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Badania prenatalne
I i II trymest ciąży

Badania prenatalne stanowią jedno z największych osiągnięć współczesnej perinatologii. Dzięki niej 
lekarz położnik może we wczesnym okresie ciąży uzyskać informacje o zagrożeniach dla płodu i podjąć 
racjonalne działania prewencyjne bądź lecznicze, a przyszłe matki mają możliwość wykluczenia poważnych 
wad genetycznych i rozwojowych płodu oraz uzyskania informacji dotyczących jego rozwoju.

Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna wg standardów FMF

Procedura opiera się na wykonaniu:
• badań ultrasonograficznych (wg standardów FMF)
• wypełnieniu ankiety z informacjami o pacjentce
• badań biochemicznych (wykonywanych na aparacie certyfikowanym przez FMF)
• białko PAPP-A (Kryptor)
• HCG – wolna podjednostka beta (Kryptor)
• komputerowej analizy danych i wydaniu Raportu Oceny Ryzyka Wad Chromosomalnych wg FMF

Raport zawiera informację o ryzyku wystąpienia poszczególnych trisomii, wyliczoną na podstawie:
• wieku matki
• danych z badań ultrasonograficznych płodu
• poziomów markerów biochemicznych
• oraz kombinacji tych parametrów

Dlaczego diagnostyka prenatalna wg standardów FMF? Algorytm oceny ryzyka aberracji chromosomowych u płodu, 
opracowany przez profesora Kyprosa H. Nicolaidesa (FMF) stanowi światowy standard w badaniach przesiewowych.
 
Wysoka wykrywalność:

• Dla trisomii 21 wykrywalność wynosi ponad 95% (przy 5% wyników fałszywie dodatnich).
• Dla trisomii 18 i 13 wykrywalność ok. 90% tych zaburzeń chromosomalnych (przy odsetku wyników 
  fałszywie dodatnich wynoszącym 1%). Porównanie wykrywalności (DR) przy odsetku wyników fałszywie 
  dodatnich 5%, dla różnych metod skriningu w kierunku trisomii 21.

Ocena ryzyka:
Wykonywana jest przez lekarza z certyfikatem FMF przy użyciu oprogramowania certyfikowanego przez FMF.
Badania wykonywane są:
• zgodnie z wymogami FMF
• przez wykwalifikowany personel
• na certyfikowanym analizatorze biochemicznym KRYPTOR firmy BRAHMS

Aparat BRAHMS KRYPTOR
• W pełni zautomatyzowany system do wykonywania oznaczeń immunologicznych in vitro.
• Aparat wykorzystuje nowoczesną technologię TRACE (Time Resolved Amplified Cryptate Emission), 
  która pozwala na wykonywanie badań z dużą dokładnością i wysokim stopniem powtarzalności.
• Dzięki zapewnieniu wysokiej jakości oznaczeń, aparat Kryptor (jako jeden z dwóch) został zakwalifikowany
  przez FMF do rutynowego wykonywania badań przesiewowych w pierwszym trymestrze ciąży.

Nieinwazyjne badania 
prenatalne wg FMF

Złoty standard w screeningu 
prenatalnym aparat KRYPTOR

Ocena wad płodu

I i II trymestr ciąży

Badania prenatalne:
I trymestr (9-13 tydz.) Test podwójny
białko PAPP-A KRYPTOR
wolne B-HCG KRYPTOR

II trymestr (14-22 tydz.) Test potrójny
wolne B-HCG KRYPTOR
wolny Estriol KRYPTOR
AFP KRYPTOR

Badania prenatalne z krwi powinny być 
zawsze wykonane w dniu wykonania 
badania USG przez lekarza.!

Możliwość leczenia w łonie matki
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Diagnostyka prenatalna
Badania prenatalne to zaawansowane meto-

dy oceny płodu i kobiety w ciąży pozwalające 
na wykrycie większości zagrożeń, wdrożenie 
leczenia wewnątrzmacicznego dla wybranych 
patologii oraz zaplanowanie dla nich odpo-
wiedniego postępowania zarówno w czasie życia 
wewnątrzmacicznego jak i zaraz po urodzeniu 
dziecka w odpowiednim szpitalu.

Klasycznie badania prenatalne dzielą się na 
nieinwazyjne i inwazyjne (np. amniopunkcja) 
wykonywane w pierwszym oraz drugim tryme-
strze ciąży, chociaż zgodnie z zaleceniami Pol-
skiego Towarzystwa Ginekologicznego powinno 
być również przeprowadzone trzecie badanie 
prenatalne w 30 tygodniu ciąży.

W 11-14 tygodniu ciąży badania prenatalne 
służą wykrywaniu wad genetycznych głównie 
aberracji chromosomowych jak np. zespół Do-
wna (trisomia 21) czy zespół Turnera (mono-
somia X) w oparciu o ocenę ultrasonograficzną 
tzw. markerów (np. przezierność karkowa NT, 
kość nosowa NB) oraz oznaczanie stężeń hor-
monów łożyskowych w tzw. teście podwójnym 
(białko PAPP-A i betaHCG). Pozwala to na 
wykrycie wad genetycznych z ponad 95% sku-
tecznością. Warunkiem jednak tak znakomitej 
rozpoznawalności zaburzeń genetycznych jest 
kompilacja odpowiednio wyszkolonego perso-
nelu certyfikowanego przez FMF (Fetal Medicine 

Foundation) oraz zastosowanie wysokiej klasy 
aparatów USG i sprzętu biochemicznego.

W przypadku wysokiego ryzyka wad gene-
tycznych w oparciu o ocenę markerów USG  
i biochemicznych proponuje się pacjentce in-
wazyjne badania prenatalne z ustaleniem ilości 
i budowy chromosomów płodu (tzw. kariotyp), 
co daje ostateczną odpowiedź o statusie gene-
tycznym badanego dziecka lub nieinwazyjny test 
NIFTY.

Z kolei w 18-23 tygodniu ciąży badania pre-
natalne pozwalają na dokładną ocenę budowy 
anatomicznej płodu, lokalizacji łożyska i ilości 
płynu owodniowego, co pomaga wykryć wady 
w ponad 80% i ustalić plan leczenia albo jeszcze 
in utero (wewnątrzmacicznie) albo zaraz po uro-
dzeniu, dając tym dzieciom szanse na przeżycie  
i wyzdrowienie, jeżeli urodzą się w odpowied-
nim miejscu (szpitale trzeciego stopnia referencji  
w systemie opieki perinatalnej). Wymogiem po-
twierdzającym odpowiednie kwalifikacje lekarzy 
wykonujących ten typ badań prenatalnych jest 
certyfikat USG Polskiego Towarzystwa Gineko-
logicznego odnawiany co 4 lata.

