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Nieinwazyjne 
przesiewowe 
badania prenatalne

Nasz organizm zbudowany jest z miliar-
dów komórek. Każda komórka posiada 
pełną informację genetyczną w postaci 
DNA, która upakowana jest w 23 pary chro-
mosomów (czyli łącznie 46 chromosomów) 
znajdujących się w jądrze komórkowym. Na 
każdą parę chromosomów składa się jeden 
chromosom pochodzący od matki i jeden 
od ojca. Proces parowania chromosomów 
od obojga rodziców zachodzi w trakcie 
zapłodnienia, czyli w momencie połączenia 
komórki jajowej matki z plemnikiem ojca. 
Niestety nie zawsze proces ten przechodzi 
prawidłowo, co w konsekwencji prowadzi 
do wad genetycznych potomstwa. Na skutek 
nieprawidłowego podziału chromosomów 
w plemniku lub w komórce jajowej może 
brakować kopii chromosomu, lub może 
pojawić się dodatkowa kopia chromosomu. 
W wyniku zmiany liczby chromosomów do-
chodzi do zmian w informacji genetycznej 
płodu, które objawiają się zmianami w wy-
glądzie dziecka oraz opóźnieniem rozwoju 
psychicznego.

W 1958 roku w czasopiśmie „The Lancet” 
pojawił się pionierski artykuł opisujący 
możliwości nieinwazyjnych i bezpiecznych 
badań płodu. Od tego czasu nastała zupeł-
nie nowa era rozwoju położnictwa. Dzięki 
osiągnięciom współczesnej medycyny moż-
liwe stało się wykrycie wad genetycznych 
płodu jeszcze w łonie matki. Diagnostyka 
prenatalna umożliwia lekarzowi ginekolo-
gowi uzyskanie we wczesnym etapie ciąży 
informacji o zagrożeniach dla płodu oraz 
podjęcie racjonalnych działań prewencyj-
nych bądź leczniczych. Przyszłe matki mają 
możliwość wykluczenia poważnych wad ge-
netycznych i rozwojowych płodu oraz uzy-
skania informacji dotyczących jego rozwoju.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towa-
rzystwa Ginekologicznego z 2009 i zasadami 
FMF (Fetal Medicine Foundation) każdej 
kobiecie ciężarnej, niezależnie od wieku, 
powinny zostać zaproponowane przesie-
wowe badania prenatalne oceniające ryzyko 
wystąpienia najczęściej spotykanych chorób 
genetycznych i wad wrodzonych u płodu.

Laboratorium MEDICA posiada bogatą 
ofertę przesiewowych badań prenatalnych 
(biochemicznych oraz genetycznych) wyko-
nywanych z próbki krwi kobiety ciężarnej. 

Badania można wykonywać już od 10 ty-
godnia ciąży. Są całkowicie bezpiecznym 
sposobem na ocenę rozwoju i stanu zdrowia 
płodu. Przynoszą spokój przyszłej mamie, że 
z jej dzieckiem jest wszystko w porządku. 
Wiedza na temat nieprawidłowości pozwala 
na podjęcie szybkich działań prewencyjnych 
bądź leczniczych, co może uratować dziecku 
zdrowie, a nawet życie.

Jakie są wskazania do wykonania 
przesiewowych badań prenatalnych?

Testy warto wykonać w każdej ciąży, 
jednak istnieje grupa ciężarnych, którym 
badania są szczególnie zalecane. Do grupy 
tej należą:
•	 kobiety	w	wieku	powyżej	35	roku	życia,	

które nie chcą zdecydować się na inwa-
zyjne badania prenatalne

•	 kobiety,	 których	 wyniki	 badań	 bio-
chemicznych i ultrasonograficznych 
w pierwszym i drugim trymestrze ciąży 
sugerują duże ryzyko wystąpienia zabu-
rzeń genetycznych

•	 kobiety,	które	mają	przeciwwskazania	do	
inwazyjnych badań prenatalnych, takie 
jak łożysko przodujące, wysokie ryzyko 
poronienia, zakażenie HBV, HIV, itd.

•	 kobiety,	które	poddały	się	zabiegowi	za-
płodnienia in vitro

•	 kobiety,	u	których	miały	miejsca	poronie-
nia spontaniczne

•	 kobiety	 z	historią	wcześniejszych	 ciąż	
z nieprawidłowością chromosomową

•	 kobiety,	które	odczuwają	potrzebę	uspo-
kojenia po wykonanych wcześniej bada-
niach przesiewowych

Test podwójny certyfikowany FMF 
dla I trymestru ciąży - (Test PRISCA) 
- Test biochemiczny + USG

Test ten wykonuje się jako badanie prze-
siewowe pomiędzy 10 a 14 tygodniem ciąży, 
(ściślej od ukończonego 10 tygodnia ciąży 
do 13 tyg. i 6 dnia ciąży). Wiek ciąży określa 
się według wcześniej wykonanego USG lub 
też według daty ostatniej miesiączki.

Test podwójny opiera się na wykonaniu:
•	 badań	ultrasonograficznych	(wg	standar-

dów FMF)
•	 wypełnieniu	 ankiety	 z	 informacjami	

o pacjentce

•	 badań	biochemicznych	(wykonywanych	
na	aparacie	certyfikowanym	przez	FMF):

 - białko PAPP-A 
 - wolne beta-hCG
•	 komputerowej	analizy	danych	i	wydaniu	

Raportu Oceny Ryzyka Wad Chromoso-
malnych wg FMF

Raport zawiera informację o ryzyku wy-
stąpienia poszczególnych trisomii [zespół 
Downa (trisomia 21), zespół Edwardsa 
(trisomia 18), zespół Patau (trisomia13)], 
wyliczoną na podstawie: wieku matki, da-
nych	z	badań	ultrasonograficznych	płodu,	
poziomów markerów biochemicznych oraz 
kombinacji tych parametrów. Na podstawie 
wyniku testu podwójnego lekarz podejmu-
je decyzję o ewentualnym skierowaniu na 
inwazyjne badania prenatalne. Badanie to 
charakteryzuje się wysoką wykrywalnością:
•	 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 dodat-
nich wynoszącym 1%).
Oznaczenia biochemiczne w Laborato-

rium MEDICA wykonywane są przez wy-
kwalifikowany	personel	na	certyfikowanym	
analizatorze	biochemicznym	Kryptor	firmy	
BRAHMS, zgodnie z wymogami FMF. Apa-
rat wykorzystuje nowoczesną technologię 
TRACE (Time Resolved Amplified Cryptate 
Emission), która pozwala na wykonywa-
nie badań z dużą dokładnością i wysokim 
stopniem powtarzalności. Technologia 
została nagrodzona nagrodą Nobla. Dzięki 
zapewnieniu wysokiej jakości oznaczeń, 
aparat Kryptor (jako jeden z dwóch) został 
zakwalifikowany	przez	FMF	do	rutynowego	
wykonywania badań przesiewowych w ciąży.

