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Rola laboratorium w diagnostyce 
niepłodności żeńskiej i męskiej

W ostatnich latach w wielu krajach gwał-
townie wzrosła liczba par małżeńskich wy-
magających leczenia z powodu niepłodności.  
Z problemem tym mierzy się co dziesiąta para 
w wieku rozrodczym. Wpływ na ten stan mają 
zaburzenia hormonalne, różnego rodzaju cho-
roby narządów płciowych, przyjmowane leki, 
współistniejące choroby oraz szereg czynników 
środowiskowych, a także styl życia. Problem ten 
w równym stopniu dotyczy zarówno kobiet jak  
i mężczyzn. Współczesna medycyna laboratoryj-
na dysponuje szerokim wachlarzem badań po-
zwalających na ustalenie przyczyn niepłodności, 
co pozwala postawić prawidłową diagnozę i o ile  
to możliwe zastosować odpowiednie leczenie. 
Pierwszym krokiem w ustaleniu zaburzeń zdro-
wotnych u kobiety jest zawsze wywiad lekarski  
i badania obrazowe w gabinecie ginekologicz-
nym, wśród nich najwięcej informacji wnosi 
badanie ultrasonograficzne metodą przezpo-
chwową, histeroza/pingografia czy histerosko-
pia. Lekarz szukający przyczyn niepłodności 
ma również do dyspozycji szereg szczegółowych 
badań laboratoryjnych, których wyniki pomaga-
ją w ustaleniu przyczyn problemów z zajściem  
w ciążę. Wśród nich znajdują się: 
•	 badania	hormonalne,	
•	 bakteriologiczne,	
•	 wirusologiczne,	
•	 immunologiczne,	
•	 genetyczne.	

Badania hormonalne, które wykorzystywane 
są w diagnostyce niepłodności to: 
•	 gonadotropiny	FSH	i	LH,	
•	 estradiol,	progesteron,	testosteron,	prolaktyna,	
•	 SHBG,	17OH-progesteron,	DHEA-S,	
•	 hormony	tarczycy	(FT3,	FT4)	oraz	TSH,	

•	 a	wśród	najnowszych	badań	hormonalnych	
pomocnych w ocenie rezerwy jajnikowej wy-
konywane	jest	AMH	i	inhibina	B.	

Powyższe badania wykonywane są u pacjentek 
w określonych fazach cyklu. Badania immuno-
logiczne: zaburzenia tego układu polegają na 
nieprawidłowej reakcji układu odpornościowego 
i wpływają na procesy prowadzące do zapłodnie-
nia.	Organizm	wytwarzając	przeciwciała	uszka-
dza komórki rozrodcze lub struktury układu 
płciowego.	Taka	reakcja	immunologiczna,	u	ko-
biety bądź u mężczyzny uniemożliwia poczęcie 
dziecka. Najważniejsze znaczenie ma wykrycie 
przeciwciał skierowanych przeciwko komórkom 
biorącym udział w zapłodnieniu: 
•	 przeciwciała	przeciwplemnikowe	(występują	

u	ponad	20%	niepłodnych	par)	oznaczane	
we krwi u kobiet i mężczyzn, oraz w nasieniu 
męskim, 

•	 przeciwciała	przeciw	strukturom	jąder	
 – anty Leydig cells, 
•	 przeciwciała	przeciw	strukturom	jajnika	
 – anty Theca folliculi, anty Zona pellucida. 

Wśród badań immunologicznych istotną grupą 
są badania diagnozujące nawykowe poronienia: 
•	 przeciwciała	anty-kardiolipinowe	
•	 przeciwciała	anty-β2-glikoproteinowe,	
•	 przeciwciała	antyfosfatydyloserynowe.	

Badania bakteriologiczne oceniające bioceno-
zę pochwy której zaburzenia mogą prowadzić do 
zakażenia dróg rodnych. 

Najczęstszymi patogenami są: 
•	 chlamydia	trachomatis,	
•	 ureaplasma	urealyticum,	
•	 mycoplasma	hominis.	
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Do	identyfikacji	 tych	drobnoustrojów	nie-
zbędne są wymazy z pochwy i szyjki macicy. 
Badania genetyczne to analiza nieprawidło-
wości chromosomalnych u obojga partnerów.  
W diagnostyce zaburzeń płodności u mężczyzn 
podstawowym badaniem zgodnie z zaleceniami 
WHO	jest	badanie	nasienia	z	równoczesnym	
wykonaniem obecności przeciwciał przeciw-
plemnikowych w nasieniu. Wśród badań labo-
ratoryjnych pomocnych w ustaleniu przyczyn 
niepłodności męskiej są: 
•	 posiew	bakteriologiczny	nasienia,	
•	 posiew	mykologiczny	nasienia,	
•	 testy	na	obecność	Chlamydia	trachomatis,	
•	 profil	hormonalny:	FSH,	LH,	testosteron,	
•	 markery	nowotworowe:	PSA,	free	PSA,	AFP,	

βHCG.

Leczenie niepłodności powinna poprzedzać 
szczegółowa diagnoza, której celem jest wska-
zanie przyczyn zaburzeń u kobiety i mężczyzny. 
Badania laboratoryjne to jedne z istotnych 
narzędzi	w	tym	procesie.	Laboratorium	Medi-
ca w Radomiu zapewnia odpowiednią jakość 
wykonywanych analiz zgodnie ze standardami 
międzynarodowymi, badania przeprowadza wy-
soko wykwalifikowany personel wykorzystując 
najwyższej jakości sprzęt i odczynniki. 

Agnieszka Flont 
mgr analityki medycznej 
specjalista laboratoryjnej 
diagnostyki medycznej

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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Mam żylaki i co dalej?
Żylaki kończyn dolnych są najczęściej wystę-

pującym wśród ludzi zespołem chorobowym, nie 
tylko szpecą, ale często powodują różnorodne 
dolegliwości i mogę prowadzić do groźnych 
powikłań.

Co to jest żylak? 
Kiedy mówimy o chorobie żylakowej?

Żylak to widoczne, trwałe odcinkowe rozsze-
rzenie żyły układu powierzchownego, nadające 
jej	wężowaty,	wydłużony	przebieg.	O	chorobie	
żylakowej	(przewlekłej	niewydolności	żylnej)	
mówimy, kiedy żyły są zmienione patologicznie 
na długich odcinkach, obejmując niekiedy całą 
kończynę,	 gdy	występują	dolegliwości	 (bóle,	
kurcze,	uczucie	ciężkości,	obrzęki)	i	stwierdza	
się zmiany skórne.

Przyczyny:
1.	 Skłonności	dziedziczne,	aż	w	70%.
2.	 Charakter	pracy	–	praca	w	pozycji	stojącej	

lub	długotrwałe	siedzenie.	Częściej	u	ludzi	
wykonujących ciężką pracę fizyczną np. pra-
cowników przeładunkowych, ekspedientki, 
fryzjerki.

3.	 Niska	aktywność	ruchowa	życia	codziennego	
– otyłość !!!, sposób odpoczywania, siedzenie 
na nodze. 

4.	Ważnym,	choć	niedocenianym	czynnikiem	jest	
obuwie.	Chodzenie	na	wysokich	obcasach.

5.	 Ciąża.

Rodzaje żylaków:
•	 kosmetyczne	(pajączki,	siatkowate)	nie	wy-

magają leczenia choroby ,a jedynie poprawy 
wyglądu

•	 niewydolność	głównych	żył	układu	powierz-
chownego	(najczęściej	żyły	odpiszczelowej)

•	 duże	 żylaki	 bez	 wydolności	 głównych	 żył	
powierzchownych

•	 zespoły	mieszane

Objawy niewydolności żylnej
1.	Wczesne:
 - uczucie ciężkości kończyn
 - bóle nóg i obrzęki wieczorne
 - kurcze łydek
 - świąd skóry
 - siateczka popękanych żyłek na skórze
 - widoczne żylaki

2. Zaawansowane: 
 - duże żylaki
 - obrzęki 
 - zmiany skórne wypryskowe i zapalne,  

   przebarwienia
 - zmiany zapalne i zakrzepowe
 - wrzód goleni

Najgroźniejsze powikłania:
Ogólne	–	choroba	zakrzepowo-zatorowa,	zator	
tętnicy płucnej.
Miejscowe	–	pęknięcie	żylaka,	krwotok.