Opcjonalnie podczas badań prenatalnych 
można dokonać oceny szyjki macicy w skriningu 
porodu przedwczesnego oraz zmierzyć przepły-
wy techniką Dopplera w naczyniach macicznych 
kobiety w celu wykrycia zaburzeń placentacji  
i zagrażającego nadciśnienia w ciąży. Optymi-
stycznym akcentem jest istnienie skutecznych 
metod terapii tych chorób, jeżeli zostaną wykryte 
na wczesnym etapie rozwoju.

Wobec powyższych faktów badania prenatal-
ne stanowią jedną z najskuteczniejszych metod 
profilaktyki powikłań w ciąży oraz zapobiega-
nia uszkodzeniom płodów w przypadku zbyt 
późnego rozpoznania wad. Dlatego badaniami 
prenatalnymi powinny zostać objęte ciężarne 
z grup ryzyka w skali całego kraju, a docelowo 
cała populacja kobiet w ciąży, co przyczyni się 
do jeszcze większej poprawy opieki perinatalnej 
i zdrowia społeczeństwa.

dr n. med. Grzegorz Penza
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Utykanie 
i ból biodra 
u dziecka

Nieleczona lub leczona w niewłaściwy sposób 
prowadzi do trwałego zniekształcenia głowy kości 
udowej.

Najczęściej występuje między 3 a 8 rokiem ży-
cia, szczyt przypada na 5-6 rok życia, przeważnie 
u chłopców i dotyczy jednego stawu biodrowego. 
Przyczyna nie jest do końca ustalona. Uważa się, 
że najczęściej wiąże się z zaburzeniami krążenia 
krwi w obrębie głowy kości udowej o podłożu 
urazowym.

Wyróżnia się 4 fazy choroby:
Pierwszy okres trwa ok. 2-3 miesiące, charakte-

ryzuje się występowaniem okresowego utykania, 
bólu i ograniczenia zakresu ruchów w stawie 
biodrowym.

Drugi okres (martwicy) trwa od ok. 4 do 6-18 
miesięcy, w którym nasilają się bóle biodra i ogra-
niczenia ruchomości.

Okres trzeci (regeneracji) trwa od 1 roku  
do 6 lat, jest czasem przebudowy i zdrowienia. 
Ostatni okres prowadzi do całkowitego wyle-
czenia lub do utrwalenia niekorzystnych zmian 
związanych z jej zniekształceniem.

Początkowo choroba może przebiegać bez-
objawowo lub mieć łagodny przebieg. Choroba 
objawia się bólami o zmiennym nasileniu, zwykle 
w obrębie pachwiny, a często i kolana, jak również 
utykaniem. Dolegliwości bólowe pojawiają się lub 
nasilają po wysiłku, a ustępują po wypoczynku. 
Z czasem pojawią się ograniczenie ruchomości 
stawu biodrowego, zwłaszcza rotacji wewnętrz-
nej i odwodzenia, ale niekiedy zgięcia/wyprostu. 
Dziecko zaczyna chodzić z usztywnionym bio-
drem. Warto pamiętać, że objawy kliniczne zwy-
kle występują wcześniej niż objawy radiologiczne.

Decydujące w rozpoznaniu jest badanie radio-
logiczne stawu biodrowego i badanie kliniczne 
(ból przy rotacji biodra). 

Ze względu na niewyjaśnioną przyczynę choro-
by Perthesa leczona jest ona objawowo – usuwane 
są jej skutki a nie przyczyna.

Najważniejsze w leczeniu zachowawczym jest 
postępowanie kinezyterapeutyczne czyli ćwicze-
nia, ćwiczenia w środowisku wodnym. Ważne jest 
długotrwałe odciążenie chorej nogi. Dodatkowo 
leczenie wspomagane jest także zabiegami fizy-
kalnymi tj. laseroterapia, magnetoterapia, masaż 
klasyczny, wirowy, podwodny i kąpiele perełkowe.

Leczenie operacyjne – osteotomia Saltera,  
osteotomia szpotawiąca.

REHA-COMPLEX 
 mgr Milena Figarska-Szmit

czyli choroba Perthesa 
- aseptyczna martwica 
głowy kości udowej
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Stres ma wielkie oczy

Stres staje się szkodliwy w dwóch przypad-
kach: gdy jest go za dużo lub za mało. Kiedy 
stresująca sytuacja trwa zbyt długo, a wszelkie 
sposoby usunięcia tego, co nas stresuje, czyli 
stresora, zawodzą, lub kiedy stresor jest tak sil-
ny, że przewyższa nasze możliwości poradzenia 
sobie z nim, dochodzi do przemęczenia, wyczer-
pania albo nawet choroby. Zbyt niski poziom 
stresu także prowadzi do spadku aktywności, 
powodując zmęczenie i znudzenie. 

Idealny jest zatem stres o średnim nasileniu. 
Średnim, czyli takim, w którym wyzwanie oce-
niamy jako odpowiadające naszym umiejętno-
ściom i możliwościom. Każde zadanie, przed 
którym stajemy, wywołuje w naszym organizmie 
tę samą reakcję fizjologiczną bez względu na to, 
czy ocenisz je jako pozytywne, czy negatywne. 
Organizm przygotowuje cię do działania, co 
odczuwamy jako podwyższony poziom ener-
gii, czyli stres. Bez tego nie bylibyśmy w stanie 
doświadczać stanu uskrzydlenia – flou. Jest to 
wyjątkowy stan zatracenia się w wykonywanej 
czynności, kiedy opuszcza nas poczucie czasu 
i przestrzeni. Samo działanie jest wówczas 
nagrodą.