Testy genetyczne - Test PANORAMA 
oraz Test NIFTY

W ostatnim czasie obok testu podwójnego 
(Testu PRISCA) pojawiły się nowe, odmien-
ne możliwości diagnostyczne oceniające 
ryzyko wystąpienia najczęściej spotykanych 
chorób genetycznych i wad wrodzonych 
u płodu. Zasada nowych testów opiera się 
na bezpośredniej analizie cfDNA (cell free 
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siebie ilością wykrywanych zaburzeń 
genetycznych:
•	 NIFTY	Basic
•	 NIFTY	Standard
•	 NIFTY	Plus
•	 NIFTY	Twins	 –	 dedykowany	dla	 ciąż	

bliźniaczych

Test pozwala dodatkowo określić płeć 
dziecka na podstawie wykrycia chromoso-
mu	Y.	

O czym należy pamiętać wykonując 
nieinwazyjne przesiewowe badania 
prenatalne?

Żadne badanie przesiewowe nie daje stu-
procentowej odpowiedzi na pytanie, czy płód 
jest chory czy zdrowy, a jedynie pozwala na 
ocenę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości 
w jego rozwoju. Ciężarne, u których 
przesiewowy test prenatalny wskazuje na 
podwyższone ryzyko istnienia chromoso-
mowej wady płodu powinny skonsultować 
się z lekarzem, który może zlecić dodatko-
we inwazyjne badania potwierdzające lub 
wykluczające istnienie zaburzenia.

Głównym celem badań prenatalnych 
jest wczesna ocena stanu zdrowia płodu, 
aby dać dziecku szanse na zdrowe i lepsze 
życie. Spokój, który w przeważającej więk-
szości przypadków daje ich wynik, jest 
bezcenny i ważny zarówno dla przyszłej 
matki jak i przebiegu ciąży. Gdy wykrytej 
wady nie można leczyć, badania prenatal-
ne pozwalają rodzicom przygotować się 
psychicznie do  wymagającej opieki  nad 
chorym dzieckiem oraz zgłębić wiedzę na 
temat choroby i polepszenia komfortu życia 
maluszka. Dzięki postępowi współczesnej 
medycyny lekarze są w stanie podjąć się 
wyleczenia dziecka, jeszcze w łonie matki. 
Mogą określić również, jaki będzie jego 
stan po narodzinach, zaproponować dalsze 
działania, niezbędne leczenie oraz rehabili-
tację. Decyzja o wykonaniu wyżej opisanych 
badań należy tylko i wyłącznie do ciężarnej. 
Warto zaznaczyć, że test podwójny dla I try-
metru ciąży może zostać przeprowadzony 
całkowicie bezpłatnie w ramach Programu 
Badań Prenatalnych NFZ jeśli pacjentka 
spełnia choć jedno z określonych przez 
NFZ kryteriów. Szczegółowe informacje 
na temat badań prenatalnych, refundacji 
NFZ, przygotowania się do badania i czasu 
oczekiwania na wynik konkretnego badania, 
dostępne są w siedzibie Laboratorium Ana-
liz Medycznych MEDICA lub na stronie:  
www.medica.radom.pl (zakładka NIEIN-
WAZYJNE	BADANIA	PRENATALNE).

mgr anal. med. Natalia Bilska
Laboratorium MEDICA

DNA). W czasie ciąży wolne fragmenty 
DNA (cfDNA) płodu dostają się przez 
łożysko do krwioobiegu przyszłej matki. 
Od 10 tygodnia ciąży istnieje możliwość 
wyizolowania wolnych fragmentów DNA 
(cfDNA) płodu z próbki krwi pobranej od 
ciężarnej. Uzyskany w ten sposób materiał 
genetyczny dziecka jest następnie poddawa-
ny analizie nowoczesnymi metodami badań 
genetycznych i diagnostyki laboratoryjnej 
pod kątem potencjalnych schorzeń, które 
mogą wystąpić u płodu.

Test PANORAMA (10-24 tydz.) 
- test genetyczny

Test PANORAMA jest nieinwazyjnym, 
przesiewowym badaniem prenatalnym, 
który można wykonać już od 10 tygodnia 
ciąży. Pozwala na określenie ryzyka pojawie-
nia się u płodu zaburzeń chromosomalnych 
i mikrodelecji, a także płci dziecka. Test wy-
różniono	akredytacją	CAP	oraz	certyfikatem	
ISO 13485 i CLIA (Clinical Laboratory Im-
provement Amendments).Test PANORAMA 
można wykonać między 10 a 24 tygodniem 
ciąży. Wykonanie badania jest całkowicie 
bezpieczne zarówno dla matki jak i dziecka.

Test PANORAMA jest dostępny w trzech 
opcjach badania różniących się od siebie ilo-
ścią wykrywanych zaburzeń genetycznych:

•	 Panel	prenatalny	PANORAMA
•	 Panel	prenatalny	PANORAMA	+ delecja	

22q11.2
•	 Rozszerzony 	 pane l 	 prenata lny	

PANORAMA

Test pozwala dodatkowo określić płeć 
dziecka na podstawie wykrycia chromoso-
mu	Y.	

Test NIFTY (10-24 tydz.) 
- test genetyczny

Test	NIFTY	(Non-Invasive Fetal Trisomy 
Test) jest nieinwazyjnym genetycznym ba-
daniem prenatalnym wykonywanym z krwi 
matki, który bardzo precyzyjnie pozwala 
określić ryzyko wystąpienia aneuploidii 
chromosomalnych (w tym trisomii 21, 18 
i 13) u płodu. Test dodatkowo pozwala 
określić płeć dziecka na podstawie obecno-
ści	lub	braku	chromosomu	Y.	Test	NIFTY	
można wykonać między 10 a 24 tygodniem 
ciąży. Wykonanie badania jest całkowicie 
bezpieczne zarówno dla matki jak i dziecka.

Niezależne badania walidacyjne, w tym 
największe na świecie badanie dotyczące 
stosowania nieinwazyjnych badań prenatal-
nych w praktyce klinicznej u prawie 147 000 
kobiet,	wykazały	że	test	NIFTY	ma	wskaźnik	
dokładności >99% do wykrywania zespołu 
Downa, zespołu Edwardsa i zespołu Patau.

Test oparty jest na sekwencjonowaniu 
równoległym całego genomu przy użyciu 
technologii Nano Kul DNA (DNB). Test 
NIFTY	jest	w	stanie	analizować	dane	w ca-
łym genomie i porównywać chromosomy 
w badanej próbce z optymalnymi chromo-
somami odniesienia, aby dokładnie określić 
obecność nieprawidłowości genetycznej.

Test	 NIFTY	 jest	 dostępny	 w	 czte-
rech opcjach badania różniących się od 
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Pijawka, królowa terapii naturalnych
To zaskakujące, ale na całym świecie 

wśród naukowców i dobrych lekarzy rośnie 
zainteresowanie terapiami z użyciem pija-
wek lekarskich. Kierunek ten nazwany jest 
hirudoterapią i znamy go już od czasów sta-
rożytnych. Z takiej formy leczenia korzystali 
też nasi przodkowie, gdyż już wtedy znali 
jej skuteczność. Wezwany do chorego lekarz 
zawsze miał przy sobie dyżurny pojemnik 
z pijawkami. Niestety wraz z pojawieniem 
się leków farmakologicznych, zostały wy-
parte metody naturalne. Obecnie w wielu 
dziedzinach życia następuje powrót do 
natury	–	żywieniu,	leczeniu	itp.	Wniosek?	
Mamy coraz więcej zwolenników terapii na-
turalnych, tym bardziej, że jak się okazuje, 
nie wszędzie radzą sobie ukochane tabletki. 
Powiększające się grono osób zadowolonych 
efektami najlepiej świadczy o skuteczności 
tej metody.