Zapobieganie:
1.	Właściwa	aktywność	ruchowa:
 - częsta zmiana pozycji ciała i kończyn  

 dolnych
	 -	półgodzinny	 spacer	 2-3	 razy	w	 tygodniu 

	 (najlepiej	codziennie)
 - pływanie
 - umiarkowana jazda na rowerze, gra w tenisa  

 i bieganie
	 -	gimnastyka	 ud,	 łydek	 i	 stóp	 (najlepiej	 

	 codzienna)
 - ograniczenie sportów siłowych, sportów  

 walki, i innych ćwiczeń wykonywanych na  
 bezdechu

2. utrzymanie prawidłowej, należnej masy ciała
3.	 odpowiednie	obuwie	(prawidłowa	wysokość	

obcasa)
4.	 właściwy	ubiór	(nieuciskające	skarpety,	poń-

czochy,	unikanie	bardzo	obcisłych	spodni)
5. ograniczenie gorących kąpieli w wannie na 

korzyść chłodnych kąpieli pod prysznicem
6. w czasie wypoczynku i snu leżenie z nieco 

uniesionymi kończynami, lekko zgiętymi  
w stawach kolanowych

Leczenie niepowikłanej choroby żylakowej, 
polega na usunięciu żylaków oraz przyczyn ich 
powstawania.

Istnieje kilka sposobów leczenia choroby 
żylakowej.	Metody	radykalne	(chirurgiczne),	
skleroterapia,	terapia	uciskowa	(opaska	uciskowa	
i	pończochy)	oraz	farmakoterapia.

REHA-COMPLEX
mgr fizjoterapii Milena Figarska-Szmit
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Od	lat	żyjemy	w	stresie,	ciągle	na	wysokich	
obrotach, pracujemy więcej niż kiedykolwiek 
wcześniej, oddychamy coraz mocniej zanie-
czyszczonym powietrzem, jemy coraz bardziej 
przetworzoną i sztuczną żywność. Wszystkie 
te czynniki przez lata kumulują się w naszym 
organizmie, zatruwając go i tworząc złogi po-
karmowe, ale również złogi toksyn, grzybów  
i pasożytów, które odbierają nam całą energię 
powodując chroniczne zmęczenie, bezsenność, 
migreny, nieprzyjemne dolegliwości układu po-
karmowego, nadwagę.

A	wystarczyłoby	od	czasu	do	czasu	w	naszym	
„wewnętrznym domu” trochę... posprzątać. 
Nasze ciało jest jak nasz dom, który potrzebuje 
wietrzenia, odkurzania, łatania dziur, czyszcze-
nia	 rur	 i	drożnej	kanalizacji.	 Systematycznie	
przeprowadzane „gruntówki” z pewnością wyjdą 
każdemu	na	zdrowie.	Kuracje	oczyszczające	(bo	
o	nich	mowa)	nie	leżą	niestety	w	naszych	nawy-
kach higienicznych, a szkoda, bo poprawiają nie 
tylko zdrowie ale i charakter. 

Na polskim rynku dostępnych jest wiele 
preparatów, dzięki którym można oczyścić or-
ganizm z toksyn.

Pau	d’Arco	znane	także	pod	nazwą	La	Pacho	
pozyskiwane jest z kory drzewa rosnącego w tro-
pikalnych	lasach	Ameryki	Południowej	zwanego	
Tabeusa	albo	Tabeuia	Ipe.	

To	 potężne	 drzewo	 rośnie	 do	 wysokości	 
40	m,	a	 jego	korzenie	sięgają	tak	głęboko,	że	
żadna wichura go nie powali. Kwiaty, kora, sok 
i trociny tego drzewa używane są do wyrobu 
leków. Badania naukowe nad tymi niezwykłymi 
środkami	prowadzone	są	od	roku	1960,	począt-
kowo w Brazylii, potem w innych ośrodkach na 
całym świecie. Naukowcy wciąż są zaskakiwani 
niezwykłymi właściwościami tego leku. Instytut 
Medycyny	Marynarki	Wojennej	w	stanie	Me-
ryland	(USA)w	1974	r.	opublikował	badania,	 
z	których	wynika,	że	Pau	d’Arco	jest	pomocne	
w zwalczaniu pasożytów, obniża poziom cukru 
we krwi, co może zapobiec cukrzycy oraz jest 

Leki naturalne 
- bezpieczna droga do zdrowia
Pasożyty, grzyby, balekikterie, wirusy 
– Diagnostyka biorezonansem dirp

świetnym środkiem ułatwiającym trawienie. Ba-
dania	w	Ameryce	Południowej	i	USA	wykazały,	
że	lapacnol	(aktywny	składnik	zioła	Pau	d’Arco)	
może być stosowany w leczeniu szeregu nowo-
tworów	złośliwych.	Pau	d’Arco	zawiera	dużą	
ilość żelaza i działa krwiotwórczo, jednocześnie 
detoksykacyjnie: oczyszcza krew i narządy we-
wnętrzne od nadmiaru toksyn i trucizn. 

Pau	d’Arco	atakuje	samą	przyczynę	choroby	
i przede wszystkim wzmaga odporność organi-
zmu, zmuszając go niejako do walki z chorobą. 
Naukowcy	stwierdzili,	że	Pau	d’Arco	ma	dzia-
łanie	antybiotyczne	(zabija	szkodliwe	zarazki),	
przy czym nie wykazuje działań ubocznych. 
Można	go	zażywać	bezpiecznie	i	nawet	podawać	
dzieciom. Jest niezbędne w trakcie stosowania 
kuracji antybiotykowej, powstrzymuje postępo-
wanie	zakażenia	drożdżakami.	Stosowane	jest	
również w profilaktyce i leczeniu grypy oraz 
chorób przeziębieniowych. 

Lapachol, betelapachon, hydroksynafrochinon 
i inne składniki Lapacho wykazały aktywne 
działanie przeciw wielu wirusom, w tym przeciw 
wirusowi	opryszczki	(typ	1	i	2),	wirusom	grypy,	
wirusom pryszczycy i poliwirusowi.
- u chorych na leukemię stwierdzono poprawę 

obrazu krwi, 
- białaczek, niedokrwistości, stwardnienia tętnic, 
- astmy oskrzelowej , nieżytów oskrzeli, 
- zapaleniu jelita grubego- hetmoroidy, 
- nieżytu żołądka, owrzodzeniach dwunastnicy, 
- w chorobach zapalnych wątroby i nerek, 
-	cukrzycy	(	typu	1.	obniża	poziom	cukru	we	krwi),	
- różnego rodzaju alergiach, 
- zakażeniach grzybiczych, 
-	drożdżycach	(candidia	albicans),	
- w urazach i źle gojących się ranach, 
- rozmaitych chorobach skórnych, 
- sprzyja wzrostowi ilości czerwonych ciałek 

krwi.
mgr Irmina Grzegorzek
Gabinet Komputerowej 

Diagnostyki Obciążeń Organizmu
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Młodość w każdym wieku...
czy to możliwe bez skalpela?

Medycyna	kosmetyczna,	nowa	gałąź	na	ryn-
ku beauty, staje się dziś poważną konkurencją 
dla starszej siostry medycyny estetycznej. 
Przebrzmiewa już sława „botoksu” i „nici”, gdy 
po kilku- kilkunastu latach klienci zaczynają 
ponosić widoczne niekorzystne konsekwencje 
wcześniej	wykonanych	usług.	Coraz	więcej	mówi	
się o szkodliwym działaniu toksyny botulino-
wej czy innych „wypełniaczy” i „podciągaczy”. 
Coraz	więcej	osób	poszukuje	alternatywnych	 
i zgodnych z naturą metod przywracania czy za-
trzymywania młodego wyglądu. Na przeciw tym 
potrzebom wychodzi medycyna kosmetyczna, 
która jest połączeniem medycyny, kosmetyki 
i najnowocześniejszych technologii. Już dziś 
mamy możliwość zaproponować Państwu niein-
wazyjne i równie skuteczne metody przywraca-
nia młodego wyglądu, bez bólu i powikłań. Nie 
musimy już poddawać się bolesnym, mocno in-
gerującym w nasze ciało oraz portfel zabiegom, 
by wyglądać młodo i świeżo. W naszych zabie-
gach wydobywamy i podkreślamy naturalne 
piękno bez efektu „sztucznej maski” na twarzy  
i bez przykrych konsekwencji w przyszłości.