Stres kojarzy nam się zazwyczaj z takimi 
uczuciami jak strach, złość czy smutek. Strach 
jest ostrzeżeniem przed nadciągającym nie-
bezpieczeństwem. Sprawia, że szukamy dróg 
wyjścia z sytuacji, planujemy i mobilizujemy 
siły do przeciwstawienia się złu. Złość jest in-
formacją o tym, że ktoś lub coś wchodzi nam  
w drogę; pobudza do działania, tak byśmy usunęli 
przeszkody. Smutek lub przygnębienie informują  
o stracie, o tym, że musimy z czegoś zrezygno-
wać czy pozwolić komuś odejść. Zdecydowanie 
nie są to przyjemne emocje. Pozornie zbędne, 
ale w rzeczywistości emocje te są nam potrzebne 
do życia.

Techniki radzenia sobie ze stresem nie służą 
temu, żeby się pozbyć stresu całkiem z życia. 
Sprawdzają się tylko wówczas, gdy jesteśmy 
przeciążeni trudnymi wydarzeniami i długo-
trwałym napięciem. Ze stresem czasem trzeba 
się pogodzić i zrozumieć, że jego wartością jest 
informowanie nas o tym, co nam zagraża lub 
wymaga mobilizacji. Czasem jedynym sposo-
bem, żeby obniżyć napięcie, jest pokonywanie 
kolejnych życiowych przeszkód i wyciąganie 
wniosków ze swojego działania. 

Przypatrz się sobie uważnie
Zanim dowiesz się, jakie są sposoby obniżania 

zbyt dużego poziomu stresu, poznaj jego naturę 
i sens istnienia w życiu człowieka. Przypomnij 
sobie jakąś stresującą sytuację ze swojego życia. 
Postaraj się wybrać coś, co było dla ciebie wy-
zwaniem, niespodziewaną trudnością, wymaga-
ło mobilizacji i kosztowało wiele emocji. Spróbuj 
odpowiedzieć sobie na pytania: Jakie emocje się 
w tobie pojawiły? Co się działo z twoim ciałem? 
Jakie myśli o sytuacji, o sobie i innych pojawiały 
się w twojej głowie? Jak się zachowałeś/aś?

Po co się denerwujemy?
Podejrzewam, że w twoim zestawie uczuć do-

tyczących sytuacji stresowej pojawiły się między 
innymi lęk, strach, złość, smutek czy przygnę-
bienie. Emocje uwalniane w stresie powodują 
mobilizację rezerw organizmu, niezbędnych do 
długotrwałego lub krótkiego, lecz intensywne-
go wysiłku. Pobudzają odpowiednie struktury 
ośrodkowego układu nerwowego, powodując 
zmiany hormonalne, które z kolei modyfikują 
działanie tego układu, nasilając poziom pobu-
dzenia. Zwiększa się tym samym efektywność 
procesów nerwowych. Emocje, które towarzy-
szą sytuacji stresowej, mają charakter przede 
wszystkim mobilizujący do działania. Zdarza 
się jednak, że reakcje emocjonalne związane 
ze stresem pojawiają się bardzo często, trwają 
długo i są wyjątkowo silne. Powodują wówczas 
długotrwałe utrzymywanie się organizmu w go-
towości, co nie pozostaje bez wpływu na nasze 
zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Długotrwałe 

coach
Marzena Figura
tel. 502 460 037
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utrzymywanie się emocji może powodować 
między innymi: zwiększenie drażliwości, bezsen-
ność, zaburzenia koncentracji, częstsze sięganie 
po różnego typu używki, zaburzenia nerwicowe 
oraz depresje.

Co się dzieje w ciele?
W sytuacji stresowej w mózgu uaktywnia się 

tzw. centrum stresu. Szybko i mocno zaczyna 
walić nam serce, co powoduje gwałtowne pom-
powanie krwi do mięśni i płuc, aby umożliwić 
im bardziej efektywną pracę. Podnosi się ciśnie-
nie, bo krew zaczyna krążyć coraz szybciej, żeby 
w krótkim czasie dostarczyć jak najwięcej sub-
stancji odżywczych i tlenu do mięśni. Oddech się 
spłyca, ale znacznie przyspiesza, żeby płucom nie 
zabrakło tlenu. Wątroba uwalnia duże ilości glu-
kozy i tłuszczów do krwi, żeby odżywić mięśnie 
i dostarczyć energie. Uwalniane są też hormo-
ny: kortyzol, adrenalina i noradrenalina, które 
przyspieszają metabolizm, stymulując odruchy 
i podnosząc energię. Mamy rozszerzone źrenice, 
żebyś łatwiej dostrzegać zagrożenie. Nie czujemy 
głodu, bo procesy trawienne zostały zatrzymane, 
organizm nie ma czasu marnować na nie energii. 
Pocimy się, żeby oddać ciepło, które wytwarza 
się w ciele. Zaciskamy szczęki i pięści, mamy 
napięte wszystkie mięśnie. Innym efektem napię-
cia mięśni jest zaciśnięte gardło. Krew gęstnieje  
i roznosi po organizmie substancje przeciwbólo-
we, żebyśmy się nie wykrwawili i nie czuli bólu 
przy zranieniu. Układ odpornościowy pracuje 
na najwyższych obrotach.

Tak nas zaprogramowała natura i nie jeste-
śmy w stanie tego zmienić, ale możemy sobie 
z tym radzić. Wszystkie reakcje fizjologiczne 
podnoszą poziom energii, której powinniśmy 
się jak najszybciej pozbyć, a wtedy w naszym 
organizmie nie pozostanie żaden ślad po stre-
sie. Jeżeli natomiast będziemy tę energię w sobie 
blokować, ciało pozostanie w gotowości do walki 
lub ucieczki. Może to doprowadzić do osłabienia 
całego organizmu, wyczerpania i zmniejszonej 
tolerancji na każdą następną sytuację stresową. 
Może również dojść do osłabienia układu odpor-
nościowego i zwiększenia twojej podatności na 
wszelkie choroby.