Czy przystawianie pijawek jest bolesne?
Oczywiście, że nie, wkłucie jest prawie 

nieodczuwalne. Pijawki zaraz po przysta-
wieniu wpuszczają substancje znieczu-
lające, które powodują, że ukąszenie jest 
bezbolesne. 

A jeśli chodzi bezpieczeństwo zabiegu?
Pijawki wykorzystywane do terapii w ga-

binecie pochodzą z medycznej biofarmy, 
gdzie każdy zakup jest potwierdzony. Zwie-
rzątka posiadają dokumentację od chwili 
narodzin do momentu wysłania ich do 

naszego gabinetu. Przesyłka musi być do-
starczona do mnie w ciągu 24 godzin, gdzie 
później w gabinecie przetrzymywane będą 
w warunkach określonych dla gabinetów 
hirudoterapeutycznych. Po wykorzystaniu 
w zabiegu małe „wampirki” są usypiane 
w roztworze	alkoholu	i	przekazywane	fir-
mie utylizacyjnej. Każda pijawka jest więc 
jednorazowego użytku.

Jak wygląda zabieg hirudoterapii?
Przed zabiegiem pijawki są oczyszczane 

w specjalnym roztworze, a następnie przy-
stawiane w miejsca odpowiednie dla dane-
go schorzenia. Przystawiamy je używając 
niewielkich pojemniczków, które pomagają 
precyzyjnie ulokować pijawkę. Pijawka po 
nakłuciu skóry wpuszcza do ciała pacjen-
ta swoją ślinę, w której znajduje się około 
dwustu związków leczniczych, które odpo-
wiadają za cały proces uzdrawiania. Są tam 
m.in. enzymy regulujące krzepnięcie krwi, 
ciśnienie tętnicze, są inhibitory o działaniu 
przeciwzapalnym, naturalne antybiotyki 
i wiele wiele innych. 

Enzymy pijawek oczyszczają poszczególne 
organy i cały organizm, przywracając pier-
wotną homeostazę organizmu. Oczyszczają 
nasze ciało z chemicznych toksyn i szko-
dliwych mikroorganizmów, regenerując je 
i udrażniając nasz system limfatyczny.

 Bardzo ważne jest, gdzie przystawimy 
pijawkę, aby była skuteczna. Należy rów-
nież wiedzieć, że hirudoterapia nie jest złotą 

pigułką na wszystko. Pijawka nie leczy, a ja 
nie jestem lekarzem medycyny, który coś 
„leczy”. Pijawka zabija patogeny, oczyszcza 
toksyny i regeneruje organizm. Ciało leczy 
się	 samo	–	wyjmij	wbitą	drzazgę	 z	 ręki,	
a ręka zagoi się sama.

Czy wszystkie pijawki nadają się 
do używania w zabiegach?

Do zabiegów terapeutycznych stosuje się 
tylko pijawkę Hirudo medicinalis, Hirudo 
orientalis i Hirudo verbana, ponieważ tyl-
ko te gatunki mają potwierdzone działanie 
lecznicze i są hodowane właśnie w tym celu. 

Na co pomaga hirudoterapia, 
czy są jakieś przeciwwskazania?

Lista chorób, na które pomagają pi-
jawki jest ogromna, chyba łatwiej było-
by wymienić choroby, na które one nie  
pomagają, ale...

Hirudoterapia skutecznie eliminuje wiele 
schorzeń układu sercowo-naczyniowego, 
choroby i bóle serca, chorobę niedokrwien-
ną, wysoki cholesterol, choroby skóry, 
hemoroidy, rwę kulszową, żylaki, trudno 
gojące się rany, obrzęki powypadkowe, cho-
roby płuc i oskrzeli, problemy z zatokami, 
choroby przewodu pokarmowego, choroby 
wątroby, wrzody żołądka i dwunastnicy, 
alergie, procesy starzenia, choroby kobiece, 
bezpłodność, prostatę, impotencję, zapa-
lenie korzonków nerwowych, udary, bóle 
stawów, choroby nerek, bóle kręgosłupa, 
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agresję, histerię, nerwice, a nawet niektóre 
nowotwory.

Pijawki są przykładane pacjentom z cho-
robami zakrzepowo-zatorowymi, z nadci-
śnieniem lub niedociśnieniem, z miażdżycą 
oraz osobom po zabiegach plastycznych, 
w szczególności po replantacjach. Są bardzo 
dobre na usuwanie złogów w żyłach.

Pomagają systemowi nerwowemu, kiedy 
mamy podrażnione nerwy np. nerw kulszo-
wy nie daje nam spokoju, a leki, które tylko 
uśmierzają ból, nie tylko są czasem niewy-
starczające, ale często szkodliwe. Pijawki 
w takich przypadkach regenerują ten nerw.

Od najdawniejszych czasów pijawki przy-
kładane były w celu poprawy nastroju i sa-
mopoczucia. Dziś wiadomo, że pijawki mają 
w	swojej	ślinie	endorfinę,	zwaną	hormonem	
szczęścia. Wywołuje ona nie tylko uspoko-
jenie i stan zadowolenia, ale również działa 
przeciwbólowo. Stosowanie hirudoterapii 
zalecane jest więc pacjentom z depresją, 
nerwicami, a także w leczeniu tików ner-
wowych, szumów w uszach, zaburzeniach 
widzenia.

Terapia pijawkami przynosi zauważalne 
efekty przy trądziku, cellulicie, łuszczycy, 
egzemie, sklerodermii, różyczce, żylakach, 
pajączkach na kończynach dolnych. Świet-
nie usuwają siniaki i opuchlizny po urazach. 
W XIX wieku kobiety przystawiały pijawki, 

żeby wyglądać młodziej, dziś znana jest me-
toda „face lifting” ze związków zawartych 
w pijawkach.

„Face lifting”, czyli odmładzanie twarzy. 
W przeciwieństwie do botoksu, który jest 
silnie trującym jadem kiełbasianym, en-
zymy pijawek bardzo mocno regenerują 
skórę twarzy, szyi, wygładzając zmarszcz-
ki, ujędrniają skórę, nadają jej jedwabisty 
połyskliwy wygląd. Wykonana poprawnie 
terapia ma długo utrzymujące się widoczne 
efekty. Zwłaszcza przy zastosowanej terapii 
kompleksowego oczyszczania organizmu, 
tzw. kompleksówce, która usuwa toksyny 
z głównych organów ciała.

Co do przeciwwskazań należą do nich: 
hemofilia,	ciąża,	ogólne	wyczerpanie	orga-
nizmu, ostre stany infekcyjne i ciężkie stadia 
chorób wewnętrznych. Dokładnie, możli-
wość przeprowadzenia zabiegu określamy 
dopiero po przeprowadzeniu wywiadu 
z osobą, która chce skorzystać z zabiegu.

Zabiegi hirudoterapeutyczne przeprowa-
dzamy w naszym Studio, mieszczącym się 
przy ulicy Waryńskiego 1/3/5 w Radomiu, 
a wizyty ustalamy telefonicznie pod nume-
rem 606 471 648 lub 790 237 790.

