką

na

świecie.

innowacyjnego oraz mniej inwazyjnego

aktywności życiowej już w ciągu kilku dni od operacji. Należy
pamiętać, że przepuklina nie jest defektem kosmetycznym.
Uwięźnięta przepuklina jest stanem zagrożenia życia
i wymaga pilnej klasycznej interwencji chirurgicznej
– dlatego też w przypadku rozpoznania u siebie objawów

Operacja przepukliny metodą laparoskopową wyko-

tej dolegliwości, należy bezzwłocznie zgłosić się do

nywana jest w znieczuleniu ogólnym oraz jest bezpieczna

lekarza, który po przeprowadzeniu badania oceni czy

nawet dla osób starszych. Cały proces przeprowadzany

pacjent kwalifikuje się do leczenia za pomocą metody

jest w trybie jednodniowej hospitalizacji, co jest ważne

laparoskopowej. W tym roku, jako pierwsi w Piotrkowie

z perspektywy pacjenta, który po kilkunastu – kilkudzie-

Trybunalskim wprowadziliśmy laparoskopowe operacje

sięciu godzinach po operacji może bezpiecznie wrócić

przepuklin do standardowych procedur zabiegowych

do domu. Warto zaznaczyć, że po zabiegu laparoskopo-

w Medicallu – mówi Piotr Trzeciak, lek. med., specjalista

wym pacjent zwykle wraca szybko do normalnej aktyw-

chirurgii ogólnej z NZOZ Medicall.

ności życiowej i odczuwa mniejszy ból pooperacyjny.
W przypadku tej metody leczenia powikłania pooperacyjne
w postaci krwawienia, infekcji i problemów z oddawaniem
moczu wstępują bardzo rzadko.
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Ultrasonografia to nieinwazyjna metoda diagno-

płodu. Innowacyjność technologii 4D w ginekologii, umoż-

USG, które bardzo często stanowi tak ważne wydarzenie

filmu. Taka archiwizacja to wspaniała i trwała pamiątka dla

styczna, która pozwala na zobrazowanie narządów i tka-

liwia również dokonanie m.in precyzyjnej oceny mózgowia,

nie tylko w życiu mamy, ale także całej rodziny, wykony-

rodziców. Przed przystąpieniem do badania trzeba jednak

nek przy pomocy fali ultradźwiękowej. Ultrasonografy, czyli

nerek, serca w jak najlepszej płaszczyźnie, a także wyklu-

wane jest nowoczesnymi aparatami ultrasonograficznymi.

zdawać sobie sprawę, że technika 3D/4D ma swoje ograni-

aparaty umożliwiające wykonanie badania USG, zostały

czenie lub stwierdzenie niektórych wad rozwojowych.

Standardowo czas trwania badania USG to około 20 minut,

czenia. W przypadkach zmniejszonej ilości wód płodowych,

wprowadzone do szpitali na przełomie lat 60. i 70. XX

Co więcej, duże znaczenie w USG 3D/4D ma również jakość

jednak w przypadku badania trójwymiarowego czas trwa-

zbyt rozwiniętej tkanki tłuszczowej brzucha matki oraz

wieku, a jednym z pierwszych klinicznych zastosowań tego

przeprowadzanych badań, która pozwala zobaczyć swoją

nia badania wydłuża się, ponieważ zawiera w sobie nie

nieodpowiedniego położenia płodu, uzyskane w wyniku

urządzenia była właśnie diagnostyka płodu. W przeciwień-

pociechę. Takie doświadczenie pozytywnie wpływa na

tylko dokładne badanie w technice 2D, ale także wizuali-

badania obrazy mogą nie być satysfakcjonujące dla przy-

stwie do obrazowania za pomocą aparatów rentgenow-

budowanie więzi między rodzicami a dzieckiem. Warto też

zację dziecka w technice 3D i 4D. Ponadto obraz wycze-

szłych rodziców. Badanie USG 3D/4D to nie tylko badanie

skich, taka metoda badań nie niesie ze sobą zagrożeń dla

dodać, że wyrazistość badania USG 3D/4D jest uzależniona

kiwanej pociechy zazwyczaj tak podoba się przyszłym

pozwalające zobaczyć swoje dziecko oraz ocenić jego roz-

płodu, co sprawiło, że USG jest obecnie najczęściej stoso-

od okresu, w którym kobieta decyduje się je przeprowadzić

rodzicom, że lekarz dodatkowo pozwala na dłuższe oglą-

wój. Przedstawione badanie to także poczucie bezpieczeń-

wanym badaniem, które pozwala określić prawidłowy roz-

oraz od takich czynników jak: położenie płodu, przepusz-

danie dziecka. Warto w tym miejscu również wspomnieć,

stwa oraz bezcenne chwile, które umożliwiają cieszenie się

wój dziecka. Jednak czy warto poddawać się takim bada-

czalność ultradźwięków przez tkankę tłuszczową powłok

że badanie USG 3D oferuje dokumentację w formie zdję-

widokiem swojej pociechy – mówi Jarosław Remisz, lek.

niom i czego od nich oczekiwać?

brzusznych ciężarnej kobiety oraz ilość i gęstość wód

cia, natomiast USG 4D zapis przebiegu badania w postaci

med., specjalista ginekologii i położnictwa z NZOZ Medicall.

USG wykonywane
podczas ciąży

płodowych.