Pionierskim przedstawicielem nowej gałęzi 
kosmetologii jest nowoczesny, opatentowany wy-
nalazek	HC3	SKINSHOOTER.	Jest	to	urządzenie	

wykorzystywane podczas zabiegu, a sekret jego 
działania opiera się na wykorzystaniu elektropo-
racji	i	najnowszej	techniki	osmozy	(przenikania	
substancji	przez	skórę).	Fale	elektroporacyjne	
tworzą w membranach komórek kanały, dzię-
ki którym możliwy jest transport substancji 
aktywnych	w	głąb	skóry.	Efektami	są:	regene-
racja, detoksykacja, odmłodzenie, wygładzenie 
zmarszczek, opóźnienie procesów starzenia 
dzięki antyoksydantom, redukcja niedoskona-
łości i oznak zmęczenia, zwężenie rozszerzonych 
porów,	 nawilżenie.	Dzięki	 elektrostymulacji	
mięśni, również wykorzystanej podczas zabie-
gu, widoczny jest natychmiastowy efekt liftingu 

MEDYCYNA KOSMETYCZNA – nowość na rynku światowym – już w Radomiu!

przed zabiegiem po zabiegu

Tylko dla czytelników 

Twojego medyka!

Kupon o wartosci

Studio Urody Eliko

ul. Żeromskiego 116 R-m

facebook.com/studiourodyeliko

40 zł,
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Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Radomiu

czyli napięcie i wygładzenie skóry twarzy, szyi  
i	dekoltu	oraz	poprawa	owalu	(zmniejszenie	tzw.	
„chomiczków”	i	„drugiej	brody”).

Składniki	aktywne	wtłaczane	podczas	zabiegu	
to 6 różnych kompozycji innowacyjnych serum, 
które zapewniają wsparcie skóry i jej stymulację 
przez	24h.	Kompozycja	jest	zawsze	indywidu-
alnie dobierana do problemów danej osoby, 
walczymy nie tylko z widocznymi skutkami, ale 
też	z	przyczynami	powstałego	defektu.	Możliwe	
jest mieszanie serum dzięki czemu możemy 
podziałać na cztery różne problemy już w czasie 
jednego	zabiegu!	Do	tej	pory	nie	mieliśmy	takich	
możliwości.	Atutem	serum	jest	ich	czystość,	co	
oznacza, że nie zawierają one substancji zapacho-
wych ani barwiących, środków konserwujących, 
parabenów,	PEG	 (substancje	 ropopochodne)	
oraz	 olejów	mineralnych.	 Co	ważne	 zostały	
przetestowane dermatologicznie. Najlepsze efekty 
pielęgnacyjne można uzyskać łącząc zabieg ko-
smetyczny z odpowiednio dobranym kremem  
z	linii	Clinical	Care	do	pielęgnacji	domowej.	

Czy zabieg jest przeznaczony dla mnie?
Zabieg ze względu na bardzo szerokie spek-

trum działania przeznaczony jest dla szerokiej 
grupy klientów w różnym wieku. Jeśli więc 
borykasz się z którymś z wymienionych niżej 
problemów	–	zabieg	jest	dla	Ciebie!
1.	cera	tłusta,	świecąca	z	rozszerzonymi	porami,	

skłonna do wyprysków i podrażnień
2.	skóra	okolic	oczu	(worki,	cienie	pod	oczami,	

opuchlizna,	suchość)	oraz	skóra	naczyniowa	
(widoczne	 czerwone	 naczynka,	 uderzenia	
gorąca	przy	nagłej	zmianie	temperatury)

3.	skóra	 szara,	 zmęczona,	pozbawiona	blasku	 
z widocznymi zmianami barwnikowymi

4.		skóra	powyżej	30	roku	życia	z	niedoborami	
kolagenu, wymagająca regeneracji

5.	skóra	 powyżej	 40	 roku	 życia	 wymagająca	
regeneracji, posiadająca deficyt w strukturze 
włókien	 (spadek	 jędrności,	 elastyczności,	
zmarszczki)

6. skóra powyżej 50 roku życia z deficytami 
wynikającymi ze zmian hormonalnych np. 
zanik podskórnej tkanki tłuszczowej, głę-
bokie zmarszczki, widoczny brak jędrności  
i elastyczności

Jeśli	zależy	Ci	na:
•	 zmniejszeniu	zanieczyszczenia	skóry,	zwężeniu	

porów

•	 zmniejszeniu	 sińców	pod	oczami,	 redukcji	
zaczerwienienia

•	 rozjaśnieniu	zmian	barwnikowych,	piegów
•	 nawilżeniu,	wygładzeniu,	wypełnieniu	skóry
•	 dotlenieniu,	poprawie	mikrokrążenia	skóry,	

poprawie elastyczności i gęstości skóry, akty-
wacji funkcji życiowych komórek

•	 wypełnieniu	zmarszczek,	poprawie	napięcia,	
zmniejszeniu „chomiczków”, poprawie owalu 
twarzy.
...	to	zabieg	jest	dla	CIEBIE!

Ponadto kuracja ma działanie długofalowe:
•	 przeciwdziała	utracie	wody	–	chroni	 skórę	

przed przesuszeniem
•	 przeciwdziała	utracie	napięcia	i	elastyczności	

skóry
•	 przeciwdziała	powstawaniu	zmarszczek

W dobie starzejącego się społeczeństwa, wy-
chodzenie naprzeciw potrzebom zatrzymywania 
piękna i młodego wyglądu, stało się nie tylko 
potrzebą,	a	wręcz	koniecznością.	Dlatego	Stu-
dio	Urody	ELIKO	w	myśl	filozofii	holistycznego	
podejścia do człowieka i jego problemu jako 
pierwsze w Radomiu wprowadziło i wykonuje 
wyżej	opisany	zabieg	(o	wartości	260	zł).	Nowo-
czesny wynalazek sprawia, że możliwe jest to, co 
kiedyś wydawało się nie do pomyślenia: długo-
trwałe odmłodzenie skóry w bezbolesny sposób 
nie	wymagający	użycia	skalpela.	Osoby,	które	
skorzystały z zabiegu z użyciem skinshootera 
potwierdzają jego skuteczność oraz zwracają 
uwagę na dodatkowe korzyści, bo przecież: „jak 
nas widzą, tak nas piszą”, jednak wiek nie jest już 
problemem, jeśli skóra wygląda młodo!

Przekonani?	My	tak!
Zainwestuj w siebie, a od nas przyjmij prezent 

w	postaci	kuponu	o	wartości	40	zł	na	zabieg	 
z skinshooter-em! 

Zadzwoń	pod	nr	tel.	727	932	542	i	odbierz	
swój kupon!
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psycholog
terapeuta EMDR 
Jolanta Komorowska

Leczenie depresji przez internet 
(projekt E-COMPARED)

Wraz z rozwojem internetu i rozpowszechnie-
niem do niego dostępu, bardzo szybko stał się on 
dla wielu ludzi wartościowym źródłem wiedzy. 
Większość osób korzystających z internetu wła-
śnie tam szuka pomocy, potrzebnych informacji, 
także tych dotyczących zdrowia. Internet szybko 
stał się więc narzędziem wykorzystywanym do 
udzielania pomocy, nie tylko w postaci konsul-
tacji lekarskich lub psychologicznych online, ale 
i psychologicznych interwencji internetowych, 
których rozwój możemy obserwować od kilku-
nastu lat.