 Co zrobić z emocjami?
Mów o nich. Nie blokuj, nie udawaj, że nic się 

nie dzieje. Nazywanie swoich uczuć sprawia, że 
nabieramy do nich dystansu. Wsparcie ze strony 
swoich najbliższych, którym jesteśmy w stanie się 
zwierzać i zaufać jest nieocenionym sposobem 
radzenia sobie w trudnych życiowych sytuacjach. 
Według wielu badań naukowych, osoby, które 
w długotrwałym stresie mogły liczyć na pomoc 
innych, rzadziej zapadały na choroby i szybciej 
wychodziły z negatywnych stanów emocjonal-
nych. Istotne jest też nasilenie emocji. Jeżeli nie 
są one zbyt intensywne, nie paraliżują cię i są 
adekwatne do sytuacji, postaraj się z nimi żyć. 
Słuchaj ich ostrzeżeń i staraj się zmienić raczej 
swoje życie zewnętrzne, a nie wewnętrzne. Jeśli 
natomiast lęk cię paraliżuje, a nie mobilizuje, 
kiedy emocje utrzymują się mimo usunięcia 
stresora, wówczas skup się na swoim świecie we-
wnętrznym i postaraj się zmniejszać negatywne 
emocje. Obserwuj siebie i zastanów się, czym są 
spowodowane i o czym cię informują. 
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Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Radomiu

Uprawiaj sport, oddychaj 
i nie podchodź do życia zbyt poważnie

Skutecznym sposobem na radzenie sobie ze 
skutkami stresu jest ruch. Każdy sport, możliwość 
zmęczenia się, wykrzyczenia i dania upustu sku-
mulowanej energii będzie nieocenioną ulgą dla 
ciała. Wysiłek zmusza nas do łapania głębszych 
oddechów. Stres spłyca oddech lub powoduje, że 
przez chwilę zupełnie nie oddychamy. Głęboki 
oddech i spokój zapewnia też relaksacja, joga  
i medytacja. Nie podchodź do życia zbyt poważ-
nie, bo twoje poczucie humoru jest tarczą, która 
chroni cię przed negatywnym stresem. Śmiej się 
jak najwięcej z tego, co cię spotyka, i z samego 
siebie. Spojrzenie na trudną sytuację z przy-
mrużeniem oka często sprawia, że staje się ona 
mniej straszna, a ty nabierasz do niej dystansu. 
Poza tym śmiech podnosi odporność na choroby  
i wpływa korzystnie na poczucie wartości.

 Pamiętaj, błąd to nie katastrofa
W sytuacji zagrożenia zwykliśmy dokonywać 

oceny bodźca, który na nas działa, oraz naszych 
zasobów i możliwości poradzenia sobie z nim. 
Czyli to, co wyobrażamy sobie na temat danej 
sytuacji, oraz to, co myślimy o sobie, może 
nasilać odczuwanie stresu lub je zmniejszać. 
Mechanizm wpływu myśli na emocje jest oczy-
wisty. Prowadząc dialog wewnętrzny, często 
budujemy długi łańcuch negatywnych myśli, 
który krępuje nasze działania i wzbudza lęk. 
W radzeniu sobie ze stresem chodzi o przejęcie 
kontroli nad interpretacją wydarzeń i nadanie 
im pozytywnego wymiaru. Spróbuj wpłynąć 
na swój dialog wewnętrzny, stosując metodę 
pozytywnej autosugestii. Podziel myśli na te, 
które mówią o faktach w danej sytuacji, i na te, 
które są twoim wyobrażeniem. Zastanów się nad 
formą pozytywnych myśli, które będą skutecznie 
niwelować negatywne dialogi. Nie zmieniaj „Na 
pewno zrobię błąd” na „Nigdy nie zrobię błędu”, 
ale na „To żadna katastrofa, jak popełnię błąd”. 
Stosuj pozytywną autosugestię przed sytuacją 
stresującą, w jej trakcie i po zakończeniu. 

 Znajdź sens
W sytuacji, gdy życie postawi nas przed 

trudnym doświadczeniem choroby czy utraty 
bliskiej osoby, nieocenionym działaniem jest 
nadanie sensu temu, co nam się przydarza 
w indywidualny sposób: poprzez wiarę, re-
ligię, filozofię czy niesienie pomocy innym  

w podobnym położeniu. Nawet tragiczne 
aspekty naszego życia i nieuniknione cierpienie 
mogą się zmienić w triumf ludzkiego ducha. Wa-
runkiem jest odpowiedni stosunek do trudnej 
sytuacji i odnalezienie w niej sensu. Postaraj się 
zmienić interpretację sytuacji stresowej. Wymaż 
ze swojego słownika słowo PROBLEM i zastąp je 
słowem WYZWANIE. Przekonaj się na własnej 
skórze, że będzie Ci łatwiej wykorzystać powstałą 
w tobie energię do poradzenia sobie ze stresem.

 Popełniaj błędy i ucz się
Żeby szybko zmniejszyć w sobie napięcie, mo-

żesz wypić drinka, wziąć tabletkę na uspokojenie 
lub zapalić papierosa. To wszystko jednak nie jest 
radzeniem sobie ze stresem, ale odreagowaniem. 
Na chwilę zmniejszysz niepokój, ale nie rozwią-
żesz żadnych problemów. Pozwól sobie na błędy 
i ucz się na nich. Nie ma lepszej lekcji od życia. 
Dzięki temu łatwiej będzie ci przewidzieć i przy-
gotować się na nadchodzące wyzwania. Błędy 
pomogą ci zorientować się w swoich mocnych 
i słabych stronach. Jeśli nauczysz się wyrażać 
emocje i potrzeby, łatwiej będzie ci dogadać się 
z innymi.

 Zrób sobie autocoaching
Naucz się autocoachingu i zadawaj sobie twór-

cze pytania dotyczące Ciebie i sytuacji, które cię 
spotykają. Oto moja propozycja autocoachin-
gu, który pomaże Ci poradzić sobie z sytuacją 
długotrwałego stresu. Rozłóż daną sytuację na 
czynniki pierwsze i poszukaj w niej elementów, 
które cię stresują. Może się okazać, że w twoim 
zasięgu możliwości radzenia sobie ze stresem jest 
więcej, niż myślisz. Aby to ocenić, odpowiedz 
sobie na pytania:
•	 Jak	mogę	usunąć	stresor?
•	 Jak	mogę	ograniczyć	stresor?
•	 Jak	mogę	zmienić	mój	sposób	myślenia	o	nim?
•	 Co	robić	inaczej?
•	 Jakie	umiejętności	rozwinąć,	aby	dać	sobie	

radę ze stresorem?
•	 Jak	zadbać	o	swój	komfort	psychiczny?