Studio Urody Idalia



10

Badania Instytutu Studiów nad Szczyto-
wymi Stanami Świadomości wykazały, że 
wiele	schorzeń	psychicznych	i	fizycznych	
doświadczanych przez ludzi jest następ-
stwem oddziaływań różnego rodzaju pa-
sożytów bytujących wewnątrz ludzkiego 
organizmu, głównie w komórce prymalnej.

W roku 2002 w Instytucie dokonano nie-
zwykłego	odkrycia	biologicznego	–	ustalo-
no, że świadomość znajduje się wewnątrz 
tylko jednej komórki organizmu, którą na-
zwano „komórką prymalną”. Powstaje ona 
w trakcie czwartego podziału komórkowego 
zapłodnionej komórki jajowej.

Psychiczne odczucia zarówno związane 
z traumami, jak i z poczuciem szczęścia, 
wiążą się z kondycją właśnie tej komórki. 
Badacze zorientowali się, że wszystkie typy 
traum psychicznych spowodowane zostały 
przez zablokowaną ekspresję genów we-
wnątrz komórki prymalnej zawierających 
uszkodzone białka histonów, nici mRNA, 
czy rybosomy. 

Istnieją trzy typy traum: pokoleniowe, 
asocjacyjne	i	biograficzne.	Wszystkie	one	
są wzorcami naszego działania, myślenia 
i odczuwania.

Co jest przyczyną tych uszkodzeń, 
które mają tak dramatyczny wpływ 
na nasze życie? 

Wieloletnie badania Instytutu dowiodły, 
że organizm ludzki jest miejscem zagospo-
darowanym przez wiele organizmów pa-
sożytniczych funkcjonujących w komórce 

prymalnej lub wokół niej. Nasza świado-
mość może wchodzić z nimi w interakcje, 
których rezultat jest głębszy niż przypusz-
czamy. Nie mają one też wiele wspólnego 
z wpływem znanych nam już organizmów 
chorobotwórczych, którymi zajmują się 
lekarze.

Dr Grant McFertridge opisuje cztery 
główne problemy związane z ich obecnością 
subkomórkową.
•	 Pasożyty	żyją	w	nas	–	ich	struktury	i pro-

cesy zaburzają funkcjonowanie naszego 
organizmu.

•	 Większość	ludzi	wchodzi	z	nimi	w	inte-
rakcje lub się z nimi komunikuje.

•	 Mogą	wpłynąć	na	utratę	przez	nas	sa-
moświadomości, umiejscowione są bo-
wiem w miejscu kluczowym dla naszej 
świadomości.

•	 Niektóre	pasożyty	działają	jak	telefony	
komórkowe, doprowadzając do interakcji 
pomiędzy swoimi nosicielami, ponadto 
potrafią się też komunikować między 
sobą wewnątrz organizmu człowieka.

Zainfekowana nimi jest praktycznie cała 
ludzka rasa. Wywołują wiele schorzeń psy-
chicznych	i	fizycznych.	Mają	swój	własny	
program przetrwania, który nie musi być 
zgodny z celami gospodarzy.

Trzeba wyobrazić sobie skalę tej mani-
pulacji: ludzie doświadczają świadomości 
pasożytów tak, jak gdyby była ona ich 
własną świadomością, wchodzą też z nimi 
w interakcję, jak gdyby to byli inni ludzie. 

Co więcej często chcemy je mieć, gdyż 
sprawiają, że czujemy się komfortowo i bez-
piecznie. Nasze ciało wierzy, że potrzebuje 
tych	organizmów.	Jeśli	zaczniemy	zaburzać	
homeostazę, ciało odpowie kompensacją 
pogarszając tylko problem.

W trakcie prac badawczych Instytut wy-
odrębnił trzy klasy pasożytów blokujących 
kluczowe stany szczytowe, szeregując je 
według skali ich dokuczliwości oraz chro-
nologii, w jakiej zaatakowały nasz gatunek:
•	 Pasożyty	insektopodobne.	Żyją	wewnątrz	

komórki prymalnej, wszystkie wyglądają 
jak różne insekty z twardą skorupą, mogą 
powodować odczucie przeszywającego 
bólu lub palenia oraz wywoływać wraże-
nie, że coś znajduje się na skórze. Skie-
rowanie na nich uwagi powoduje, że za-
chowują	się	jak	dzikie	zwierzę	–	zastygają	
w bezruchu lub wgryzają się w membra-
nę. Występują powszechnie i są różnych 
rozmiarów, przy czym pamiętajmy, jak 
mikroskopijna jest komórka prymalna. 
Badaczy zaskoczył fakt, że nie ma ich 
w standardowych podręcznikach biologii 
i jest wielce prawdopodobne, że właściwie 
są prionami. Te insektopodobne pasoży-
ty wydają się być pierwotną nie węglową 
formą	życia.	Zagrożone	potrafią	wywoły-
wać psychozy, podskórny strach, urojenia 
i ból, uszkadzając błony komórkowe.

•	 Pasożyty	grzybowe.	Wszystkie	pasożyty	
grzybowe mają dwie wspólne cechy: po-
siadają wewnątrz materiał krystaliczny, 

Ukryci winowajcy
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a kiedy je w pełni odczuwamy, wywołują 
wrażenie mdłości. Ich zróżnicowane 
gatunki przybierają różnorakie formy, 
od struktur stałych, poprzez strzępki 
białych lub czarnych włókien, aż po 
twory przypominające kałamarnice lub 
meduzy. Są przyczyną wielu problemów, 
między innymi osobowości wielorakiej, 
głosów słyszanych wewnątrz głowy, a 
w strukturach mózgu doprowadzają do 
stwardnienia ścianek i „zatrzaskiwania” 
się części podświadomości na współpracę 
z innymi. 

•	 Pasożyty	bakteryjne.	Jednokomórkowce	
wyglądające jak wodne, półprzezroczyste 
balony. Mogą wydzielać toksyny i wy-
korzystują słabość komórki, aby w niej 
pozostawać. Ludzie mogą za ich sprawą 
odczuwać	 różne	 emocje	 –	 neutralne,	
negatywne lub skrajnie złe. Uszkodzenia 
wywołane przez te organizmy na naj-
wcześniejszym etapie rozwoju są główną 
przyczyną mechanizmu powstawania 
traum oraz negatywnych emocji doświad-
czanych przez ludzi. 

•	 Wirusy.	Wirusy	są	obecne	w	cytoplazmie	
komórki i jąderku z racji problemów 
spowodowanych uszkodzeniem przez 
pasożyty bakteryjne we wczesnym etapie 
rozwoju. Używają sygnałów, aby oszu-
kać mózg ciała swojego gospodarza. Są 
odczuwane przez osobę jako przyjaciele 
z  dzieciństwa i rodzina. Tak więc gdy 
osoba czuje się bardzo samotna, jej mózg 
ciała może przyciągnąć na przykład wiru-
sa zapalenia płuc, aby złagodzić uczucie 
samotności. Wirusowa siateczka wokół 
jąderka może powodować migrenowy ból 
głowy. Inne działania wirusów wywołują 
rozliczne problemy psychologiczne.

Podsumowanie wpływu tak powszechnej 
obecności pasożytów w naszych ciałach na 
kondycję człowieka prowadzi do przykrych 
wniosków. Powszechnie uważa się, że na-
sze odczucia powodowane są wyłącznie 
własnym wewnętrznym doświadczeniem 
ukształtowanym po urodzeniu. To niestety 
nie jest prawdą!