Internetowe interwencje psychologiczne po-
siadają szereg zalet. Wyniki badań pokazują, że 
dostarczanie wiedzy online może być tak samo 
efektywne jak przy użyciu tradycyjnych metod, 
a gdy informacje dotyczą rozwoju osobistego  
–	nawet	bardziej	 (Sitzmann,	Kraiger,	Stewart	 
i	Wisher,	2006).	W	niektórych	krajach	europej-
skich,	np.	w	Holandii	i	Szwecji,	terapia	stosowa-
na przez internet jest refundowana i traktowana 
jako	równie	skuteczna	co	terapia	tradycyjna.	Co	
warto podkreślić, interwencje internetowe są 
także bardziej oszczędne, zarówno jeżeli chodzi 
o środki finansowe, jak i o czas uczestników 
(Tate	i	Zabinski,	2004).	Pozwalają	na	dotarcie	
do szerszego grona pacjentów, w tym do tych, 
którzy mieszkają na terenach mniej zurbanizo-
wanych, gdzie dostęp do specjalistycznej opieki 
zdrowotnej jest ograniczony oraz/lub wiąże 
się ze stygmatyzacją. W Polsce nie powstała 
dotychczas internetowa interwencja psycholo-
giczna skierowana na leczenie depresji. Projekt 
E-COMPARED	(Europejskie	Badania	Porów-
nawcze	nad	Efektywnością	Interwencji	Interne-
towej	dla	Osób	z	Depresją)	ma	na	celu	poprawę	
dostępności skutecznej pomocy psychologicznej 
dla osób cierpiących na depresję.

Depresja
Depresja	jest	jedną	z	najczęstszych	i	najbar-

dziej upośledzających funkcjonowanie chorób 
na	świecie.	Obciążenie	depresją	jest	coraz	czę-
ściej poważnym problemem z zakresu zdrowia 
publicznego, częściowo ze względu na poważne 
konsekwencje ekonomiczne absencji w pracy 
i zmniejszonej produktywności wynikającej  
z	depresji.	A	w	myśl	starej	zasady	„lepiej	zapo-
biegać niż leczyć”, w sytuacji zauważenia u siebie 
typowych dla depresji objawów:
1.	Obniżony	nastrój,	nerwowość.
2. Zmiana apetytu.
3.	Wycofanie	z	codziennych	aktywności.

4.	Brak	odczuwania	przyjemności	 z	wykony-
wania czynności, które zazwyczaj sprawiały 
radość.

5. Bezsenność lub nadmierna senność.
6. Zmęczenie lub utrata energii.
7.	Zmniejszona	 koncentracja	 czy	 zdolność	

myślenia.
8.	Uczucie	przygnębienia,	poczucie	beznadziej-

ności, braku wartości czy poczucie winy.
9.	Nawracające	myśli	o	śmierci.

Warto skorzystać z porady psychologa  
w celu diagnozy, tj. zróżnicowania w/w objawów 
z innymi problemami zdrowotnymi, nabycia 
umiejętności radzenia sobie z nimi, a ostatecznie 
zapobieganiu nawrotom depresji.

 
Terapia depresji wg programu Moodbuster

Istnieją różne techniki terapeutyczne, które 
poprawią kontrolę nad objawami depresji i tym 
samym poprawiają nastój. Proponowana terapia 
wg	programu	Moodbuster,	oparta	jest	na	terapii	
poznawczo-behawioralnej, podejściu, które po-
maga zmienić to jak się czujemy poprzez zmianę 
myślenia i zachowania. Interwencja łączy w sobie 
trzy	elementy:	terapię	twarzą	w	twarz	(sesje	z	te-
rapeutą),	sesje	internetowe	i	aplikację	mobilną	
na	telefon.	To	właśnie	te	elementy	składają	się	
na program leczenia depresji z wykorzystaniem 
internetu.	Główne	moduły	interwencji	dostęp-
ne będą na stronie internetowej, którą przekaże 
terapeuta	pracujący	w	ramach	projektu	E-COM-
PARED,	a	podczas	 spotkań	z	nim,	uczestnik	
dowie się co zawierają poszczególne moduły. 
W programie mogą wziąć udział pacjenci  
z diagnozą epizodu depresji, którzy przeszli 
proces	kwalifikacji	do	programu	(trzyetapowy).	
Podstawowymi kryteriami włączenia jest także 
wiek	–	powyżej	18	roku	życia	oraz	możliwość	
korzystania z Internetu i aplikacji na smartfona.

 
Uwaga!

Cały	 program	 terapeutyczny	 składa	 się	 
z	7	sesji	z	terapeutą	i	6	sesji	online,	odbywających	
się	w	ciągu	7-10	tygodni.	Spotkania	z	terapeutą	 
i sesje online odbywają się na przemian.
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Spotkania	będą	odbywać	się	w	miejscu	pracy	
Twojego	terapeuty.	W	czasie	sesji	online	będziesz	
pracować samodzielnie w domu w ramach pro-
gramu	Moodbuster.	Każda	sesja	online	zawiera	
tekst	 i	 ćwiczenia.	Tekst	dostarcza	 informacji	
i	wyjaśnień,	ćwiczenia	pomogą	Ci	zastosować	
teorię do własnej sytuacji.

W okresie między sesjami terapeuta będzie 
używać	systemu	MoodBuster,	żeby	przesłać	Ci	
opinię	na	temat	wykonywanych	przez	Ciebie	
ćwiczeń	i	Twojego	postępu	w	programie.	Razem	
z terapeutą zdecydujecie, kiedy możesz spodzie-
wać się tych informacji.

Za pomocą aplikacji na telefonie będziesz 
rejestrować	swój	nastrój.	Uzyskasz	w	ten	sposób	
informacje, które mogą być pomocne w ukoń-
czeniu programu.

Podczas pierwszej sesji z terapeutą przej-
dziecie wspólnie przez instrukcje sesji online  
i spojrzycie na możliwości aplikacji mobilnej.

 
Kilka słów o projekcie E-COMPARED

Projekt	E-COMPARED	zakłada	przeprowa-
dzenie badań, które mają na celu porównanie 
skuteczności leczenia oraz kosztów terapii de-
presji z wykorzystaniem internetu z leczeniem 
standardowym, przy uwzględnieniu różnic  
w systemach opieki zdrowotnej w danym pań-
stwie oraz w infrastrukturze teleinformatycznej.

E-COMPARED	jest	projektem	realizowanym	
jednocześnie	w	11	krajach	Europy	(Holandia,	
Szwecja,	Niemcy,	Wielka	Brytania,	Hiszpania,	
Irlandia,	Szwajcaria,	Francja,	Belgia,	Portugalia	 
i	 Polska),	 a	 członkowie	 zespołu	 są	 liderami	
badań nad leczeniem w zakresie zdrowia psy-
chicznego z wykorzystaniem internetu, między 
innymi	poprzez	udział	w	projektach	7	Programu	
Ramowego	(ICT4	Depression,	ROAMER).

W polskiej części projektu zostanie przepro-
wadzone zrandomizowane badanie kliniczne  
z	udziałem	150	pacjentów	w	wieku	pomiędzy	
18	a	65	lat.	Planowane	są	cztery	pomiary	stanu	
zdrowia pacjentów: wyjściowy, wkrótce po lecze-
niu	(po	3	miesiącach)	oraz	kolejno	po	6	i	12	mie-
siącach	po	zakończeniu	terapii.	Po	3	albo	6	mie-
siącach	(w	zależności	od	tego,	kiedy	zakończona	
zostanie	terapia	danego	pacjenta)	terapeuci	są	
również proszeni o wypełnienie ankiety online, 
dotyczącej pracy z danym pacjentem.

Osoby	podejrzewające	u	siebie	depresję,	bądź	
rozpoznające niektóre z wyżej wymienionych 
objawów depresji, zapraszam do skontaktowania 
się	z	Gabinetem	Psychoterapii	Jolanta	Komorow-
ska	(www.jolantakomorowska.pl),	mieszczącym	
się	w	Radomiu	przy	ulicy	Grodzkiej	2	lok.	3	lub	
z jednym z gabinetów terapeutycznych wymie-
nionych na stronie www.streslab.eu.

Bibliografia:
1.	Kowalska,	M,	Mińkowska	E.	(2015).	Podręcznik	Terapeu-
ty.	E-COMPARED:	Europejskie	badania	porównawcze	nad	
efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją. 
Warszawa:	SWPS.
2.	Kennedy,	S.,	Lam,	R.,	Nutt,	D.	(2010).	Depresja.	Leczyć	
skuteczniej.	Gdańsk:	Via	Medica.
3.http://www.streslab.eu
4.https://moodbuster.eu
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Kleszcze 
- śmiertelne 
   zagrożenie!