Coaching pozwoli ci zrozumieć, na który  
z obszarów jesteś w stanie wpływać, aby zmniej-
szyć odczuwanie skutków długotrwałego stresu. 
Czy będą to emocje, ciało, myśli czy zachowa-
nie. Najskuteczniejsza metoda radzenia sobie ze 
stresem to ta, do której jesteś przekonany i która 
odpowiada twojej osobowości.
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Problem 
niepłodności

Czy niepłodność to choroba? Według Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO) – tak.  
W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób  
(ICD-10) nadano jej kod: N97.9. 

Za definicję niepłodności uznano brak ciąży 
po roku regularnego współżycia (4-5 stosunków  
w tygodniu), przez minimum 12 miesięcy, bez 
stosowania jakiejkolwiek antykoncepcji. Ponieważ 
szacuje się częstość występowania tej choroby na 
10-18% par małżeńskich, chorobę tę uznano za 
problem społeczny.

Takiemu spojrzeniu na niepłodność: jako 
chorobę, o sztywnym kryterium rozpoznania, 
przeczą przypadki par małżeńskich, u których 
do spontanicznego poczęcia, bez jakiegokolwiek 
leczenia, dochodzi po okresie dłuższym, niż rok. 
Czasem może to być półtora roku, niekiedy dwa 
lata, znany jest autorowi przypadek pary małżeń-
skiej, gdzie do poczęcia doszło spontanicznie po 
10 latach pożycia małżeńskiego.

Dlatego wydaje się, że na płodność należy spoj-
rzeć w kategorii prawdopodobieństwa poczęcia. 
Istnieją pary bardzo płodne, których płodność 
możemy oszacować na 50%, u tych małżonków 
ciąża pojawi się po dwóch miesiącach współży-
cia. Istnieją też inne pary, również płodne, ale  
z prawdopodobieństwem poczęcia 5%, u tych 
osób do zapłodnienia dojdzie do 2 lat ich pożycia.  
U większości par małżeńskich mamy właśnie 
do czynienia ze zmniejszoną płodnością a nie 
bezpłodnością. Ewidentna bezpłodność, gdy rze-
czywiście nie ma możliwości, by doszło do natu-
ralnego poczęcia, zdarza się niezmiernie rzadko. 

Na podobną problematykę płodności zwracają 
uwagę dane publikowane przez brytyjski Naro-
dowy Instytut Doskonałości Klinicznej (NICE, 
National Institute for Clinical Excellence):

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli, 
płodność zmniejsza się wraz z wiekiem, jednak 
szansa na poczęcie po dwóch latach jest większa 
niż po roku starania, w każdej grupie wiekowej.

Definicja niepłodności wg WHO wprowadza 
wielki niepokój u par małżeńskich, u których po 
kilku miesiącach nie pojawiają się upragnione 
dwie kreski na teście ciążowym. Wizja zbliża-
jącego się roku bez poczęcia dziecka stresuje  
i stygmatyzuje, co dodatkowo zaczyna zmniejszać 
szanse na poczęcie, ze względu na permanentny 
stres, jakiemu są poddawani przyszli rodzice.

infolinia
tel. 48 386 90 60

Jeśli borykasz się 
z problemem niepłodności, 
odwiedź jedną z naszych 
Poradni Ginekologicznych 
Polmedic mieszczących się 
przy ul. Osiedlowej 9 
i ul. Domagalskiego 7

Pani prof. Violetta Skrzypulec-Plinta podaje, 
iż wzrost liczby niepłodnych par jest wynikiem:
•	 wzrostu	zachorowalności	na	choroby	przeno-

szone drogą płciową
•	 częstych	zmian	partnerów	seksualnych
•	 wczesnego	rozpoczęcia	kontaktów	seksualnych	

przez młodzież
•	 opóźnienia	wieku	planowania	rodziny
•	 wysokiego	poziomu	stresu	w	życiu	codziennym
•	 większej	świadomości	i	wcześniejszego	zgłasza-

nia się do lekarza
Na większość wyżej wymienionych czynników 

społeczno-kulturowych nie mamy, niestety, 
wpływu.

Zupełnie inaczej ma się sprawa z grupą czyn-
ników środowiskowych, zmniejszających płod-
ność. Modyfikacja stylu życia może tu przynieść 
poprawę płodności. Wywiad w kierunku czyn-
ników środowiskowych obniżonej płodności, ich 
identyfikacja i zalecenie modyfikacji przez parę 
są przeprowadzane na początku diagnostyki 
niepłodności.

1. Alkohol
Bezpieczna tygodniowa ilość spożywanego 

alkoholu wynosi 1-2 jednostki dla kobiety i 3-4 
jednostek dla mężczyzny (standardowa jednostka 
alkoholu – SJA – 10 g lub 12,5 ml czystego alko-
holu etylowego). Mężczyźni powinni być infor-
mowani, że nadmierne spożycie szkodzi jakości 
nasienia, a kobiety unikać zatrucia ze względu na 
możliwość uszkodzenia płodu.

2. Palenie papierosów
Kobiety powinny być informowane, że palenie 

obniża ich płodność a także, że bierne palenie 
zmniejsza szansę zajścia w ciążę. Powinny być 
także kierowane do placówek zajmujących się 
profilaktyką i terapią uzależnień (w Radomiu 
przy ul. 1905 Roku 21). Mężczyźni powinni być 
informowani o związku palenia z pogorszeniem 
jakości nasienia. 

3. Suplementacja kwasem foliowym
Kobiety powinny stosować kwas foliowy  

w dawce 0,4mg/dobę w przypadku od 2 miesięcy 
przed planowaną ciążą do 12. tygodnia ciąży.

4. Otyłość
Kobiety o BMI (ang. Body Mass Index 

– wskaźnik masy ciała) > 30 powinny być infor-
mowane, że zajście w ciążę może potrwać dłużej, 
jednak zmniejszenie masy ciała może przywrócić 
cykle owulacyjne. Uczestniczenie w programie 
zwiększenia aktywności fizycznej i wdrożenie 
diety przy wsparciu dietetyka, czasem diabeto-
loga, może przynieść większy efekt, niż radzenie 
sobie samemu.

5. Zbyt niska masa ciała
Zwiększenie masy ciała u pacjentek z BMI < 19 

nie miesiączkujących lub miesiączkujących nie-
regularnie może zwiększyć szansę na koncepcję.

6. Obcisła bielizna
Mężczyźni powinni być informowani, że jest 

związek między zwiększeniem temperatury 
moszny a obniżeniem płodności; używanie luźnej 
bielizny może zwiększyć płodność.