Z punktu widzenia specjalisty
Każda ciężarna kobieta powinna poddać się bada-

Zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa

niu USG trzy razy – między 11. a 13. i 18. a 22. tygodniem

Ginekologicznego najnowszy standard położniczego bada-

ciąży oraz po 30. tygodniu ciąży. To bardzo ważne okresy

nia USG obejmuje obowiązkowe wykonanie trzech badań

w czasie ciąży, bo właśnie wtedy zadaniem lekarza jest

przesiewowych w ciąży. Pierwszym badaniem jest USG

zwrócenie uwagi na konkretne aspekty rozwoju dziecka

genetyczne pierwszego trymestru z komputerową oceną

w łonie matki. Pierwsze badanie, określane przez wielu

ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu, które wyko-

naukowców najważniejszym badaniem w ciąży, zaliczane

nuje się od 11. do 13. tygodnia ciąży. Kolejnym badaniem

jest do „badania genetycznego płodu”, a jego zadaniem

przeprowadzanym od 18. do 22. tygodnia ciąży jest USG

jest wykluczenie wad rozwojowych płodu oraz oszaco-

genetyczne drugiego trymestru z badaniem 3D/4D. Ostat-

wanie ryzyka wystąpienia wad genetycznych. Następne

nim rekomendowanym badaniem jest USG trzeciego try-

badanie – USG połówkowe między 18. a 22. tygodniem

mestru. Badanie to dokonuje oceny rozwoju i dobrostanu

ciąży pozwala ocenić, czy dziecko rozwija się prawidłowo

płodu i należy się jemu poddać między 28. a 32. tygodniem

oraz jak zbudowane są jego narządy wewnętrzne. Należy

ciąży.

dodać, że USG połówkowe umożliwia również rozpozna-

O badaniu USG 3D/4D

nie płci dziecka. Kolejne i zarazem ostatnie zalecane przez
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne badanie USG po 30.
tygodniu ciąży umożliwia już sprawdzenie, w jakim stop-

Rozwój aparatury medycznej umożliwił ultrasono-

niu dziecko oraz organizm przyszłej mamy przygotowani

grafii 3D i 4D trójwymiarową rekonstrukcję obrazu płodu,

są do porodu. Przedstawione diagnostyczne badania ultra-

a także wnętrza macicy. W przeciwieństwie do technolo-

sonograficzne można wykonywać także w projekcji 3D/4D,

gii 2D, która często umożliwia lekarzowi jedynie rozróż-

na które przede wszystkim warto wybrać się w połowie

nienie poszczególnych części ciała dziecka, analiza obrazu

ciąży, kiedy to przypada czas wykonania jednego z trzech

3D pozwala na otrzymanie precyzyjnego, a co za tym idzie

wspomnianych oraz obowiązkowych badań. To właśnie

wyraźnego obrazu płodu, którego odczytanie nie powinno

w tym terminie można najdokładniej przyjrzeć się swo-

nikomu sprawić trudności. USG 3D to przede wszystkim

jemu dziecku – pociecha jest jeszcze na tyle mała, że widać

statyczny obraz, który umożliwia pozyskanie niedostęp-

ją w całości, a co więcej ma już charakterystyczne rysy.

nego w prostszych badaniach przekroju anatomicznego

Jak przebiega takie badanie? Do przeprowadzenia bada-

dziecka, który jest pomocny w bardziej szczegółowych

nia używa się aparatu wysyłającego fale ultradźwiękowe.

analizach. Z kolei USG 4D wiąże się z obrazowaniem trój-

Na brzuch mamy nakłada się specjalny żel, a przesuwa-

wymiarowym w czasie rzeczywistym, co oznacza dla leka-

jąca się po brzuchu ciężarnej głowica umożliwia oglądanie

rza i rodziców możliwość bezpośredniej obserwacji ruchów

obrazu dziecka na ekranie monitora. Opisywane badanie

8
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Chorujesz?
Odwiedź dentystę

jamy ustnej. Najczęściej lekceważoną przypadłością są
luki pozostałe po usuniętych zębach. Uzupełnienie ich
jest koniecznością dla zachowania poprawnego zgryzu.
W przypadku luk pozostałe zęby zaczynają się przemieszczać w celu zapełnienia miejsca pozostałego po
wyrwanym zębie. To właśnie zgryz wpływa na poprawność pracy układu stomatognatycznego. W stawach skroniowo-żuchwowych dochodzi do naprężeń i ucisków, które
z biegiem czasu zaczynają się przemieszczać, wpływafotolia.pl

Choroby zatok, zapalenie płuc, nadciśnienie tętnicze czy schorzenia kręgosłupa mogą mieć bardzo
różne podłoże. Zdarza się, że przyczyna tych chorób leży w stanie naszego uzębienia i ma związek
z próchnicą, wadami zgryzu lub innymi chorobami przyzębia.

w czaszce czy nawet kręgosłupie.

Konsekwencje nieleczonych
schorzeń jamy ustnej

Organizm ludzki to skomplikowana maszyneria,

Migracja bakterii do nerek może spowodować zapa-

której elementy składowe ściśle ze sobą współgrają. Kiedy

lenie nazywane kłębuszkowym zapaleniem nerek. Jest jesz-

Nieleczenie schorzeń jamy ustnej niesie za sobą

jedna z tych części zawiedzie, odbija się to na stanie całego

cze wiele innych prawdopodobnych scenariuszy. Bakterie

poważne konsekwencje. Najgroźniejszym powikłaniem

organizmu. Podobnie jest w przypadku jamy ustnej – nie-

mogą przeniknąć również do serca, powodując zapalenie

jest pojawienie się nowotworu. Wpływ na jego rozwój mają

leczone ubytki i niektóre nieprawidłowości w stanie jamy

mięśnia sercowego, osierdzia czy wsierdzia. Drobnoustroje

owrzodzenia, nadżerki, leukoplakie oraz liczne stany cho-

ustnej mogą doprowadzić do poważnych powikłań ogólno-

znajdujące się w naczyniach krwionośnych i limfatycznych

robowe występujące na języku i w błonie śluzowej jamy

ustrojowych, a w skrajnych przypadkach stanowić nawet

mogą uaktywnić też reakcję immunologiczną, czego skut-

ustnej. Wymienione stany zapalne pojawiają się w wyniku

zagrożenie życia. Czynniki sprawcze schorzeń ogólnoustro-

kiem jest rozwój alergii lub odkładanie się blaszek miaż-

nieprzestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej, pale-

jowych to choroby zębów i przyzębia, nieprawidłowy zgryz

dżycowych, które przyspieszają wystąpienie chorób układu

nia papierosów, spożywania alkoholu albo mechanicznych

oraz schorzenia zatok, migdałów czy śluzówki jamy ustnej.