Na słowo kleszcz każdemu z nas włos jeży się 
na głowie. Kleszcze są drobnymi pajęczakami, 
które w ciągu swojego życia przechodzą kilka 
stadiów rozwojowych, a każde z nich potrzebuje 
krwi. I tu zaczyna się problem, bo ulubieńcami 
kleszczy są ssaki stałocieplne, czyli my i nasi pu-
pile. Kleszcze są nosicielami wielu groźnych cho-
rób. Wśród ludzi najpopularniejsze są borelioza 
i odkleszczowe zapalenie mózgu, a u zwierząt 
babeszjoza, borelioza, anaplazmoza, erlichioza.

Czasy,	gdy	kleszcze	można	było	spotkać	jedy-
nie	w	lasach	i	na	łąkach	dawno	minęły.	Obecnie	
występują praktycznie wszędzie: w parkach, na 
miejskich skwerach, w ogrodach a nawet na 
osiedlowych	trawnikach.	Szczyt	ich	aktywności	
przypada na wiosnę i jesień, ale przy obecnych 
zmianach klimatu stanowią one zagrożenie przez 
cały rok. Zimą kleszcze zapadają w stan diapau-
zy czyli snu zimowego. Jednak gdy temperatura 
wzrośnie	powyżej	4˚C	budzą	się	i	rozpoczynają	
poszukiwanie	żywiciela.	Swoje	ofiary	lokalizują	
za	pomocą	narządu	Hallera,	który	znajduje	się	
na przedniej parze odnóży. Jest to swego rodzaju 
narząd węchu, wrażliwy na stężenie dwutlenku 
węgla i ciepło emitowane przez potencjalne 
ofiary. Po znalezieniu żywiciela kleszcz wę-
druje po jego ciele szukając dobrze ukrwionej, 
cienkiej skóry. W momencie ukąszenia pasożyt 
wstrzykuje substancje znieczulające i tamujące 
krwawienie, dzięki czemu ofiara nie jest w stanie 
wyczuć obecności intruza.

Ponieważ jesteśmy lekarzami weterynarii, 
chcielibyśmy przybliżyć Państwu najczęstszą 
jednostkę chorobową występującą u psów czyli 
babeszjozę.	Aby	doszło	do	zakażenia	muszą	być	
spełnione pewne warunki, po pierwsze kleszcz 
musi być zarażony, a po drugie od momentu 
wkłucia	musi	minąć	około	48	godzin.

Babeszjozę wywołują pierwotniaki z rodza-
ju Babesia, które za cel obierają sobie krwinki 
czerwone żywiciela, prowadząc do ich rozpadu 
i powodując kaskadę objawów chorobowych.

Pierwsze zauważane przez właściciela objawy 
są nieswoiste, z reguły zwierzę staje się apa-
tyczne, osowiałe, traci apetyt, ma podwyższoną 
temperaturę, może wystąpić biegunka i wymioty. 
W dalszym etapie na skutek rozpadu krwinek 
dochodzi do zmiany zabarwienia moczu od 
ciemnożółtego, przez czerwony do ciemnobrą-
zowego. Następnie pojawia się zażółcenie błon 
śluzowych i skóry. W najcięższych przypadkach 
dochodzi do uszkodzenia wielonarządowego  
i	nieodwracalnej	niewydolności	nerek.	Czasami	
jedyną szansą na ratunek jest transfuzja krwi 
i dializa, które niestety nie zawsze kończą się 
pomyślnie dla pacjenta. 

babesia canis
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LEKARZE
SPECJALIŚCI

Skuteczność	 leczenia	 zależy	 od	 etapu,	 
w którym zostaną zauważone objawy klinicz-
ne. Każde odstępstwo od normy powinno być 
alarmujące i nie należy zwlekać z wizytą u le-
karza weterynarii. Potwierdzeniem choroby jest 
badanie morfologiczne krwi wraz z rozmazem, 
w którym widoczne są pierwotniaki wewnątrz 
krwinek. Badania laboratoryjne czyli morfolo-
gia i biochemia z uwzględnieniem parametrów 
nerkowych i wątrobowych pozwalają wstępnie 
ocenić rokowanie i czas leczenia.

Na szczęście istnieją skuteczne metody zabez-
pieczania przed zakażeniem.

Na rynku są dostępne liczne preparaty chro-
niące nasze zwierzęta. Występują w postaci 
smakowych tabletek, preparatów spot-on wyle-
wanych na skórę, spray’ów i obroży. Różnią się 
one substancjami czynnymi i czasem działania. 
Niestety często zdarza się, że właściciele nieświa-
domie stosują źle dobrane preparaty, przez co 
obniża się ich skuteczność. Przykładem może 
być	zły	zakres	wagowy	wybranego	preparatu	(np.	
pies	ważący	10	kg	i	mający	tendencję	do	wahań	
wagi powinien dostać preparat dedykowany dla 
psa	o	masie	powyżej	10	kg).	Innym	przykładem	
może być zastosowanie obroży która nie jest 
wodoodporna u psa mieszkającego na podwór-
ku. Przy wyborze należy się kierować również 
własnym bezpieczeństwem zwracając szczególną 
uwagę na kontakt małych dzieci ze zwierzętami. 
Dlatego	w	przypadku	jakichkolwiek	wątpliwo-
ści warto skonsultować się ze swoim lekarzem 
weterynarii i wspólnie wybrać najlepszą metodę 
ochrony.

Jeśli jednak znajdą się Państwo w sytuacji  
w której niezabezpieczony zwierzak został zaata-
kowany przez kleszcza, proszę zachować spokój. 
Szybkie	i	umiejętne	usunięcie	intruza	minima-
lizuje ryzyko zakażenia, bo jak wcześniej wspo-
minaliśmy	kleszcz	potrzebuje	około	48h,	aby	
móc przenieść chorobotwórcze patogeny. Pod 
żadnym pozorem nie wolno kleszcza smarować 
tłuszczem, spirytusem ani innymi substancjami, 
bo może to spowodować jego wymioty i przeka-
zanie pierwotniaków do krwioobiegu. Kleszcza 
należy usunąć w całości, a ranę po ukąszeniu 
zdezynfekować. Proszę pamiętać, że wszystkie 
te czynności należy wykonywać w rękawiczkach 
ochronnych. Jeśli nie są Państwo pewni swych 
umiejętności, radzimy udać się do najbliższego 
specjalisty.

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz  
z nią wspólne długie spacery i wypady za miasto.

Pamiętajmy, że nie tylko my cieszymy się ze 
sprzyjającej aury, a na każdym kroku może na 
nas	czyhać	ten	mały	bezwzględny	intruz.	Dbając	
o swoich Pupili nie zapominajmy również o swo-
im bezpieczeństwie – ponieważ zwierzak może 
na swoim ciele przynieść kleszcza i zostawić go 
w	naszym	domu.	Dlatego	uczulamy,	aby	starać	
się nie wpuszczać swoich milusińskich do łóżek, 
a po każdym spacerze dokładne obejrzeć siebie 
i zwierzaka.

Wszystkim właścicielom i ich czworonożnym 
przyjaciołom życzymy wiele radości z okazji 
nadchodzącej	wiosny,	bez	nieproszonych	gości	:)

lek. wet. Natalia Kucharczyk
lek. wet. Rafał Terpiłowski
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Coaching językowy 
– nowa jakość w nauce języka

Czasy,	kiedy	wydawało	się	nam,	że	wszyscy	
przyswajamy wiedzę w ten sam sposób, a nauka 
języka polegała na wkuwaniu słówek, wykony-
waniu niezliczonych ćwiczeń gramatycznych  
i żmudnym powtarzaniu za nauczycielem, mi-
nęły	bezpowrotnie.	Dziś	wiemy	już	nie	tylko	to,	
że uczymy się przy wykorzystaniu wszystkich 
zmysłów, ale także, że dla każdego z nas tempo 
nauki i łatwość przyswojenia konkretnych umie-
jętności językowych są zupełnie rożne. Wiemy 
też, że to czy i jak szybko możemy opanować 
biegłość językową zależy od szeregu czynników.