7. Wykonywany zawód
Dotyczy płodności męskiej i żeńskiej.
8. Leki
Pacjenci przyjmujący na stałe leki powinni 

poinformować lekarzy prowadzących, że planują 
poczęcie. Często można zmodyfikować terapię 
chorób przewlekłych na leki bezpieczne również 
dla płodu.

9. Częstość współżycia
Pary starające się o poczęcie powinny współżyć 

optymalnie co 2-3 dzień w okresie płodnym.

lek. med. Grzegorz Nyc
specjalista ginekologii i położnictwa 
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19-26 92 98
27-29 87 95
30-34 86 94
35-39 82 90

Fertility: Assessment and treatment for people with fertility prob- 
lems. NICE guidelines [CG156] Published date: February 2013
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Wiosna na twarzy 
oczyszczanie i pielęgnacja

Wiosną, skóra większości z nas jest w kiep-
skiej formie i krzyczy o pomoc, jest sucha, szara 
i zmęczona. W wiosennym słońcu nie ukryją się 
ślady, jakie minione miesiące na niej pozosta-
wiły. Składa się na to wiele przyczyn: zimowa 
dieta bogata w tłuszcze, a uboższa w witaminy 
i składniki mineralne, czas spędzony głównie 
w cieple domowego zacisza, wszechobecna 
klimatyzacja oraz źle dobrane kosmetyki.  
W dodatku często jesteśmy przekonane, że 
zimą w mieście nie trzeba specjalnie chronić 
twarzy przed mrozem, wiatrem, promieniami 
UV. Nie ma się więc co dziwić, że wiosną cera 
jest niedotleniona, szara, sucha i skłonna do po-
drażnień, pozbawiona jędrności i sprawiająca 
wrażenie starszej niż rzeczywiście jest. Swoim 
wyglądem prosi o oczyszczenie i odtrucie, aby 
wszystkie naturalne systemy mogły działać  
w pełnym zakresie. Zwykle procesy metabo-
liczne odbywają się przez cały czas. Jednak 
nasze życie w pośpiechu i substancje szkodli-
we pochodzące z powietrza nie są dobre dla 
naszego ciała. Skóra, jako organ odtruwający, 
jest nadwyrężona i zanieczyszczona, jest blada, 
szara, zmęczona i źle ukrwiona – często ma 
zanieczyszczenia, plamy i podrażnienia.

Co zrobić, aby tego nie pogłębiać i nie do-
prowadzić do stanu wymagającego wizyty  
u dermatologa? 

Czy po wizycie w drogerii rozwiążemy ten 
problem? Czy na pewno same sobie dobierzemy 
odpowiednie kosmetyki do problemów naszej 
cery? Czy powinny one zawierać parabeny  
i konserwanty? A jeśli nie, to które z nich ich nie 
zawierają? Który kosmetyk jest odpowiedni, by 
rozwiązać nasz problem? Jak uzdrowić naszą skórę?

Aby nie zaszkodzić sobie, oddajmy się  
w ręce specjalistów, ponieważ zwykłe oczysz-
czenie twarzy jest tylko wstępem do właściwej 
pielęgnacji.

Bardzo dobrym sposobem będzie przeprowa-
dzenie programu oczyszczającego – DETOKS. 
Na podstawie szczegółowej analizy skóry, 
opracowana zostanie specjalna terapia i kura-
cja, dopasowana wyłącznie do indywidualnych 
potrzeb. Proces oczyszczania rozpoczyna się od 
nałożenia na twarz i szyję oraz strefy limfatycz-
ne specyfiku zawierającego specjalne skonden-
sowane substancje czynne pozyskane m. in.  
z: albicji jedwabistej, aloesu barbadoskiego, 
szanty zwyczajnej, wielkomorszczu gruszkono-
śniego, rumianu rzymskiego, papainy. Usuwają 
one martwy naskórek, uwalniają od toksycz-
nych związków i substancji szkodliwych dla 
skóry, dogłębnie ją oczyszczają i poprawiają jej 
wchłanialność. Dodatkowo zastygająca maska 
silnie napina skórę, poprawia kontury i owal 
twarzy.

przed zabiegiem po zabiegu
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Detox stanowi wsparcie dla skóry przy elimi-
nacji substancji niepożądanych i toksycznych, 
oraz jest sposobem na dopieszczenie skóry  
w przyjemny sposób:
•	 aktywując	zawarty	w	skórze	system	detoksykujący,
•	 umożliwiając	swobodne	oddychanie	komór-

kom skóry,
•	 redukując	oznaki	zmęczenia,
•	 poprawiając	kontur	twarzy,	aby	był	wyraźniejszy,
•	 nadając	skórze	młodzieńczy	wygląd,
•	 zmniejszając	pory,
•	 sprawiając,	że	skóra	jest	czystsza	i	świeższa,
•	 optymalizując	i	przygotowując	skórę	do	dal-

szego zabiegu kosmetycznego.

Aby gruntownie oczyścić twarz, świetnym 
uzupełnieniem jest np.: peeling enzymatycz-
ny, peeling kawitacyjny, mikrodermabrazja, 
peeling ziarnisty, peeling piankowy, indywidu-
alnie dobrany do potrzeb skóry. Dopiero przy 
tak przygotowanej skórze możemy przejść do 
dalszej pielęgnacji. Natychmiastowe efekty 
przyniesie nam np. zastosowanie dwufazowych 
ampułek Bi-Phase Serum dających natychmia-
stowe rezultaty:
•	 Power effect Bi-Phase Serum + Regestril 

PRZECIWZMARSZCZKOWE,  
NAPINAJĄCE,  
WYGŁADZAJĄCE

- powstrzymuje powstawanie zmarszczek i bruzd
- wspiera regenerację komórek
•	 Power effect Bi-Phase Serum + Retinol 

STYMULACJA,  
WZMOCNIENIE,  
WYGŁADZENIE

- wzmacnia barierę ochronną skóry
- stymuluje produkcję kolagenu
- wspiera wygładzenie skóry
•	 Power effect Bi-Phase Serum + Vitamin C 

AKTYWACJA,  
REWITALIZACJA,  
ROZŚWIETLENIE 
z ekstraktami komórek macierzystych  
z owoców cytrusowych

- pobudza aktywność komórek
- aktywuje odbudowę kolagenu
•	 Power effect Bi-Phase Serum + Hyaluron 

NAWILŻENIE,  
WYPEŁNIENIE

- nawilżenie skóry
- przywrócenie naturalnego poziomu nawilżenia
- wsparcie wygładzenia skóry.