krążenia. Oprócz tego uważa się, że czynniki zapalne, wyni-

podrażnień wywołanych niepoprawnie dopasowaną pro-

kające z problemów patologicznych jamy ustnej, są klu-

tezą czy piercingiem – podkreśla Jolanta Kozłowska, lek.

czową przyczyną powstawania nadciśnienia, wystąpienia

med., specjalista chirurgii stomatologicznej z NZOZ Medicall.

choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz pojawienia

Nie zbadano jeszcze wszystkich konsekwencji

się chorób skórnych, neurologicznych, a nawet schorzeń

chorobowych, związanych z patologiami w jamie ust-

stawów. Choroby, które są następstwem stanu zapal-

nej, jednak zaniedbanie stanu uzębienia wiąże się często

Do długiego spisu groźnych schorzeń spowodo-

nego czy infekcji bakteryjnej, to choroby odogniskowe.

z chorobami ogólnoustrojowymi. Od nich już tylko mały

wanych nieleczonymi stanami jamy ustnej zaliczają się:

Ze względu na to, że układ odpornościowy dorosłych różni

krok do dalszego pogarszania się stanu zdrowia. Nie jest

nadciśnienie tętnicze i choroby sercowo-naczyniowe.

się pracą oraz ukonstytuowaniem tkanek od układu odpor-

to jednak sytuacja bez wyjścia. Wystarczy podjąć odpo-

Oprócz tego mogą pojawić się problemy z układem

nościowego dzieci, choroby te stanowią ogromne ryzyko

wiednie kroki. Istotne jest dbanie o higienę jamy ustnej,

ruchu, bóle kręgosłupa, rozmaite stany zapalne, alergie,

przede wszystkim dla maluchów.

regularne szczotkowanie przynajmniej przez 3 minuty po

Na pozór niegroźne
schorzenia

Kornelia Kołodziej

jąc na pozostałe struktury kostno-stawowe występujące

Licencjonowane biuro
obrotu nieruchomościami
InDomo
zaprasza do skorzystania
ze swoich usług.
KUPUJ BEZPIECZNIE
Z pozoru proste sprawy okazują się tymi najtrudniejszymi.
Dlatego też duże doświadczenie pomaga nam uniknąć wielu
pułapek i uchronić przed realnymi zagrożeniami, na które może
być narażony klient. Bezpieczeństwo transakcji jest dla nas na
pierwszym miejscu.

SPRZEDAWAJ SZYBKO
Jesteśmy po to, aby skrócić czas sprzedaży do minimum.
Posiadamy narzędzia niezbędne do przeprowadzenia tego
procesu w najkrótszym możliwym czasie. Nie ma nieruchomości niesprzedawalnej, trzeba tylko spojrzeć na nią we
właściwy sposób. Nieważne jakie są problemy prawne oraz
jaka jest skala trudności. Jesteśmy w stanie działać szybko
i skutecznie.

a nawet nowotwory oraz zaburzenia sfery emocjonalnej.

Wady zgryzu są kolejnym zagadnieniem związa-

każdym posiłku oraz używanie płynów do płukania jamy

Najczęstszą przyczyną wystąpienia tych chorób jest próch-

nym z ogólnym zdrowiem człowieka. Doprowadzają do

ustnej. Wszystko to ma na celu zlikwidowanie kwaśnego

JASNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

nica spowodowana bakteriami oraz licznymi mikroorgani-

zaburzeń emocjonalnych, a nawet nerwicowych, depresji

odczynu, który sprzyja rozwojowi bakterii. Konieczne są

zmami, które niszczą strukturę zęba. Problem pojawia się,

czy innych chorób o podłożu psychicznym. To jednak nie

również regularne wizyty kontrolne u stomatologa, które

gdy system odpornościowy nie jest w stanie ich zwalczyć,

wszystko. Następstwem wad zgryzu są również problemy

powinny być przeprowadzenie minimum raz na 6 mie-

czego efektem m.in. są stany zapalne. W momencie, gdy

z pracą układu pokarmowego lub mięśni żwaczy oraz wady

sięcy. Pamiętajmy, że im wcześniej podejmiemy odpo-

drobnoustroje znajdują się tylko w okolicach zęba, sytuacja

w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego. Nieprawidło-

wiednie kroki, tym mamy większe szanse na uporanie się

jest jeszcze do opanowania. Jeśli jednak stan ten jest dłu-

wości zgryzu mają wpływ na to, w jaki sposób pokarm jest

z dolegliwościami jamy ustnej oraz chorobami, które są

gotrwały i nieleczony, bakterie mogą dostać się do krwio-

przeżuwany. Jeśli jedzenie nie zostanie właściwie rozdrob-

nimi spowodowane.

Doświadczony zespół, rozległa wiedza i gruntowana znajomość
rynku nieruchomości – oto filary naszego Biura oraz gwarancja
profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie. Naszym klientom
oferujemy współpracę obejmującą zarówno pośrednictwo
w kupnie i sprzedaży, jak i profesjonalną wycenę rynkową
każdej NIERUCHOMOŚCI. Świadczymy również usługi z zakresu
doradztwa kredytowego.

obiegu, rozprzestrzenić po całym organizmie, a następnie

nione, może pojawić się stan zapalny, choroba refluksowa,

dotrzeć do organów, powodując zakażenie – mówi Jolanta

a nawet kłopot z zębami wynikający z ich uszkodzenia

Kozłowska, lek. med., specjalista chirurgii stomatologicznej

przez cofanie się kwaśnej treści żołądka do jamy ustnej.

z NZOZ Medicall.