Standardowe	kursy	językowe	okazują	się	sku-
teczne tylko dla niewielkiej rzeszy uczestników, 
proponują one bowiem ujednoliconą metodę na-
uki	dla	wszystkich.	Coaching	językowy	pozwala	
przyjrzeć się uwarunkowaniom, potrzebom  
i celom każdego z osobna, po to żeby skutecz-
nie wyznaczyć właściwą strategię nauki. Jest  
w pewnym sensie odpowiednikiem konsultacji  
z trenerem osobistym, który pomaga ustalić 
grafik ćwiczeń i rozpisać dietę, które umożliwią 
trenującym uzyskanie zamierzonego celu. 

Coaching	językowy	to	uwzględnienie	czynni-
ków takich jak emocje i jakość relacji w procesie 
dydaktycznym. Proces uczenia się jest nie tylko 
przyjemniejszy, ale i przede wszystkim bardziej 
skuteczny, kiedy edukatorzy pracują na treściach 
emocjonalnie istotnych dla uczniów i są praw-
dziwie uważni, aktywnie słuchają, unikają ocen.

Coaching	 językowy	 to	 także	 innowacyjne	
wielofunkcyjne narzędzie rozwojowe, które 
pozwala połączyć rozwój osobisty z nauką ję-
zyka.	Coach	językowy	tak	konstruuje	strukturę	
sesji i dobiera materiały szkoleniowe, że Klient 
szybko doświadcza, że nie tylko komunikuje się 

sprawniej, ale zaczyna odpowiadać na ważne 
pytania dotyczące kierunku swojego rozwoju, 
wartości, celów oraz zasobów, także w szerszym 
kontekście całego życia.

Coaching	ma	za	zadanie	maksymalnie	pomóc	
Tobie	w	językowym	rozwoju,	pracując	na	czte-
rech poziomach:
Mentalność – zadbaj o to, aby Twoje 
przekonania Cię wspierały.

Zanim zaczniesz się uczyć, upewnij się, że 
usunąłeś blokady na poziomie mentalności. 
Opanowanie	języka	zależy	od	Twojej	świadomej	
decyzji.	Dopiero	takie	myślenie	jest	fundamen-
tem, na którym możesz budować. Jeśli używasz 
wymówek, oznacza to po prostu, że nie podjąłeś 
prawdziwej decyzji i nie jesteś jeszcze gotowy 
do pełnej odpowiedzialności za swoje działanie. 
Musisz	zadać	sobie	pytania	o	to,	co	dokładnie	
sądzisz o swoich zdolnościach do nauki języków, 
jak wiara w te przekonania wpływa na efekty 
twojej	nauki,	jakie	przekonania	Cię	ograniczają,	
a jakie wzmacniają?
Motywacja – zacznij widzieć 
wyraźnie PO CO się uczysz.

Kolejna bariera występuje, kiedy nie jest jasne 
dla	ciebie	po	co	uczysz	się	języka.	Motywacja	
pod tytułem: „rodzice mi kazali, powinno się 
umieć, może się przydać”– nie ma prawa działać 
długoterminowo.	Tymczasem	nauka	języka	to	
sport długodystansowy, więc kiepska motywacja 
kończy się rezygnacją przy pierwszej przeszko-
dzie. Jeśli uświadamiasz sobie powody, cele, ko-
rzyści	i	wartości	jakie	przyniesie	Ci	opanowanie	
języka i określisz dokładnie gdzie chcesz dojść 
i w jakim czasie, to z całą pewnością zbuduje 
twoją motywację i napędzi twój wewnętrzny 
motor do działania.
Wiedza – odkryj na czym warto się skupić.

Wiedza o skutecznej nauce, praktycznej psy-
chologii, mnemotechnikach, feedbacku, neuro-
lingwistyce, modelowaniu mistrzów, to kluczowa 
wiedza dla coacha Językowego. Przefiltrowana 
przez kilka lat doświadczeń zostawia samą 

coach
Marzena Figura
tel. 502 460 037
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esencje , to na czym naprawdę warto się skupić. 
Jak	myślisz	–	jaką	wartość	miała	by	dla	Ciebie	
możliwość spędzenia intensywnego roku z lek-
torem, który zdobywał doświadczenie w nauce 
języka przez dwadzieścia lat? Z kimś kto poznał 
te obszary w takim stopniu, że wie dokładnie 
jakie	zależności	mają	tam	miejsce?	Coach	ję-
zykowy pokaże ci jak możesz wykorzystywać  
w pełni możliwości mojego mózgu, żeby uczyć 
się języka skuteczniej.
Trening – krok po kroku 
buduj nową umiejętność.

Trening	 z	 coachem	 językowym	 to	 krótka	
wstępna rozmowa, jako rutynowa praktyka 
językowa	(około	pięciu	pytań	 i	pięciu	minut	
monologu).	Potem	feedback	fonetyczny	i	gra-
matyczny. Jeśli na jakimkolwiek etapie wystąpi 
przeszkoda na poziomie mentalności lub moty-
wacji, zajmujesz się z coachem nią w pierwszej 
kolejności. Później czas na analizę ciekawego 
tekstu i uzupełnianie słownictwa. Z każdym 
nowym słowem tworzycie dwa przykłady zdań, 
aby skrzyżować jego znaczenie w różnych kon-
tekstach.	Później	wyzwanie	15	słów,	na	których	
masz oprzeć swoją wypowiedź. I znowu feedback 

(informacja	zwrotna	lub	inaczej	konstruktywna	
krytyka).	

To	właśnie	jest	coaching	językowy	.	Wiąże	się	
z wysiłkiem, a im większy wysiłek, tym większa 
satysfakcja i szybsze efekty. Jakościowy i syste-
matyczny	trening	potrafi	czynić	cuda.	Dodatko-
wo	kształtuje	Twój	charakter	i	pozwala	budować	
silne	 i	 zdrowe	poczucie	wartości.	Coach	 jest	
natomiast niesamowitym katalizatorem rozwoju 
– żywym motywatorem. Najpierw uświadomi cię 
o twoich hamujących przekonaniach, następnie 
zbuduje twoją motywację, później pokaże jak 
krok po kroku się uczyć, aby na koniec pokazać 
jak masz trenować znajomość języka obcego. 
Obojętnie	czy	skorzystasz	z	coachingu	czy	nie,	to	
przede wszystkim pamiętaj o tym, co zadecyduje 
o	Twoim	językowym	sukcesie.
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W poszukiwaniu utraconej energii
Czujesz	się	osłabiony?	Masz	poczucie,	że	coś	

niedobrego	dzieje	się	w	Twoim	organizmie,	ale	
nie	potrafisz	wskazać	jednej	przyczyny?	To	zmia-
ny na poziomie energetycznym mogą powodo-
wać	takie	objawy.	Często	nie	traktujemy	ich	na	
poważnie.	Tymczasem	mogą	one	być	sygnałem	
od naszego organizmu, że dzieje się coś złego  
i należy podjąć jakieś działanie. Jak rozszyfrować 
sygnały, które wysyła nam organizm? 

Pomocą w zdiagnozowaniu zmian na pozio-
mie	energetycznym	jest	Skaningowa	Diagno-
styka	Termoregulacyjna	(w	skrócie	nazywana	
STRD),	którą	szerzej	omówiliśmy	w	poprzednim	
numerze. Jest to bezinwazyjna metoda diagno-
styczna umożliwiająca ocenę stanu zdrowia czło-
wieka już na poziomie zmian energetycznych. Po 
zeskanowaniu pacjenta program pokaże nam, 
gdzie	występują	w	organizmie	blokady	(tak	jak	
na	obrazie).	Z	czym	to	się	wiąże?

Nie wszyscy wiedzą o tym, że około 80% cho-
rób ma podłoże psychoemocjonalne. Nasza skó-
ra podzielona jest na tzw. dermatony. W każdym 
z nich występuje sieć nerwów i mikrokrążenia, 
która jest połączona z konkretną częścią kręgo-
słupa, a także z jakimś organem naszego ciała 
(np.	nerka),	czy	też	jego	częściami	(np.	ręka).	
Występująca blokada powoduje złą pracę sys-
temu nerwowego i niewłaściwe mikrokrążenie 
w danym dermatonie. Jeżeli blokada jest krót-
kotrwała nie odbije się to poważnie na naszym 
zdrowiu, ale jeżeli będzie długotrwała, wpłynie 

to destrukcyjnie na funkcjonowanie konkret-
nego organu czy części ciała. Pacjent otrzyma  
w tym momencie informacje jakie może być pod-
łoże jego dolegliwości w konkretnych organach.