Na nasze zachowanie mają wpływ zarów-
no traumy prenatalne, jak i pasożyty. W do-
datku traumy pozwalają im panoszyć się 
w naszych komórkach i realizować własny 
program przetrwania. Ludzie doświadczają 
świadomości pasożytów tak, jakby to była 
ich własna. Wchodzą z nimi w interakcje, 
są w stanie nawet bronić (nie) swojego za-
chowania ignorując manipulację. Można 
porównać to do działania grzyba Candidy, 
który	zmusza	swojego	gospodarza	–	czło-
wieka	–	do	odczuwania	ochoty	na	słodycze	
i nakarmienia pasożyta.
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Dowodem na to, że pasożyty istnieją 
w  całym organizmie są badania Huldy 
Clark. Poddając tkanki ciała oddziaływaniu 
prądu o niskim, bezpiecznym dla całego 
organizmu człowieka napięciu, zauważała 
ustępowanie objawów chorobowych i to nie 
tylko tych , na które znała częstotliwości. 
Clark opisała szereg pasożytów rezydujących 
w tkankach naszego ciała, również w mózgu, 
krwi	limfie	i	wszystkich	wewnętrznych	orga-
nach i określiła tysiące częstotliwości, które 
unieszkodliwiają zwykłe przywry czy robaki. 
Nie przypuszczała chyba jednak, że istnieją 
jeszcze tysiące innych, żywiących się uszko-
dzonymi częściami komórek, zjadające frag-
menty naszego DNA, uszkadzające geny, bo 
do tego w rzeczy samej doprowadza pasoży-
towanie na komórce prymalnej, a co za tym 
idzie: zmieniające naszą podświadomość. 

Na podstawie badań dr Nikola Tesla, dr 
Albert Abrams Williams Reef, dr Hulde 
Clark i dr George Lakhovsky, Diacom 
Technology opracował generator plazmo-
wy DIACOM PLAZMOTRONIC nazywany 
Plazmoterapią, wykorzystujący częstotli-
wości rezonansowe. Dzięki rezonansowi 
odpowiednio dobranych częstotliwości 
urządzenie niszczy bakterie, wirusy, grzyby, 
pasożyty i inne mikroorganizmy. Powołując 
się na dr Rife, który udowodnił światu, że 
każda komórka przyjmująca przypisaną dla 

niej częstotliwość rezonansową większą od 
niej samej, ulega zniszczeniu.

Metoda jest całkowicie bezbolesna i niein-
wazyjna. Priorytetem było stworzenie urzą-
dzenia zdolnego do niszczenia, wysuszania 
drobnoustrojów, z którymi układ odporno-
ściowy nie jest w stanie walczyć bez naru-
szenia równowagi biologicznej organizmu.
•	 Generator	plazmowy	Diacom	Plazmotro-

nic to jedno z najskuteczniejszych świa-
towych urządzeń dostępnych na rynku, 
który wspiera organizm w usuwaniu, 
wysuszaniu patogenów (pasożytów, grzy-
bów, bakterii, wirusów), które znajdują 
się w organizmie i mogą być przyczyną 
różnych chorób lub dolegliwości.

•	 Niezastąpiony	w	walce	z	zaburzeniami	
funkcjonowania organizmu (tj. nad-
czynność, niedoczynność organów lub 
alergie).

•	 Generowane	przez	lampę	plazmową	drga-
nia elektromagnetyczne są w stanie likwi-
dować patogeny, jak również przywrócić 
prawidłową funkcjonalność organów.

•	 Generator	plazmowy	pomaga	również	
przy likwidacji bólu, oczyszczaniu organi-
zmu z toksyn i metali ciężkich, terapiach 
detoksykująco-oczyszczających, proble-
mach z bezsennością, rekonwalescencją.

•	 Bezkonkurencyjny	w	walce	z	Boreliozą.	

DIAGNOSTA DIACOM
TERAPEUTA

Małgorzata Borkowska 

Źródło: Grant McFertrige: Psychologia Subkomórkowa, 

Podręcznik diagnozy: Subkomórkowe przyczyny problemów 

psychologicznych



13



14

Badania przesiewowe 
noworodków w kierunku cukrzycy

W	szpitalu	na	Józefowie	prowadzone	są	
testy przesiewowe u noworodków w kierun-
ku ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 1

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny 
w Radomiu podpisał umowę o współpracy 
z Instytutem Matki i Dziecka w zakresie ba-
dań prewencyjnych GPPA-02 dotyczących 
identyfikacji	noworodków	i	niemowląt	ze	
zwiększonym ryzykiem zachorowania na 
cukrzycę typu 1. Program będzie realizowa-
ny w naszym szpitalu do 31. sierpnia 2020 
roku. Nie wszystkie szpitale oferują tego 
typu badanie, zatem warto go wykonać, by 
w przyszłości uniknąć stresu związanego z tą 
chorobą i powikłaniami z nią związanymi. 

Niestety coraz więcej dzieci zapada na 
cukrzycę typu 1, a Polska przoduje w tym 
zakresie na tle Europy. Specjaliści alarmują 
–	co	roku	zwiększa	się	zachorowalność	na	
to autoimmunologiczne schorzenie aż o 5%. 
Wiek zapadalności na ten typ cukrzycy ob-
niżył się. Diagnozuje się ją u coraz młod-
szych dzieci. 

Cukrzyca typu 1 to choroba autoim-
munologiczna. W organizmie chorego 
powstają przeciwciała, które atakują i nisz-
czą komórki beta trzustki odpowiedzialne 
za produkcję insuliny. Osoby z cukrzycą 
typu 1 są bardziej narażone na rozwój 

innych chorób autoimmunologicznych, np.  
celiakii, choroby Hashimoto czy bielactwa. 
Wpływ na rozwój tej choroby u dzieci mają 
też: złe nawyki żywieniowe matki, która 
w ciąży jadła dużo pokarmów przetworzo-
nych lub z dużą ilością cukrów prostych, 
niedobór witaminy D oraz cukrzyca w ciąży. 
Większą zapadalność na cukrzycę typu 1 ob-
serwuje się u dzieci niekarmionych piersią. 

Choroba ta objawia się dość niespodzie-
wanie. U dzieci rozwija się szybko. Dziecko 
ma wzmożone pragnienie. Pije bardzo dużo. 
Pojawiają się: wielomocz, spadek masy ciała, 
senność, osłabienie. Groźnym objawem jest 
tzw. kwasica ketonowa, a co za nią idzie 
śpiączka ketonowa. W takiej sytuacji dziec-
ko	musi	czym	prędzej	trafić	do	szpitala.	

Dlatego zachęcamy rodziców, których 
dzieci przyszły na świat w Mazowieckim 
Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, 
by sprawdzili czy istnieje ryzyko, że 

w przyszłości ich pociecha nie będzie chora 
na cukrzycę typu 1. 