Aby zapobiec takiemu zdarzeniu, należy dbać o higienę
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lek. med. Jolanta Kozłowska
specjalista chirurgii stomatologicznej

ul. Łódzka 80 / 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 646 19 08
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Aktywna jesień.
Bądź pełna energii!
Aktywność fizyczna to jednak nie wszystko. W trosce o swój wygląd oraz dobre samopoczucie należy
również zadbać o codzienną dietę, która będzie stanowiła idealne uzupełnienie treningu. Dlatego też,
w odpowiedzi na potrzeby kobiet, powstała łatwa do stosowania na co dzień i sprawdzona koncepcja odżywiania
Mrs.Sporty! Jej podstawą jest zdrowa i dobrze zbilansowana dieta, pozwalająca nie tylko zredukować wagę, ale
też trwale ją utrzymać. Prezentujemy przykładowy przepis Mrs. Sporty i życzymy smacznego!
Do klubu Mrs. Sporty trafiłam na początku listopada. Już po
kilku treningach wiedziałam, że formuła tego klubu idealnie odpowiada
moim potrzebom – nie zajmuje dużo czasu, wystarczy około 40
minut 3 razy w tygodniu. Bez najmniejszego wysiłku osiągnęłam

ul. Wolborska 7a / 97-3600 Piotrków Trybunalski / tel.: 798253034 / www.podomedpiotrkow.pl

swój cel – schudłam kilka kilogramów, poprawiła mi się sylwetka
i mam mnóstwo energii przez cały dzień. W klubie panuje świetna

Z wizytą u podologa

atmosfera, którą tworzą trenerzy i same członkinie – mówi Monika
Ostrowska,

Historia klubowiczki

Klubowiczka

Mrs.Sporty

oraz

Klubowiczka

czerwca.

Makaron z łososiem

Zupa jabłkowo-imbirowa z curry

Składniki na 4 porcje:

Składniki na 4 porcje:

Dla 1 porcji podziel składniki przez 4

300 g pełnoziarnistego makaronu
penne
200 g brokuł
200 g kalafiora
2 łyżki oleju rzepakowego
50 g orzechów nerkowca
2 łyżki koncentratu pomidorowego

1 łyżeczka mąki
250 ml bulionu warzywnego
Pieprz
Szczypta cukru
200 g fi letu z łososia
Bazylia, pietruszka lub
inne świeże zioła

Kim jest? Czym się zajmuje? Czego się spodziewać podczas wizyty?

Dla 1 porcji podziel składniki przez 4

1
1
1
6

cebula
ząbek czosnku
mały kawałek imbiru
jabłek, odrobina soku
z cytryny
2 łyżki oleju

600 ml bulionu warzywnego
200 ml soku jabłkowego
1 kubeczek gęstej, ukwaszonej
śmietany
2 łyżki przyprawy curry, sól, cukier

Przygotowanie:
Przygotowanie:
Ugotuj makaron w osolonej wodzie
według instrukcji na opakowaniu. Oczyść
brokuły i kalafiora. Oddziel różyczki od
korzenia i umyj je. Ok. 6 minut przed
końcem gotowania makaronu dodaj
do niego brokuły i kalafi or.

Umyj i osusz rybę, a następnie pokrój
ją w kostkę. Zdejmij orzechy z patelni.
Na tym samym tłuszczu smaż rybę przez
ok. 3 minuty przekładając ją z jednej
strony na drugą. Odlej makaron, brokuły
i kalafiora, a następnie dodaj je do ryby
i przez ok. 2 minuty smaż wszystko razem.

Na patelni rozgrzej jedną łyżkę oleju i
praż na nim orzechy nerkowca przez ok. Umyj i osusz zioła. Oddziel liście od
łodyg i posiekaj.
4 minuty.

Cebulę, czosnek, imbir i jabłka obrać,
z jabłek usunąć pestki, pokroić w kostkę.
Mniej więcej połowę jabłek pokrojonych
w kostkę odstawić, skropić sokiem z
cytryny.
Cebulę i czosnek zeszklić w dużym
garnku w 1 ½ łyżki oleju. Dodać imbir,
jabłka i wszystko krótko podsmażać.
Następnie wszystko zalać bulionem i
gotować na wolnym ogniu przez ok. 15
minut. Kiedy jabłka będą miękkie, zdjąć
garnek z płyty, wlać sok jabłkowy,

Gotowe danie polej
W międzyczasie rozgrzej drugą łyżkę
oleju w garnku. Dodaj do niego koncen- sosem i posyp orze chami oraz ziołami.
trat pomidorowy i podsmażaj go cały
czas mieszając przez ok. 2 minuty.
Zagęść go mąką i dolej bulion cały czas
mieszając. Doprowadź do wrzenia i gotuj
przez ok. 3 minuty co jakiś czas mieszając. Dopraw do smaku solą, pieprzem i cukrem.

wymieszać z 2/3 śmietany i wszystko
dobrze zblendować.
Przyprawić curry, solą, cukrem i odrobiną pieprzu cayenne. Pozostałe jabłka
podsmażyć na patelni w ½ łyżki oleju.
Każdą porcję zupy przyozdobić małym
kleksem śmietany i kilkoma podsmażonymi kawałeczkami jabłek oraz oprószyć
curry.

03 mięso

1

06 tłuszcz

1

Moduły w 1 porcji

03 mięso

0

06 tłuszcz

1½

01 zboża

1½

04 warzywa

½

07 dodatki

0

01 Zboża

0

04 warzywa

0

07 dodatki

0

02 mleko

0

05 owoce

0

08 napoje

0

02 Mleko

0

05 owoce

2

08 napoje

0

mini pizze

Jeśli w obrębie Twoich stóp występują poniższe problemy – skorzystaj z porad specjalisty podologa:
•
zmiany skórne (odciski, nagniotki, pękające pięty, modzele, nadmierna suchość, nadmierna potliwość itp.),
•
zmiany w obrębie płytki paznokciowej (wrastające i wkręcające się paznokcie, paznokcie zgrubiałe, grzybica paznokci itp.),
•
deformacje kostne (np. płaskostopie, halluxy itp.),
•
powikłania cukrzycy.
Zadaniem podologa jest także systematyczna profilaktyka i pielęgnacja Twoich stóp, od wykonania zabiegu, po dobór odpowiedniego
obuwia i preparatów.

Jak wygląda wizyta w gabinecie podologicznym?
Wizyta w gabinecie podologicznym rozpoczyna się od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu na temat stanu zdrowia, trybu życia
oraz założenia Karty Pacjenta. Następnie stopy poddawane są dokładnym oględzinom, a w uzasadnionych przypadkach (np. cukrzyca)
wykonywane są specjalistyczne badania. Po postawieniu diagnozy podolog planuje kurację oraz dobiera odpowiednie preparaty
do domowej pielęgnacji. Każdorazowo używane są sterylne lub jednorazowe narzędzia, spełniające najwyższe standardy medyczne.