W opisie badania otrzymamy także informa-
cję, jakie dolegliwości już występują lub będą 
występowały w przypadku długotrwałej blokady. 
Jak wspomnieliśmy bardzo częstym podłożem 
choroby są problemy psychoemocjonalne i tu 
w opisie zobaczymy, co z naszej psychiki mogło 
wpłynąć na stan blokady. Informacje te mogą być 
bardzo pomocne dla pacjenta, który wiedząc na 
jakim podłożu mogą wystąpić lub już występu-
ją jego problemy, będzie mógł coś zrobić, aby 
naprawić	zaistniałą	sytuację.	To	również	ważna	
informacja dla lekarza czy terapeuty, z którym 
pacjent będzie współpracował.

Kolejne kroki na drodze do zdrowia
Kolejny program wykorzystywany w badaniu 

STRD	pomaga	zdiagnozować	pacjenta	pod	ką-
tem suplementacji i diety. Badanie to rozpoczyna 
się testem na tzw. pierwotny typ metaboliczny. 
Rozróżniamy trzy typy metaboliczne: sensorycz-
ny, emocjonalny, behawioralny. Jest to związane 
z naszą budową fizyczną, jak i psychiczną,  
a także innymi uwarunkowaniami które wpływa-
ją	na	nasze	codzienne	funkcjonowanie.	Można	
powiedzieć, że każdy z nas ma coś z każdego  
z tych typów, ale jeden zawsze jest przeważający. 

Skanowanie,	które	wykonamy	pacjentowi	pokaże	
nam tzw. wtórny typ metaboliczny, który jest 
obrazem aktualnej sytuacji pacjenta. Program 
oceni czy zmiany idą w dobrą stronę, czyli inte-
gracji, czy też w niewłaściwą stronę, co stanowi 
o dezintegracji. Wynikiem tego będą wskazania 
dietetyczne, które będą zalecone dla pacjenta. 
Oczywiście	są	to	wskazania	na	czas	terapii,	który	
będzie ustalony z diagnostą prowadzącym bada-
nie. Kolejnym elementem wyniku tego badania 
jest ustalenie stanu równowagi kwasowo-zasa-
dowej. Badanie rozpoznaje również, jakie braki 
minerałowo-witaminowe występują u pacjenta. 
Możemy	się	także	dowiedzieć,	 jakie	zioła	czy	
inne substancje można zastosować do terapii.

Oprócz	wskazań,	o	których	już	wspomnie-
liśmy program pokazuje nam tzw. termogram. 
Jest on stworzony na bazie pomiaru temperatury  
w różnych punktach ciała, a także różnic tej 
temperatury podczas kolejnych trzech skanów. 
Dzięki	tym	obrazom	dowiadujemy	się	czy	w	da-
nych strefach naszego ciała jest za dużo energii  
i występuje tzw. agregacja czy też jest jej za mało, 
co wskazuje na tzw. kumulację lub też obserwu-
jemy zastój energii, tzw. blokadę. Wszystkie te 
stany informują nas o tym, co dzieje się w orga-
nizmie i jak to wpływa na nasze funkcjonowanie. 
Diagnosta	 przeprowadzający	 badanie	 STRD	
indywidualnie oceni stan zdrowia pacjenta na 
podstawie wykonanego skanu. 
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Lepiej zapobiegać niż leczyć 
Znaczącą zaletą tego badania jest to, że można 

go stosować profilaktycznie i właśnie na podsta-
wie różnych zawirowań naszej energii możemy 
stwierdzić, że zaczyna dziać się coś niedobrego  
z	 naszym	 zdrowiem.	 Standardowe	 badania	
stwierdzają jakiś problem dopiero po przekro-
czeniu tzw. granicy wyczerpania, kiedy pojawiają 
się	fizyczne	objawy	problemu.	Tymczasem	dzięki	
diagnostyce	STRD	możliwe	jest	zlokalizowanie	 
i określenie jednostki chorobowej, która dopiero 
się rozwija. 

Twórcą	tego	sposobu	diagnostyki	STRD	jest	
dr Krzysztof Krupka – lekarz neurolog, biolog, 
dietetyk, fizjoterapeuta i zielarz wykorzystują-
cy w swojej praktyce także metody medycyny 
wschodniej.	Opracowane	programy	do	diagno-
styki	STRD	są	efektem	nie	 tylko	dokładnych	
badań naukowych, ale i lat doświadczeń w pracy 
z pacjentami. Zanim narzędzie zostało wprowa-
dzone do powszechnego użytku, dr Krupka sam 
testował go przez kilka lat w klinice w Krakowie 
i	wśród	swoich	pacjentów.	Dzięki	odpowiedniej	
współpracy z lekarzami i terapeutami wykorzy-
stującymi	wyniki	badania	STRD	i	własnemu	
zaangażowaniu w realizacji zaleconej terapii 
możemy przywrócić równowagę w organizmie 
i	wrócić	na	Drogę	Zdrowia.

W uporządkowaniu i regeneracji naszej ener-
gii	mogą	nas	wspomóc	Kostki	ENERGYCUBE,	
których	twórcą	był	także	Dr	Krzysztof	Krupka,	
ale o tym w kolejnym artykule.

Jak pomóc na kaca?
O	tym,	 jak	bardzo	alkohol	wpływa	na	me-

tabolizm organizmu, można się przekonać na-
stępnego dnia po spożyciu jego większej ilości. 
Nudności, pragnienie, światłowstręt, ból głowy  
i biegunka to tylko niektóre objawy kaca.

Przed... Należy pamiętać o tym, by nie pić 
na	pusty	żołądek	(to	powoduje	szybsze	wchła-
nianie	alkoholu),	a	toasty	wznosić	co	najmniej	 
w	30-minutowych	odstępach.	Warto	też	zadbać	
o	odpowiednią	podaż	witamin	B1,	B6	i	C,	po-
nieważ wzmożona diureza może prowadzić do 
ich wypłukiwania z organizmu. W trakcie spoży-
wania alkoholu ważne jest również nawadnianie 
innymi	płynami	(najlepiej	wodą).	

Są	też	preparaty	profilaktyczne	mające	zmniej-
szać	objawy	kaca.	Często	zawierają	one	substan-
cje przyspieszające metabolizm etanolu – kwas 
bursztynowy	i	kwas	fumarowy.	To	substancje	
przyspieszające komórkowy cykl enzymatycz-
nej przemiany aldehydu octowego. W tego typu 
preparatach można również spotkać silikat 
mineralny, który wiąże cząsteczki alkoholu już 
w żołądku i jelicie cienkim, uniemożliwiając 
ich wchłonięcie. W składzie preparatów mają-
cych działać profilaktycznie można też znaleźć 
aminokwasy takie jak L-cysteina i L-glicyna, 
które są składnikami enzymów niezbędnych do 
przeprowadzenia procesów przemian alkoholu 
w organizmie.

…i po. Na objawy bólowe, które towarzyszą 
syndromowi dnia następnego, zaleca się stoso-
wanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
(np.	ibuprofen).	Specjaliści	nie	zalecają	zażywa-
nia paracetamolu, który w połączeniu z resztka-
mi alkoholu znajdującego się w krwiobiegu może 
tworzyć metabolity toksyczne dla wątroby. 

Warto też pomyśleć o odpowiednim na-
wodnieniu organizmu. W tym celu można 
zastosować preparaty zawierające odpowiednie 
proporcje sodu i potasu, które rozpuszczone w 
wodzie nadają jej ciśnienie osmotyczne, które 
sprawia, że dużo łatwiej jest ona wchłaniana 
z jelit. Zalecana jest również dodatkowa suple-
mentacja magnezu, ale też i glukozy, która jest 
łatwym i szybkim sposobem na dostarczenie do 
organizmu sporej dawki energii.

mgr farmacji Łukasz Waligórski
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Karetka dzieciom
Strach	jest	naturalną	ludzką	reakcją	na	niezna-

ne. Również dzieci boją się sytuacji nieznanych 
reagując lękiem lub płaczem. Niektóre lęki są na-
turalnym etapem rozwoju dziecka. Poznawanie 
przez nich świata to bardzo trudny, nieustający 
proces, wymagający umiejętności dostosowania 
się do nowych i nie zawsze łatwych sytuacji. 
Strach	towarzyszy	wyobrażeniom	lub	oczekiwa-
niu	zagrożenia.	Dziecko	reaguje	na	to,	co	głośne,	
gwałtowne, zaskakujące, nieznane. Niestety dzie-
ci często przejmują lęki od dorosłych.