Badanie GPPA-02 jest skierowane do 
dzieci urodzonych od 36. tygodnia ciąży. 
Wykonuje się go w ramach opieki około-
porodowej. Pielęgniarki pobierają krew od 
noworodka za zgodą jego opiekuna. O prze-
biegu badania, jego potrzebie rodziców będą 
informować lekarze neonatolodzy. Pobrane 
próbki	krwi	od	noworodków	trafią	do	Za-
kładu Badań Przesiewowych i Diagnostyki 
Metabolicznej Instytutu Matki i Dziecka. 
Jeśli	wyniki	będą	nieprawidłowe,	wówczas	
IMiD poinformuje o tym rodziców. 
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dietetyk Nina Skalska

Radom, 
ul. Bernardyńska 3A

odchudzanie dzieci i dorosłych,
diety w chorobach wewnętrznych
i metabolicznych

tel. 48 386 95 00 
 511 511 234

Przyjmuje 
w pon. od 16.00 
soboty od 8.00

Barbara Węgrzycka

Radom, 
ul. Bernardyńska 3A

specjalista chorób płuc
pulmonolog

tel. 48 386 95 00 
 511 511 234

Agnieszka Rogozińska

Radom, 
ul. Bernardyńska 3A

specjalista neurolog
przyjmuje w czwartki od 17.00

tel. 48 386 95 00 
 511 511 234
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Z poprzednim moim artykułem zapoznały 
się panie, które dbają o swoją urodę i zdro-
wie. Dotyczył on masażu pośladków, którego 
efekty zachwycają płeć przepiękną i tą mniej 
urodziwą.

Tym razem skupię się na gorącym temacie 
zakładającym jedność ciała i ducha. Masaż 
gorącymi kamieniami sprawia dobrą kon-
dycję	psycho-fizyczną,	która	przekłada	się	
na zdrowie i samopoczucie. Gorąca terapia 
jest właśnie dla Ciebie, ponieważ aby jej się 
poddać należy przyjść na seans masażu z ni-
niejszymi objawami:

- bóle kręgosłupa,
- bóle karku i szyi,
- bóle stawów,
- stres,
- zmęczenie,
- przygnębienie,
- smutek,
- bezsenność,
- bezradność,
- codzienne kłopoty,
- potrzeba wewnętrznego wyciszenia się,
- potrzeba rozluźnienia się,
- niska odporność,
- zaburzenia przemiany materii,
- bóle mięśni,
- drętwienie rąk lub nóg,
- problemy z pamięcią i koncentracją.

Nie musisz mieć wszystkich czynników 
naraz. Wystarczy, że masz jeden z nich i już 
możesz pomyśleć nad ulgą dla ducha i ciała. 
Kamienna terapia jest starsza od akupunktu-
ry. Stosowana jest od starożytności i wywo-
dzi się z Dalekiego Wschodu. Dawni medycy 
hinduscy i chińscy opracowywali mapy 
rozmieszczenia punktów energetycznych 
i łączących je meridianów.

Masaż gorącymi kamieniami
W organizmie rozmieszczone są czakry, 

czyli ośrodki energii. Każda czakra znajduje 
się w pobliżu jednego z gruczołów wydziela-
nia wewnętrznego produkujących hormony 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu. Ma to znaczenie, bo właśnie 
podczas masażu kamienie układa się zgodnie 
z tymi mapami. Przesuwa się je wzdłuż meri-
dianów, co umożliwia przepływ energii. Taka 
terapia uwalnia zablokowaną energię z czakr.

Biało-czarna energia – czyli biały 
marmur i czarny bazalt

Kamienie bazaltowe wydobywa się z dna 
oceanów. To właśnie tam naturalny szlif dał 
im piasek i fale. Są gładkie i owalne. Aby 
zachowały swą zdrowotną moc można je 
przechowywać w wodzie źródlanej lub soli 
morskiej. Rozgrzane do 50 stopni Celsjusza 
długo trzymają ciepło, pobudzają krążenie 
krwi. Marmur za to słynie z właściwości 
chłodzących. Układa się kamienie marmu-
rowe w miejscach podatnych na obrzęki. 
Pewnie interesuję Cię jak się przygotować 
do tego zabiegu. Mianowicie przygotowanie 
jest proste, bo wystarczy w gabinecie zdjąć 
ubranie i pozostać w bieliźnie.
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Następnie w zależności od dolegliwości 
trzeba się ułożyć na plecach lub na brzuchu. 
Potem masażysta układa kamienie w odpo-
wiednich miejscach na ciele, np. wzdłuż krę-
gosłupa, na twarzy, bądź między palcami rąk 
i nóg. Wtedy masz cudowne zadanie, czyli 
leżysz na wygodnym miejscu, odpoczywasz 
i niczym się nie martwisz. To jest czas dla 
Ciebie, dla Twojego komfortu, podczas któ-
rego odcinasz się od codziennych trosk i na-
stawiasz się na czerpanie pozytywnej energii. 
W końcu po to zjawiasz się na takim masażu.

Wyścig	energii	–	to	pozytywne	zjawisko	
mające wpływ na cały organizm. Efekt osiąga 
się masując jednocześnie zimnymi i ciepłymi 
kamieniami. Organizm pozbywa się trują-
cych substancji. Powstają mikroskopijne 
generatory energii, dzięki którym energia 
przepływa z miejsc zablokowanych do miejsc 
gdzie jest tej energii brak. 

Jeśli	zdrowie	Ci	dopisuje	–	skorzystaj	z	go-
rącej terapii, bo wzmocni to Twój organizm 
i dobre samopoczucie utrzyma się dzięki 
relaksowi.	Jeżeli	zaś	czujesz,	że	zdrowie	nie	
jest	w	wymarzonym	stanie	–	zaopiekuj	się	
swoimi dolegliwościami i przynieś je na 
terapię. Wyniesiesz ulgę i pozyskasz ener-
gię, która jest ważna dla każdego. W razie 
pytań - śmiało je zadawaj swojemu masaży-
ście.	Masaż	gorącymi	kamieniami	–	gorąco	
zapraszam.

Marcin Mańdziuk 
Zakład Rehabilitacji 
w Centrum Radomia 

W następnym artykule prześlę Wam po-
zytywne wibracje z aquavibronu, czyli urzą-
dzenia do masażu wibracyjnego.
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Rodzaje 
kamicy
Kamica moczowodowa 

Kamica moczowodowa jest wynikiem 
przemieszczenia się kamienia z nerki. Powo-
duje on nagłe zablokowanie odpływu moczu 
z nerki i zastój powyżej złogu, co objawia 
się napadowym bólem nazywanym kolką 
nerkową.
Objawy

Silne bóle zlokalizowane w okolicy lę-
dźwiowej, promieniujące do pachwiny, 
podbrzusza, narządów płciowych. Bólowi 
mogą towarzyszyć nudności i wymioty, 
często gorączka lub stany podgorączkowe, 
dreszcze oraz parcie na mocz.
Diagnostyka

Badania obrazowe, na podstawie których 
rozpoznaje się kamicę moczowodową, to 
USG, RTG przeglądowe jamy brzusznej, 
tomografia	komputerowa	oraz	urografia.
Leczenie

W leczeniu kamicy moczowodowej stosu-
je się minimalnie inwazyjne leczenie endo-
skopowe; Ureterorenoskopia (URSL, RIRS) 
jest zabiegiem usuwania lub rozbijania 
kamieni moczowych za pomocą sztywne-
go, półsztywnego lub giętkiego endoskopu 
(ureterorenoskopu), wprowadzanego przez 
cewkę moczową i pęcherz do moczowodu.