Podsumowując, detox ma szczególne działa-
nie w technologii anti-age chroniąc skórę przed 
przedwczesnym starzeniem, a serum z ampułek 
zawierają silne składniki aktywne zwalczające 
problem skóry w określony, ukierunkowany 
sposób. Skoncentrowane składniki aktywne 
penetrują skórę, realizując swoją aktywność do-
kładnie tam, gdzie jest to wymagane. REZUL-
TATEM JEST SKÓRA, Z KTÓREJ MOŻESZ 
BYĆ DUMNA!

Przekonana? My tak!

Zadzwoń pod nr tel. 

  
zapisz się na zabieg i poczuj różnicę!

Na hasło „Medyk” niespodzianka! 

Zapraszamy!

727 932 542
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Zabłyśnij w życiu
Światło... dodaje energii. Powoduje, że chce 

się Nam więcej! W słoneczny dzień żyjesz pełną 
piersią czując, że możesz wszystko! Dzięki świa-
tłu wzrasta Twoja kreatywność i wydajność. Czu-
jesz w sobie moc! Profesor Włodzimierz Sedlak 
wypowiedział taką myśl że: „Życie jest światłem”. 

Podczerwień dociera do nas nie tylko ze Słoń-
ca! Wiele istot żywych takich jak zwierzęta oraz 
nieożywionych jak gleba czy minerały emituje 
promienie będące „źródłem życia”. Drób i wiele 
innych ptaków wysiaduje swoje jaja, z których 
następnie wykluwają się pisklęta. W tym pro-
cesie wykorzystywane jest nie tylko ciepło, ale 
i promieniowanie podczerwone, wytworzone 
przez ciała kur. Wspomaganie naturalnych 
procesów odnowy i regeneracji w naszym orga-
nizmie odbywa się m.in. dzięki tzw. czynnikom 
regulującym. Jest dla nas oczywiste, że rolę  
w tych procesach odgrywa nie tylko żywność  
– w tym witaminy i mikroelementy, ale jak 
wykazują ostatnie badania światło naturalne 
lub sztuczne, a w szczególności spolaryzowane 
promieniowanie podczerwone.

w celu regeneracji organizmów kosmonautów, 
którzy wracali wyczerpani po długich misjach. 
Obecnie ze względu na rozpowszechnienie  
i dostępność wykorzystywane jest w sporcie, ko-
smetologii oraz profesjach, w których potrzebna 
jest szybka regeneracja – zarówno po wysiłku fi-
zycznym, jak i umysłowym oraz emocjonalnym.

Jak korzystać z Kostki ENERGYCUBE?  
Włączamy urządzenie, przypinamy do ciała  
w okolicy splotu słonecznego, za pomocą pasa 
elastycznego – i „ładujemy swoje baterie”. Po 15 
minutach urządzenie samo się wyłączy. Czas 
aplikacji wynosi standardowo nie dłużej niż  
3 x dziennie przez 30 minut.

Obecnie stosowane są Kostki ENERGYCUBE 
standardowe które dobieramy dla klienta we-
dług Jego typu metabolicznego, a także Kostki 
ENERGYCUBE programowane, które możemy 
zaprogramować dla konkretnego klienta na czas 
„tu i teraz”, odpowiednio do stanu jego zdrowia 
i potrzeb organizmu.

Dla kogo przede wszystkim dedykowane są 
Kostki ENERGYCUBE: 
1. Dla ludzi aktywnych, którzy troszczą się  

o swoje zdrowie. 
2. Dla ludzi, którzy chcą po wszelkich aktywno-

ściach szybko wracać do formy.
3. Dla ludzi, którzy chcą żyć pełnią życia!

Działanie Kostki ENERGYCUBE powoduje 
wyrównanie procesów autoregulacji w obszarach 
nadmiaru i niedoboru energetycznego. Stan wy-
równania pola energetycznego poprzez Kostkę 
ENERGYCUBE skutkuje stopniowym wzmoc-
nieniem i regeneracją organizmu.

Rekomendacją dla Kostki ENERGYCUBE 
jest to, że jest w pełni polskim wyrobem stwo-
rzonym przez twórcę Skaningowej Diagnostyki 
Termoregulacyjnej dr n.med. Krzysztofa Krupkę, 
polecanym przez wielu polskich lekarzy, którzy 
sami spraktykowali korzyści jej działania, a także 
to, że Kostka ENERGYCUBE została laureatem 
plebiscytu i uzyskała miano Wyrobu Roku 2015 
Magazynu LNE, w kategorii Healthy aging.

Artykuł powstał w oparciu o materiały firmy 
Energomedica, której Poradnia Psychomatycz-
na „DROGA ZDROWIA” jest bezpośrednim 
przedstawicielem.

Kostka ENERGYCUBE jest miniurządzeniem, 
które za pomocą dwóch diod LED emituje ży-
ciodajne spolaryzowane promieniowanie pod-
czerwone. Istota działania urządzenia polega na 
regularnym podawaniu subtelnych bodźców, 
które są wielokrotnie skuteczniejsze niż nagłe  
i silne impulsy. 

Jakie korzyści mamy ze stosowania Kostki 
ENERGYCUBE: 
1. Zwiększenie sił witalnych – „ładowanie wła-

snych baterii”.
2. Przywrócenie naturalnego rytmu pracy 

organizmu.
3. Relaks w czasie, gdy nie można pozwolić sobie 

na odpoczynek. 
4. Neutralizowanie skutków stresu.
5. Przyspieszenie regeneracji po wysiłku.
6. Ogólna poprawa samopoczucia.
7. Poprawa mikrokrążenia czyli: 
 - lepsze dotlenienie komórek,
  - lepsze odżywienie komórek,
  - skuteczniejsza detoksykacja.
8. Zmniejszenie napięcia nerwowo-mięśniowe-

go, czyli: 
 - lepsze ukrwienie tkanek,
  - szybsza regeneracja po stresie oraz wysiłku     

   fizycznym, 
  - mniejsze ryzyko uszkodzenia tkanek.