Kto powinien odwiedzić gabinet podologiczny?

Moduły w 1 porcji

12
Ekspressowe

Podolog jest specjalistą pielęgnacji stóp. Jego rolą jest przeciwdziałanie powstawaniu zmian chorobowych w obrębie stóp, a także
planowanie i przeprowadzanie kuracji w przypadku już istniejących dolegliwości.

Ryż z mięsem mielonym

Badaniu podologicznemu powinni poddać się w szczególności: chorzy na cukrzycę, sportowcy, osoby z nadwagą, uskarżające się na
dolegliwości w obrębie kręgosłupa lub kończyn dolnych, wykonujące pracę fizyczną, wymagającą długiego stania czy chodzenia.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w siedzibie firmy PODOMED Centrum Zdrowej Stopy
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Porozmawiajmy bez wstydu:
proktologia
Przewód pokarmowy lubi płatać nam figle. Gama dolegliwości sięga od palącej zgagi w gardle,
uczucia ciężkości na żołądku, bólu brzucha, odbijania oraz wielu innych objawów. Przewód pokarmowy
to również miejsce, w którym zazwyczaj zaczyna się bariera naszego wstydu. Niepotrzebnie, proktologia
to specjalnie wydzielona dziedzina medycyny, która zajmuje się problemami związanymi z dolnym
odcinkiem układu pokarmowego.
Choroby odbytu to częsty i powszechny problem
wśród społeczeństwa. W niektórych klasyfikacjach zali-

Kiedy udać się do lekarza?

czany jest także, obok otyłości i choroby wieńcowej, do

sobie, że dolegliwości związane z tą częścią ciała są typowe

i bólu oraz wypadanie hemoroidów na zewnątrz. W ostat-

i powszechne, a proktolodzy zajmują się nimi na co dzień.

nim etapie zmienione chorobowo guzki nie cofają się, ule-

Wizyta zaczyna się od szczegółowego wywiadu, warto

gają niedokrwieniu i zakrzepicy. Ból towarzyszący defeka-

więc być do niego przygotowanym. Na pewno pojawią się

cji i pieczenie odbytu może oznaczać powstanie szczeliny

pytania o rodzaj dolegliwości, natężenie i umiejscowie-

odbytu, czyli płytkiego, wąskiego pęknięcia błony śluzowej

nie bólu, a także o wygląd i regularność oddawania stolca.

kanału odbytu. Najczęstszą przyczyną takiego urazu jest

Przed odwiedzeniem gabinetu specjalisty, warto uważnie

duży wysiłek, uraz mechaniczny, ostre zaparcia lub sto-

obserwować stolce: kolor, kształt i gęstość, ewentualne

sunki analne. Na granicy skóry i błony śluzowej, w miej-

pojawianie się krwi. Etapem rozpoznania, którego nie da

scu występowania ujścia gruczołów i tzw. krypt w obrębie

się uniknąć, ale nie należy wstydzić, jest badanie palcem,

odbytu, może dochodzić do powstawania infekcyjnych

tzw. per rectum. Ta bezpośrednia analiza stanu odbytu

stanów zapalnych. Uwzględnić należy także inne choroby

pozwala lekarzowi uzyskać cenne informacje: o stanie

objawiające się bólem w okolicy odbytu: zapalenie gru-

zwieraczy czy też obecności guzków. Kolejnym narzędziem

czołu krokowego, macicy, ropień jajowodu, endometrioza.

diagnostycznym jest wziernik, który umożliwia przepro-

Każda z dolegliwości wymaga właściwej diagnozy i odręb-

wadzenie anoskopii, czyli badania błony śluzowej. Stwier-

nego postępowania: od leczenia farmakologicznego, przez

dzenie obecności krwi i widocznych guzków wymaga dal-

metody bezoperacyjne aż po zabiegi chirurgiczne. Lekarz

szego badania, ponieważ oznacza to, że problem istnieje

proktolog indywidualnie dobierze odpowiednie leczenie,

w wyższej partii jelita. Metodą na dotarcie w głąb układu

które pozwoli usunąć przyczynę dolegliwości i wyleczyć

pokarmowego jest zastosowanie odpowiednich narzę-

objawy.

grupy chorób cywilizacyjnych. Siedzący tryb życia, nad-

Niezwłocznie po wykryciu alarmujących objawów.

dzi. Rektoskopia wykorzystuje sztywną rurkę o długości

waga, brak ruchu oraz brak odpowiednio zbilansowanej

Jedną z chorób jest nowotwór odbytnicy, która stanowi

ok. 30 cm, podczas wykonywania fiberosigmoidoskopii

Zanim jednak trafimy do gabinetu proktologa,

diety skutkuje zaburzeniami pracy jelit, co często objawia

końcową część jelita grubego. Nieleczony i późno wykryty

lekarze posługują się giętkim, 60 centymetrowym wzier-

pamiętajmy, że już teraz możemy zapobiegać powstawa-

się dolegliwościami w ich końcowym odcinku. Nie ma się

nowotwór może doprowadzić do konieczności wycięcia

nikiem. Wszystkie zabiegi wziernikowania umożliwiają

niu niektórych schorzeń. Należy przestrzegać trzech głów-

czego wstydzić. Zmienione chorobowo guzki krwawnicze,

całej odbytnicy wraz ze zwieraczami i stworzenia sztucz-

pobranie fragmentów błony śluzowej do badania histopa-

nych zasad profilaktyki w zakresie dolnego odcinka układu

czyli okryte złą sławą hemoroidy, to najczęstsza przypa-

nego odbytu na brzuchu. Kiedy natomiast powinniśmy czuć

tologicznego, które pozwoli rozpoznać zmianę chorobową.

pokarmowego: wprowadzić do diety artykuły spożywcze

dłość tego obszaru, na którą cierpi nawet co trzeci Polak.