Poprzez kanał roboczy tego instrumentu 
można wprowadzać sprzęt do usuwania 
kamieni (kleszczyki, koszyczki) lub do ich 
rozbijania (laser holmowy). Możliwość 
aplikacji wysokiej energii cienkimi sondami 
pozwoliła na miniaturyzację endoskopów, 
których średnica (2-3 mm) zapewnia łatwe 
i mało inwazyjne wprowadzanie instrumen-
tów do moczowodu.

Litotrypsja laserowa, w której stosuje się 
elastyczne światłowody, umożliwia stoso-
wanie giętkich, sterowalnych ureteroreno-
skopów, dzięki którym można penetrować 
układ kielichowo-miedniczkowy nerki 
i kruszyć w nim kamienie. Po zabiegu URS 
na ogół postawia się w moczowodzie cew-
nik	JJ,	w	celu	zapewnienia	dobrego	odpływu	
moczu. Wskazaniem do ureterorenoskopii 
jest przede wszystkim kamica moczowo-
dowa, szczególnie dolnego odcinka, gdzie 
wyniki są lepsze niż po ESWL.

Wysokiej klasy specjalista urologa, dyrek-
tor Szpitala Mazowia i ordynator urologii 
Szpitala Powiatowego w Kozienicach, prof. 
dr n. med. Igala Mor , zaprasza pacjentów do 
Poradni Specjalistycznej Mój Lekarz Radom 
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Piękno i witalność naszych włosów zależy 
od prawidłowej pielęgnacji skóry głowy, któ-
ra jest o wiele bardziej narażona na działanie 
szkodliwych czynników wewnętrznych i ze-
wnętrznych, niż skóra na całym ciele. Bar-
dzo	istotna	jest	pielęgnacja	profilaktyczna	
z uwzględnieniem rodzaju zarówno skóry 
jak i włosów, które są odzwierciedleniem 
stanu	naszego	organizmu.	Jeżeli	nasze	włosy	
są suche lub tłuste, przebarwione, matowe, 
rozdwajają się i jest ich coraz mniej, świad-
czy to o naszych problemach ze zdrowiem. 
Niektóre z tych problemów są uwarunko-
wane genetycznie, inne są problemami 
hormonalnymi, mogą też być spowodowane 
nieodpowiednią dietą, zaburzeniami układu 
odpornościowego lub naturalnym procesem 
starzenia się organizmu. Nie bez znaczenia 
też są czynniki zewnętrzne, które też mają 
istotny wpływ na stan zarówno skóry jak 
i włosów. Mówimy tu o czynnikach atmos-
ferycznych, środowiskowych (rodzaj pracy, 
chemia fryzjerska stosowana do farbowa-
nia i pielęgnacji w gabinetach fryzjerskich 
i w domu). 

Schorzeniami skóry głowy zajmuje się 
trychologia kosmetyczna, łączy w sobie 
najnowsze osiągnięcia kosmetologii, fryzjer-
stwa,	dermatologii	i	psychologii.	Jest	to	nowa	
dziedzina, która bardzo dynamicznie się 
rozwija i zdobywa popularność wśród klien-
tów salonów fryzjerskich i kosmetycznych. 

Często próbujemy radzić sobie z proble-
mami samodzielnie w domu kierując się 
radami koleżanek czy spotami reklamowy-
mi	różnych	specyfików.	Jednak	często	są	to	
działania mało skuteczne i wówczas należy 
zasięgnąć porady specjalisty. 

Zasada jest taka sama jak w innych scho-
rzeniach: przy problemach układu trawien-
nego udajemy się do gastrologa, skórnych 
do dermatologa, a gdy pojawia się problem 
z włosami albo skórą głowy należy skiero-
wać się do trychologa. 

Im szybciej zostanie postawiona diagnoza, 
tym łatwiej będzie można wyleczyć chorobę 
lub zatrzymać jej pogłębianie. Wiele obja-
wów pogarsza się z czasem, zwłaszcza gdy są 
niewłaściwie leczone, a nawet stan włosów 
i skóry może ulec pogorszeniu. 

Jeśli	wzmożone	wypadanie	włosów	trwa	
dłużej niż 3 miesiące i domowe lub aptecz-
ne mikstury nie przyniosły poprawy, należy 
skorzystać z porady trychologa. Z reguły 
przyczyna jest łatwa dla zdiagnozowania 
przez specjalistę. Najczęściej za wypadanie 
włosów odpowiada niedobór witamin, nie-
odpowiednie ich wchłanianie, uboga dieta 
lub zaburzenia hormonalne, głównie tar-
czycy. Przyczynę można potwierdzić przez 
przeprowadzenie dokładnego wywiadu, 
analizując dotychczas stosowane środki, zle-
cenie badania krwi lub poziomu hormonów 
i przeciwciał. Bardzo ważne oraz pomocne 

Włosy zwierciadłem 
zdrowia lub choroby
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w diagnostyce jest mikroskopowe badanie 
skóry głowy i włosa, które już na wstępie 
pomaga wykluczyć bądź stwierdzić oznaki 
niektórych chorób takich jak: łojotokowe 
zapalenie skóry, alergia, zapalenie miesz-
ków włosowych, łuszczyca czy przerosty 
łojotokowe. Nadmierne wypadanie może 
też być spowodowane przez inne czynniki 
od chorób autoimmunologicznych przez 
łysienie plackowate po infekcję grzybiczną. 
Wszystkie te przypadki wymagają specjali-
stycznej pomocy, której należy szukać wła-
śnie u trychologa. Po poradę należy sięgnąć 
wówczas, gdy włosy nie odrastają, skóra 
nadmiernie się błyszczy, swędzi, włosy robią 
się cienkie, łamliwe bez połysku, pojawiają 
się coraz większe prześwity na głowie będące 
oznaką łysienia. 

Łysienie może występować zarówno 
u mężczyzn jak i u kobiet i może być spowo-
dowane czynnikami różnego pochodzenia. 
Pierwsze oznaki łysienia możemy zauważyć 
sami lub często informuje nas o tym fryzjer. 

Trycholog po mikroskopowej analizie ce-
bulek i włosów zaleci odpowiednie zabiegi 
w gabinecie i towarzyszącą kurację domową 
właściwą dla danego przypadku. Czasem 
niezbędna jest współpraca z lekarzem der-
matologiem lub zastosowanie ziołowych 
wcierek.

Najważniejsza jest jednak szybka dia-
gnoza, ponieważ w niektórych rodzajach 
łysienia postępująca minimalizacja cebulek 
włosowych staje się procesem nieodwracal-
nym i tylko szybka reakcja na pojawiający 
się problem daje szansę na skuteczne dzia-
łanie i powstrzymanie choroby.

Konieczne jest zwrócenie uwagi na dobór 
odpowiednich preparatów do pielęgnacji 
domowej. Bardzo ważne jest oczyszczanie 
skóry głowy odpowiednimi maskami lub 
peelingami dostosowanymi do rodzaju 
skóry głowy. Szampon do skóry łojotokowej 
to taki który nie zawiera siarki tylko inne 
składniki hamujące wytwarzanie łoju (babkę 
lancetowatą, skrzyp polny, bluszcz, szałwię), 

dla skóry suchej: kolagen morski, mocznik, 
alantoinę, wyciąg z pszenicy lub owsa. 
Z kolei odżywki mają za zadanie nawilżyć, 
odżywić i ułatwić rozczesywanie włosów. 
Należy je spłukiwać, aby nie obciążać skóry 
i włosów. 