Poprawa mikrokrążenia prowadzi do szybszej 
regeneracji organizmu czego subiektywnym 
odczuciem jest zwiększenie poziomu energii. 
Dobroczynne działanie światła pochodzącego  
z lamp LED zostało potwierdzone przez naukow-
ców z NASA. Na początku wykorzystywane było 
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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

Radom, ul. Bernardyńska 3A
biuro@centrumbernardynska.pl
www.centrumbernardynska.pl

511 511 234
48 386 95 00

LEKARZE
SPECJALIŚCI
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produkt dostępny 
w najlepszych aptekach
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Liczą się nie tylko lata w Twoim życiu, 
ale życie w Twoich latach

Nie wszyscy zainteresowani wiedzą, że od nie-
dawna w Radomiu istnieje komfortowa placówka 
dla seniorów, Dzienny Dom „Senior – WIGOR” 
przy ulicy Rwańskiej 7, w mieście kazimierzow-
skim, przy rynku. Przeznaczona jest dla osób 
w wieku 60+, a jej nadrzędny cel to stworzenie 
warunków dla godnego i przyjemnego życia  
w wieku senioralnym. 

Ośrodek jest placówką miejską prowadzoną 
przez Gminę Miasta Radomia, a jej uruchomie-
nie było współfinansowane ze środków otrzyma-
nych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  
w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WI-
GOR” na lata 2015-2020. 

– Wszystkim osobom starszym, które nie chcą 
spędzać wolnego czasu w domu, przed telewizorem, 
gorąco polecam wstąpienie do rodziny „Senior – 
WIGOR”. Z pewnością spędzą miło czas, w przyja-
znej atmosferze i „rodzinnym” gronie – mówi Pan 
Jerzy Zawodnik, Wiceprezydent Miasta Radomia.

Dom to placówka wzorcowa, a jej uczestnicy 
twierdzą, że jest jak w sanatorium, tylko blisko 
domu. Czym jest więc nasza placówka? Przede 
wszystkim daje osobom 60+ poczucie bezpie-
czeństwa, spędzają tu kilka godzin dziennie, 
w miejscu, w którym mają zapewniony obiad 
dwudaniowy i zorganizowany czas zgodnie z ich 
zainteresowaniami np.: wykłady z różnych dzie-
dzin, warsztaty, gimnastykę, tańce, zajęcia mu-
zyczne, wycieczki, wspólne wyjścia do teatru itd. 
Uczestnicy przychodzą również, aby spędzić czas 
na spotkaniach ze sobą, wypić kawę czy herbatę 
z domowym ciastem wypieczonym na miejscu. 
Dzięki uczestnictwu w zajęciach zyskują motywa-
cję, optymizm, wigor, wysiłek umysłowy, a po nim 
satysfakcję, zyskują przyjaciół. Można tu odżyć, 
można robić to na co wcześniej nie było czasu, 
a potem wrócić do ukochanego swojego domu.

Opłata za pobyt (korzystanie z miejsca pobytu, 
uczestnictwo w zajęciach oraz obiady) uzależ-
niona jest od sytuacji dochodowej osoby zainte-
resowanej. Dla osoby samotnie gospodarującej 
wynosi od 0 zł do 275 zł miesięcznie, a dla osoby 
w rodzinie od 0 zł do 300 zł miesięcznie. 

Na pytanie, co sądzą o Domu „Senior – WI-
GOR” i dlaczego tu przyszli tak odpowiadają jego 
uczestnicy:

P. Aniela: – Nie chciałam być sama w domu, 
bardzo chciałam być wśród ludzi. Najbardziej 
cenię sobie tutaj wspaniały personel, cierpliwy  
i przyjazny. Czuję się tu jak w dobrej rodzinie.

P. Bolesław: – Wydaje mi się, że jeszcze całkiem 
sprawny ze mnie facet, ale jak się ma lat 70+, to 
trudno jest podejmować i realizować nowe zada-
nia. No i jest się po prostu wygodnym. Mieszkam 
sam i nie umiem gotować. A tu mam podany 
smaczny obiad, jem w towarzystwie, nie samotnie. 
Ze wszystkich atrakcji cenię sobie między innymi 
spotkania z ciekawymi ludźmi z Radomia oraz 
siłownię na miarę moich możliwości, korzystam  
z niej codziennie, dbam o kondycję. 

P. Grażynka: – Mam problemy zdrowotne  
i chciałam o nich trochę zapomnieć i je odreago-
wać. Tutaj mam taką możliwość. Mogę liczyć też 
na życzliwą pomoc i zrozumienie. Bardzo się cieszę, 
że tu trafiłam.

P. Krystyna: – Mam lat 60+ i szczęśliwie nie po-
trzebuję jeszcze żadnej opieki. Mieszkam jednak 
sama a jestem zwierzęciem stadnym, lubię ludzi 
i lubię być wśród ludzi. Niedawno przeczytałam 
bardzo mądrą recenzję Jodi Picoult „liczą się nie 
tylko lata w twoim życiu, ale życie w twoich latach”. 
Tutaj żyję, rozmawiam z ludźmi, uprawiam gim-
nastykę rehabilitacyjną, tańczę, doskonalę umiejęt-
ności korzystania z internetu, słucham wykładów, 
ćwiczę umysł przy grze w brydża. 

Namawiam wszystkich, którzy mieszkają 
sami niech tu przyjdą. Ta placówka to wielkie 
dobrodziejstwo.

P. Władysław: – Mieszkam sam i w domu czuję 
się bardzo samotny. Poza tym odkąd przychodzę 
do naszego Domu mam poczucie obowiązku. Rano 
ubieram się i wychodzę, inaczej siedziałbym w pi-
żamie do popołudnia. Całe życie byłem aktywny, 
dużo pracowałem. Teraz pracować nie pozwala mi 
zdrowie, ale pracownicy klubu dbają o to, żebym 
był aktywny ruchowo a nie tylko siedział. Dziękuję 
im za to.

Aby skorzystać z oferty Dziennego Domu 

„Senior – WIGOR” należy złożyć wniosek. 

Informacje uzyskać można na miejscu przy  

ul. Rwańskiej 7 w Radomiu, w godzinach od 8.00 

do 16.00, telefonicznie pod numerem 48 386 99 98,  

e-mailowo: kontakt@senior-wigor.radom.pl, na 

portalu: radom.pl. To co robimy pokazujemy na 

Facebook.com/SeniorWigorRadom.
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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