się zaniepokojeni? Konsultacji lekarskich może wymagać

Do częstych badań należy zaliczyć także endorektalne

bogate w błonnik, unikać produktów podrażniających jelito

Poznanie budowy dolnego odcinka układu pokarmowego

pojawienie się krwawienia z odbytu, bólu, lub swędzenia

USG ze specjalnie uformowaną głowicą, wprowadzaną

– ostrych potraw i alkoholu oraz działających pobudzająco

i właściwego, medycznego nazewnictwa pozwoli nam

oraz wszelkich zmian w postaci guzków, narośli, ran, czy

do kanału odbytu. Pozwala ono ocenić lokalizację ropnia,

takich jak kawa czy herbata. Na stan kanału odbytniczego

uniknąć zakłopotania podczas wizyty u lekarza oraz

nietypowych wycieków. Podczas zaburzeń pracy koń-

a także stan czynnościowy zwieraczy.

wpływa także regularny ruch, który równoważy siedzący

pozwoli precyzyjnie wskazać miejsce i rodzaj dolegliwości.

cowego odcinka układu pokarmowego często zachodzą

Lekcja anatomii:
kłopotliwe 15 cm

zmiany w rytmie wypróżnień i wyglądzie stolca. W przypadku zmian nowotworowych, kiedy guz posiada duże

Na co chorujemy?
Do najczęściej diagnozowanych chorób tej okolicy

problemy z jego drożnością. Dlatego tak ważny jest coraz

ciała należą: guzki krwawnicze, żylaki odbytu i hemoroidy,

Dolny odcinek układu pokarmowego rozpoczyna

popularniejszy trend – biofeedback, który polega na uważ-

a do najgroźniejszych - nowotwór odbytu. Pojawiają się

się jelitem grubym. W jego skład wchodzi okrężnica

nym obserwowaniu zmian w swoim ciele, w tym także na

także inne przypadłości: świąd, przetoki, szczeliny i zapa-

i odbytnica, która zaczyna się już na wysokości promon-

kontroli regularności wypróżnień i wyglądu stolca.

lenia odbytu. Hemoroidy, czyli zmiany chorobowe guz-

gość odbytnicy wynosi 12-15 cm. Z medycznego punktu
widzenia końcowy odcinek układu pokarmowego to kanał
odbytniczy o długości 4-6 cm, zakończony anusem, czyli
odbytem. Funkcją odbytnicy jest zbieranie powstającego
kału, który może zalegać w niej godzinami, a w przypadku

Nie taki lekarz straszny:
wizyta u chirurgia
kolorektalnego

zaparć nawet dniami, dlatego właśnie ten fragment, wraz

a niezaleganie stolca w odbytnicy pozwala uniknąć wielu

ków krwawniczych, umieszczonych na wysokości ok. 2-3
cm od odbytu, prowadzą do utraty przez nie zawieszenia
i zsuwania się w dół kanału odbytniczego a w konsekwencji - wypadania poza odbyt. Hemoroidy występują w czterech stopniach zaawansowania, przy czym każdy kolejny
zwiększa dyskomfort i trudności podczas wypróżniania.
W najłagodniejszej postaci odczuwa się zaledwie swędze-

z jego ujściem, jest miejscem występowania najczęstszych

W przypadku pojawienia się pierwszych objawów,

nie w okolicy odbytu, często pojawia się także lekkie krwa-

problemów: krwawienia, świądu, ropni, infekcji, zaburze-

lekarz pierwszego kontaktu wypisuje skierowanie do spe-

wienie, ale hemoroidy pozostają wewnątrz kanału odbyt-

nia pracy zwieraczy oraz problemów z oddawaniem stolca.

cjalisty. Przed wizytą u lekarza, powinniśmy uświadomić

niczego. Kolejne etapy to intensyfikacja świądu, pieczenia
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wać regularny rytm wypróżniania się i właściwą pracę jelit,
zakażeń, infekcji i urazów.

rozmiary, może się zdarzyć, że dojdzie np. do zwężenia
światła jelita i pojawiają się ołówkowate stolce, bądź inne

torium – połączenia kości krzyżowej z lędźwiową. Dłu-

tryb życia. Odpowiednia aktywność i dieta pozwala zacho-

fotolia.pl
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Potrójny efekt

Porada eksperta Medicall

– regularny trening wpływa na bilans kaloryczny
z potrójną siłą

Krwawienie z odbytu

Osoby, które trenują regularnie osiągają dużo więcej niż „tylko” spalanie kalorii bezpośrednio
podczas ćwiczeń, a wypracowany efekt przyspieszonego metabolizmu utrzymuje się również po
wysiłku fizycznym. Z kolei rozwój mięśni w trakcie treningu prowadzi do zwiększonego zużycia energii

Obecność świeżej krwi lub skrzepów krwi w stolcu określa się jako krwawienie z odbytu. Dolegliwość

przez organizm podczas całej doby. Kto chce więc trwale schudnąć, powinien koniecznie wykorzystać

ta dotyczy około 10% dorosłej populacji oraz często jest pierwszym i jedynym objawem bardzo groźnej

potrójną skuteczność i postawić na odpowiednią formę treningu.

choroby – raka jelita grubego.
Trening fizyczny powoduje wysoki wydatek energe-

czekają dodatkowe promocje. Klub zapewnia w tym okresie

Warto odróżnić obecność świeżej, jasnoczerwonej

Dwie najczęstsze przyczyny krwawień z odbytu to

tyczny prowadzący do redukcji masy ciała, pod warunkiem,

bezpłatny trening personalny, a pierwszych 30 pań podpi-

krwi jedynie na papierze toaletowym od skrzepów krwi czy

szczelina odbytu oraz guzki krwawnicze (zwane potocznie

że nie zostanie jednocześnie zwiększona podaż energii.

sujących umowę o członkostwo, otrzyma 1 miesiąc tre-

krwi przemieszanej ze stolcem. Taka orientacyjna ocena

żylakami odbytu). Powstaniu obu tych schorzeń sprzyja

Należy jednak pamiętać, że to regularne ćwiczenia wpły-

ningu za połowę ceny.