Jeśli widzi-
my i słyszymy 
jadącą na sy-
gnałach karetkę 
pogotowia to 
n ie  mów my 
dziecku: „nie 
bój się, to tylko 
karetka”, bo za-
sugerujemy, że 
dziecko tak ma 
reagować na 
widok pojazdu z sygnałem świetlnym i dźwięko-
wym. Zdecydowanie lepiej będzie wytłumaczyć 
dziecku sytuację mówiąc mu: „ale ten samochód 
jest głośny, ten samochód jedzie tak szybko by 
pomóc innemu dziecku lub ten samochód ma 
takie głośne sygnały by inne samochody ustąpiły 
mu drogi gdyż spieszy się do chorego”. 

A	co	jeśli	musimy	wezwać	do	dziecka	karetkę,	
która zawiezie go do szpitala? Jak oswoić jego 
lęk i sprawić, aby czas spędzony w karetce nie 
był	traumatyczny?	Dobrym	sposobem	jest	wcze-
śniejsze	zapoznanie	dziecka	z	karetką.	Chodzi	tu	
nie tylko o zaznajomienie się z samym pojazdem, 
ale także z przyjaznym personelem. Pomagajmy 
stopniowo oswoić dziecko z taką sytuacją

Firma	Delta	Med	Transport	 i	 ratownictwo	
medyczne z siedzibą w Radomiu wyszła na-
przeciw oczekiwaniom rodziców z programem 
pn.	 „Karetka	przyjazna	dzieciom”.	Dzięki	 tej	
inicjatywie możemy wspólnie pomóc dzieciom 
przezwyciężać lęki. 

Odwiedzamy	szkoły,	przedszkola	z	Radomia	 
i okolic. Podczas takich spotkań dzieci mają 
okazję obejrzeć z bliska karetkę pogotowia oraz 
jej wyposażenie. Przedszkolaki dzięki persone-
lowi medycznemu karetki mogą choć na chwilę 
poczuć się jak prawdziwi ratownicy medyczni. 
Ratownik medyczny opowiada dzieciom o pracy 
zespołu medycznego oraz odpowiada na wszyst-
kie pytania dzieci, ciekawych wszystkiego co 
dotyczy	pracy	w	karetce	pogotowia.	Dodatkową	
atrakcją jest możliwość obejrzenia sprzętu do 

przewozu osób 
chorych oraz 
łóżka t rans-
portowego dla 
osób, które przy 
transporcie wy-
magają pozycji 
leżącej.

Dzieci	 będą	
mogły wejść do 
wnętrza ambu-
lansu, poznać 

jego wyposażenie, usiąść za kierownicą czy też 
przymierzyć strój ratownika

Na koniec maluchy mogą położyć się na łóżku 
transportowym do przewozu chorych lub po-
szkodowanych w wypadkach, na których zostają 
fachowo zabezpieczone przed spadnięciem. 

Poprzez zabawę dzieci dowiadują się jak za-
chować się w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub 
życia, poznają numery alarmowe, instruowane 
są przez ratownika w jaki sposób należy wzywać 
pomoc lub jak powiadomić służby ratunkowe.

Zapraszamy do współpracy szkoły i przed-
szkola z terenu Radomia lub okolic. 

Cennym	doświadczeniem	dla	uczestników	
spotkania z nami będzie możliwość zaznajo-
mienia z pracą zespołu medycznego i karetką. 
Działania	te	z	pewnością	pomogą	w	przełamaniu	
lęku przed spotkaniem ze służbami ratowniczy-
mi, oswoją dzieci i być może zachęcą niejednego 
malucha do wstąpienia w przyszłości w szeregi 
służb medycznych.

prof. dr hab. med. Kazimierz Sułek

Radom, ul. Bernardyńska 3A
tel. 48 386 95 00, 511 511 234

specjalista chorób wewnętrznych
hematolog-transplantolog

przyjmuje 
we wtorki od 8.30
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Zastosowanie osocza 
bogatopłytkowego w ortopedii

Osocze	bogatopłytkowe	PRP	(Platelet	Rich	
Plasma)	 jest	 autologicznym	 koncentratem	
płytek krwi w niewielkiej objętości osocza. 
Krwinki płytkowe uwalniają siedem podsta-
wowych czynników wzrostu odpowiedzialnych 
za procesy gojenia i procesy naprawcze. PRP 
zawiera również białka odpowiedzialne za ad-
hezję komórkową. Największa ich koncentracja 
występuje w ziarnistościach płytek krwi, z któ-
rych czynniki są uwalniane i stymulują migrację 

infolinia

tel. 48 386 90 60
www.polmedic.com.pl

komórek do miejsca uszkodzenia, ich namnaża-
nia i różnicowania. 

Już od kilku lat czynniki wzrostu coraz po-
wszechniej używane są w różnych gałęziach 
medycyny. W ortopedii są one stosowane do 
przyspieszania wzrostu kostnego i gojenia 
tkanek miękkich takich jak ścięgna i mięśnie. 
Czynniki	wzrostu	nie	są	uniwersalnym	lekiem	
pozwalającym na wyleczenie każdego schorzenia 
ortopedycznego, jednak pole ich stosowania jest 
szerokie. Najczęstszymi patologiami, w których 
można stosować PRP to zmiany zwyrodnieniowe 
ścięgna	Achillesa,	entezopatie	(zmiany	choro-
bowe przyczepów ścięgien do kości jak „kolano 
skoczka”, łokieć tenisisty, łokieć golfisty, ostrogi 
piętowe)	oraz	urazy	mięśni,	zmiany	zwyrodnie-
niowe dużych stawów i urazy torebkowo-ścię-
gniste	(barków	i	kolan).

Osocze	 bogatopłytkowe	 jest	 pozyskiwane	 
z własnej krwi pacjenta w warunkach sterylnych. 
Następnie w odpowiednim zestawie jest wirowa-
ne w wirówce w określonym czasie i prędkości. 
Z	około	10-15	ml	krwi	uzyskuje	się	od	4	do	6	ml	
koncentratu bogatopłytkowego, który podaje się 
w miejsce zmienione chorobowo.

PRP jest preparatem autologicznym i jako taki 
nie stanowi źródła zakażenia wirusowym zapa-
leniem	wątroby	czy	wirusem	HIV.	Nie	zaleca	

się stosowania PRP u kobiet w ciąży i podczas 
laktacji.

Stosowanie	PRP	w	procesach	naprawczych,	
pourazowych i regeneracyjnych w zmianach 
degeneracyjnych jest leczeniem alternatywnym 
zmniejszającym dolegliwości bólowe i poprawia-
jącym komfort funkcjonowania. Nie zastępuje 
jednak leczenia podstawowego.

Terapia	osoczem	bogatopłytkowym	stosowa-
na jest w poradni ortopedycznej Polmedic przy  
ul.	Domagalskiego	7,	do	której	zaprasza	lek.	med.	
Stanisław	Sławiński	–	ortopeda	i	traumatolog.	
Koszt jednego zabiegu wraz z konsultacją lekar-
ską	wynosi	900	zł.
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Laboratorium wykonuje 
badania z zakresu:
• hematologii
• analityki ogólnej
• koagulologii
• chemii klinicznej
• hormonów
• diagnostyki tarczycy
• diagnostyki stanów zapalnych
• markerów nowotworowych
• diagnostyki cukrzycy
• diagnostyki anemii
• diagnostyki infekcji
• immunoglobulin
• autoimmunologii
• diagnostyki alergii
• diagnostyki bakteriologicznej

Laboratorium czynne 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.00-17.00

przyjęcia pacjentów 
7.00-9.30 
lub 16.00-17.00 
(tylko niektóre badania)

a także w soboty 
w godzinach 8.00-9.00

więcej na 

www.baldys-lab.eu

Laboratorium medyczne