pozwala w przybliżeniu określić czy źródłem krwawienia

nieprawidłowy rytm wypróżnień, a w szczególności utrzy-

wają po trzykroć korzystnie na bilans kaloryczny.

jest sam odbyt, czy też źródło krwawienia znajduje się

mujące się zaparcia. Kolejnymi przyczynami krwawień

Po pierwsze, podczas treningu wzrasta zużycie

w świetle jelita.

z dolnego odcinka przewodu pokarmowego są uchyłki

energii, co oznacza, że spalana jest większa ilość kalorii

Każde, nawet niewielkie krwawienie z odbytu lub

oraz polipy jelita grubego. Uważa się, że większość nowo-

– nazywa się to wydatkiem energetycznym związanym

pojawienie się śladowej ilości krwi na papierze toaletowym

tworów złośliwych jelita grubego rozwija się na podłożu

z aktywnością fizyczną. Po drugie, ćwiczenia siłowe poma-

jest objawem alarmującym i nie powinno być ignorowane,

polipa. Rak jelita grubego, w szczególności zlokalizowany

gają utrzymać i rozwijać mięśnie. Tym samym wzrasta

choć najczęstszą jego przyczyną są hemoroidy. Z drugiej

w kanale odbytu i nisko w odbytnicy (czyli w zasięgu lekar-

liczba aktywnych metabolicznie mitochondriów („piecy-

Regularny trening z Mrs.Sporty

jednak strony, krwawienie może być objawem raka jelita

skiego palca), jest obecnie coraz częstszą przyczyną krwa-

ków”) spalających tłuszcz, dzięki czemu zwiększa się zuży-

ma potrójny efekt na optymalne

grubego – choroby uleczalnej pod warunkiem wykrycia na

wień. Około 60% wszystkich złośliwych guzów jelita gru-

cie kalorii i to przez całą dobę, ponieważ mięśnie muszą być

spalanie kalorii:

wczesnym etapie. Zbagatelizowanie krwawienia z odbytu

bego znajduje się tuż powyżej kanału odbytu, w odbytnicy

stale zaopatrywane w energię. Po trzecie, dzięki utrzymu-

może odroczyć rozpoznanie i zaprzepaścić szansę na

i końcowym odcinku esicy. Przeprowadzone o czasie bada-

jącemu się efektowi podwyższonego metabolizmu, prze-

wyleczenie.

nie proktologiczne daje możliwość rozpoznania problemu

miana materii jest przyspieszona również w stanie spo-

i jego właściwego leczenia (a nie stosowania kolejnej rekla-

czynku po treningu.
Przyspieszenie podstawowej przemiany materii

i miejsca krwawienia. Lekarz proktolog, po uprzednim

Nie należy więc zwlekać i odkładać wizyty u prok-

związane z przyrostem masy mięśniowej prowadzi do

zebraniu wywiadu, powinien wykonać dokładną diagno-

tologa. Nie tylko dlatego, aby upewnić się, że za dolegli-

zwiększonego zużycia energii przez 24 godziny na dobę,

stykę końcowego odcinka przewodu pokarmowego. Bada-

wościami, które wyjątkowo uprzykrzają życie, nie kryje się

co oznacza, że nawet siedząc na sofie spalamy kalorie

nie proktologiczne składa się z badania per rectum (pal-

jakaś poważna choroba. Ale przede wszystkim dlatego,

– wyjaśnia Tomasz Lizurej, manager i trener klubu Mrs.

cem przez odbyt), a następnie wziernikowania końcowego

że zdrowy odbyt i prawidłowo funkcjonująca odbytnica to

Sporty w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas półgodzinnego

odcinka jelita grubego krótkim aparatem – anoskopem lub

komfort i lepsza jakość życia. Poza tym, jak w przypadku

treningu tracimy przynamniej 300 kalorii, a „potrójną

dłuższym – rektoskopem. Na podstawie uzyskanych w ten

każdej choroby – im wcześniej zostanie rozpoznana, tym

skuteczność” osiągamy już przy 2-3 treningach w tygodniu

sposób informacji o problemach pacjenta, lekarz proktolog

łatwiej jest ją wyleczyć.

– dodaje Tomasz Lizurej.

może postawić wstępną diagnozę oraz zaplanować sposób

Mrs.Sporty stawia na potrójny efekt. Więcej infor-

dalszego postępowania. Możliwa jest na tym etapie decy-

macji na ten temat zainteresowane Panie mogą uzyskać

zja o celowanym leczeniu lub konieczności rozszerzenia

w klubie Mrs. Sporty w Piotrkowie Trybunalskim. Na tych,

diagnostyki.

Sławomir Glinkowski, dr n. med.,
specjalista chirurgii ogólnej, proktolog.
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Poprzez zwiększony metabolizm
zapewnia dalsze spalanie bezpośrednio
po treningu przez wiele godzin

Spalanie
zwiększone na
dłużej przez
rozbudowę
mięśni

Dodatkowe
spalanie
Przemiana materii

2

Podczas jednej sesji treningowej
(szybsza przemiana materii i energii)
spala (średnio) przynajmniej 300 kalorii

Spalanie
chwilowo
zwiększone
przez wzmożoną ilość ruchu/treningu

Podstawowa przemiana energii

mowanej maści czy czopków na hemoroidy).

Buduje mięśnie i przez to wspomaga
podstawową przemianę energii przez
24 godziny na dobę

Przemiana materii

lekarza, najlepiej proktologa, celem ustalenia przyczyny

1

Dodatkowy
efekt spalania
po treningu

Podstawowa przemiana energii

W takiej sytuacji zawsze powinniśmy zgłosić się do

Potrójny efekt

Pozytywny skutek uboczny: Trening daje
więcej energii na co dzień i w pracy

ZAPOTRZEBOWANIE NA KALORIE PRZEZ
24 GODZINY
BEZ TRENINGU

PRZY TRENINGU

którzy zdecydują się na zajęcia we wrześniu i październiku,
RZ-Sporty-Wochen_Pl_A1_hoch_Sep-Okt_2014_PL.indd 1
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REKLAMA

Możemy wykonać
następujące zabiegi:

Działanie:

•

boki – stosujemy jednocześnie 2 aplikatory
na obie strony ciała,

•

wyszczupla, stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej,

•

redukuje cellulit,

•

brzuch – stosujemy 1 aplikator na brzuch,

•

detoksykuje i działa drenażowo stymulując wydalanie

•

pośladki lub uda – stosujemy jednocześnie 2 aplikatory

•
•

nadmiaru płynów z organizmu,

na obie strony ciała,

•

nawilża, odżywia i dotlenia tkanki,

ramiona – stosujemy jednocześnie 2 aplikatory na obie

•

ujędrnia,

strony ciała,

•

wzmacnia system immunologiczny,

plecy – stosujemy jednocześnie 2 aplikatory

•

zwiększa siłę mięśni,

na obie strony ciała.

•

zmniejsza ból stawów, także w przypadku zapalenia
stawów, sztywności oraz napięcia mięśni,

•

Efekt
Najlepsze efekty kriolipolizy są widoczne po około
2-3 miesiącach, gdyż organizm ma wówczas wystarczająco
dużo czasu, aby zmetabolizować komórki tłuszczowe, które

Therapy Cool

zostały zniszczone w procesie schłodzenia. Badania dowodzą,

zabiegi fizjoterapeutyczne, rehabilitacyjne.

Umysł:
•
•

działa antydepresyjnie,
działa korzystnie na system nerwowy.

że widoczne rezultaty można zaobserwować już w pierwszym
tygodniu po zabiegu. W ciągu dwóch miesięcy tkanka tłuszczowa
zmniejsza się o około 30%.

światowa nowość

Therapia kontrastami automatyczna
w kombinezonie

W ofercie posiadamy liczne zabiegi
na ciało i twarz, m.in.:
•

żelazko antycellulitowe (wyszczuplanie, ujędrnianie,
likwidacja rozstępów),

•

push up na piersi oraz pośladki,

Terapia kontrastami polega na przemiennym poddawaniu

•

drenaż limfatyczny,

ciała zmianom temperatury. Naturalną odpowiedzią organizmu

•

masaże oraz zabiegi SPA na ciało,

na zmiany temperatury jest poprawa cyrkulacji krwi, dotlenienia,

•

mezoterapia mikroigłowa,

odżywienia i nawilżenia tkanek. Z drugiej strony krew dostar-

•

bio electro peeling (nowość na rynku kosmetycznym),

czana do miejsc poddanych zabiegowi w fazie zimnej pobiera

•

żelazko przeciwzmarszczkowe,

ciepło z komórek tłuszczowych. Tak więc jednocześnie następuje

•

oxybrazja (zabiegi tlenowe),

pomocna także w przypadku fibromialgii, chronicznego zmęczenia, zabiegów z zakresu medycyny sportowej, rehabilitacji

proces ujędrniania i odżywienia tkanek jak i spalania tłuszczu,

•

mikrodermabrazja oraz wiele innych.

i suchej balneoterapii.

co prowadzi do zmniejszenia obwodów ciała. Zabiegi zwężają

Jesteśmy drugim salonem w Polsce posiadającym Therapy Cool
Therapy Cool to opatentowane urządzenie do terapii kontrastami i kriolipolizy. Zastosowanie inteligentnej,
zaawansowanej technologii pozwala wykonać skuteczne zabiegi wyszczuplające, ujędrniające, drenujące, odmładzające
ciało i twarz. Therapy Cool to system zaprojektowany dla kosmetyczek, fizjoterapeutów i lekarzy. Terapia kontrastami jest

i rozszerzają naczynia krwionośne wywołując gimnastykę naczyń

Kriolipoliza Therapy Cool

Czym wyróżnia się kriolipolza
w Therapy Cool?

krwionośnych.

wykwalifikowaną kadrę. Ponadto Instytut Urody ABACOSUN
używa profesjonalnych kosmetyków i innowacyjnych urządzeń

Jak wygląda zabieg?

Kriolipoliza w sposób selektywny i kontrolowany niszczy

•

zaawansowaną technologią kontroli temperatur,

komórki tłuszczowe bez naruszania otaczających struktur. Jest to

•

unikalną aplikacją. Aplikatory krio są elastyczne i dopasowują

Ciało pacjenta zostaje zawinięte w specjalny kombinezon

nieinwazyjny zabieg polegający na obniżeniu temperatury tkanki

się do ciała. Umożliwiają również skuteczną transmisję

przez który przepływa naprzemiennie ciepły i zimny płyn. Podczas

tłuszczowej w celu zaindukowania procesu degradacji adipo-

niskiej temperatury bez stosowania podciśnienia. Dodatkowo

zabiegu pacjent nie ma kontaktu z wodą.

cytów bez uszkodzenia innych komórek. Przedłużone działanie

działają one na większy obszar ciała niż standardowa metoda

zimna na tkankę tłuszczową wywołuje apoptozę (śmierć komó-

z podciśnieniem.

rek tłuszczowych). Zdegradowane komórki tłuszczowe zostają
w procesie fagocytozy, a następnie przy udziale układu limfatycznego wyeliminowane z organizmu, w związku z tym nie obserwujemy podniesienia poziomu lipidów we krwi.
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Usługi w naszym instytucie świadczone są przez

HI-TEC. Posiadamy też atrakcyjne oferty dla firm i grup, a także
sprzedaż bonów upominkowych.

INSTYTUT URODY ABACOSUN
97-300 PIOTRKÓW TRYB / UL.NARUTOWICZA 62. / TEL:44 755-17-71 / www.abacosunpiotrkow.pl
ZAPRASZAMY
19

Skorzystaj z usług specjalistów w poradniach Medicall

Kontakt NZtOZ Medicall

ul. Wojska Polskiego 77
97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon do biura: 44 649 77 24
E-mail: sekretariat@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:
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/ ogólnej / okulistycznej / alergologicznej / endokrynologicznej /
/ diabetologicznej / psychiatrycznej / psychologicznej /
/ laryngologiczna / labaratorium medyczne / punkt pobrań /

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

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

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