O powodzeniu kuracji, w dużej mierze, 
decyduje systematyczność i współpraca 
klienta	ze	specjalistą.	Jak	w	każdej	terapii,	
istotne jest, aby oprócz zabiegów specjali-
stycznych w gabinecie, stosować się do zale-
ceń pielęgnacji domowej, która ma znaczący 
wpływ na osiągnięcie sukcesu. 

Jeśli	mają	Państwo	kłopoty	ze	swoimi	wło-
sami i potrzebują specjalistycznej porady lub 
uzyskania odpowiedzi na inne nurtujące py-
tania, zapraszamy do Studio Urody IDALIA.

Na	hasło	MEDYK	udzielamy	bezpłatnych	
konsultacji.

Zapraszam
Iwona Tyczyńska-Woźniak 
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www.facebook.pl/CentrumSzkolenioweMediKos/

Pierwsze takie w Radomiu Centrum Szkoleniowe MediKos zaprasza na kursy:

LICZBA MIEJSC 
OGRANICZONA

Zgłoszenia na kursy 
i programy szkoleń 
na stronie WWW 

i Facebook’u. 

Kurs Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych  
– 20 - 22 marca 2020 r. – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA 

Zoga Mayofascial in Neurological – 13 - 17 maja 2020 r. – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA 
Kurs Kinesiotaping poziom podstawowy z rozszerzeniem KT1/KT2 – 6 - 7 czerwca 2020 r.
Kurs ScareWork – praca z blizną – 25 - 28 czerwca 2020 r.
Kurs FDM Intensywny – 30 czerwca - 5 lipca 2020 r.
Kurs IASTM - mobilizacja narzędziowa tkanek miękkich – 4 - 5 lipca 2020 r.
Kurs Zoga Movement Introductory – 10 - 12 lipca 2020 r.
Kurs Masaż Tkanek Głębokich II EDYCJA
* I moduł – 25 - 27 września 2020 r. 
*II moduł – 23 - 25 października 2020 r.

KURSY FIZJOTERAPEUTYCZNE

Terapia mięśniowo-powięziowych 
punktów spustowych 

Terapia mięśniowo-powięziowych punk-
tów	spustowych	jest	techniką	pracy	fizjote-
rapeuty, która opiera się na różnych formach 
ucisku na wrażliwe miejsca w tkance mięśnio-
wej. Celem terapii jest uwolnienie się od bólu 
i poprawa zaburzonych wzorców ruchowych. 
Punkty spustowe (TrP, ang. trigger points) 
to hiperwrażliwe miejsca w obrębie mięśni 
szkieletowych całego ciała, które są związane 
z nadwrażliwym oraz dającym się wyczuć  
w badaniu palpacyjnym guzkiem w napię-
tym paśmie mięśni. TrP są bolesne i mogą 
wywoływać rzutowane dolegliwości bólowe, 
napięcia mięśniowe lub reakcje wegeta-
tywne. Obecność TrP może być związana 
z ograniczeniem zakresu ruchu w stawach, 
uczuciem sztywności mięśni, osłabieniem 
siły mięśniowej.

Większość autorów wyróżnia utajone i ak-
tywne TrP. Z istnienia utajonych TrP chorzy 
nie zdają sobie w ogóle sprawy, ponieważ nie 
są one powodem bólu spontanicznego, choć 
mogą wpłynąć na ograniczenie ruchomości. 
Aktywne TrP są przyczyną bólu rzutowanego 
w obszarach ciała nieraz bardzo odległych 

od rzeczywistego miejsca ich lokalizacji. Ak-
tywne TrP mogą też wywoływać dolegliwości 
takie jak: mrowienie, drętwienie, pieczenie 
bądź inne parestezje.

Najbardziej poznaną naukowo techniką 
leczenia TrP jest technika napięcie/rozluź-
nienie	 SCS	opracowana	przez	L.	 Jonesa.	
Polega na lokalizacji punktów spustowych 
na ciele pacjenta, a następnie wyszukaniu 
pozycji, w której uzyskujemy najmniejszą 
bolesność. TrP występują przede wszystkim 
w tkankach skróconych i rzadko nakładają 
się z miejscem zgłaszanych przez pacjenta 
dolegliwości bólowych. Największe zniesie-
nie bólu wypracowujemy najczęściej poprzez 
przyjęcie pozycji, która umożliwi największe 
skrócenie mięśnia. Wybraną pozycję utrzy-
mujemy przez 90 s., a następnie powracamy 
powoli do pozycji spoczynkowej.
Wskazania do terapii:
•	 Przeciążenia	związane	z	charakterem	pracy
•	 Bóle	różnego	pochodzenia
•	 Zaburzenia	napięcia	mięśniowego
•	 Ograniczenia	ruchomości
•	 Sztywność	karku

•	 Zespoły	 bólowe	 kręgosłupa	 i	 stawów	
obwodowych

•	 Stany	pourazowe	tkanek	miękkich
•	 Łokieć	golfisty,	tenisisty
•	 Zespół	cieśni	nadgarstka

Przeciwwskazania do terapii:
•	 Ostre	stany	zapalne
•	 Świeże	urazy,	oparzenia
•	 Zakrzepica
•	 Ciąża
•	 Menstruacja
•	 Kruchość	naczyń
•	 Choroby	skóry-stan	ostry
•	 Choroby	zakaźne,	infekcje

Kurs	TERAPIA	MIĘŚNIOWO-POWIĘZIOWYCH	
PUNKTÓW	SPUSTOWYCH	odbędzie	się	w	terminie	
20-22.03.2020 r. w Centrum Szkoleniowym MediKos 
w Radomiu.	Kurs	skierowany	jest	do	fizjoterapeutów,	
masażystów	oraz	studentów	fizjoterapii.	Każdy	uczest-
nik	otrzymuje	Certyfikat	ukończenia	kursu,	potwierdza-
jący zdobycie specjalistycznej wiedzy. 

dr Remigiusz Gołąbek
Fizjoterapeuta/Pielęgniarz
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produkt dostępny 
w najlepszych aptekach
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Pasożyty i choroby 
z nimi związane

Według danych statystycznych Świato-
wej Organizacji Zdrowia WHO w 1992 r.  
2 miliardy ludzi było zagrożonych, nato-
miast zarażonych pasożytami było 270 
milionów już 1992 r. Ciekawą statystykę 
ról, jakie pełnią w powstawaniu chorób 
przedstawiciele infekcji i schorzeń pasożyt-
niczych, podawała WHO jeszcze w 1996 r.

•	 bóle	głowy
•	 pękanie	pięt
•	 rozdwajanie,	łamanie	paznokci
•	 zgrzytanie	zębami	podczas	snu
•	 zaburzenia	snu
•	 różnorodne	zaburzenia	układu	 

odpornościowego
•	 częste	przeziębienia
•	 astma
•	 zaparcia
•	 biegunki
•	 gazy,	wzdęcia
•	 bóle	stawów,	mięśni
•	 alergia

Elżbieta Petrzak 
Eliomed – Gabinet 
Terapii Naturalnych

Do charakterystycznych objawów zakaże-
nia pasożytami należą:
•	 zapalenie	jajników
•	 bolesne	miesiączki	z	obfitymi	upławami
•	 spadek	sił,	zakłócenie	cyklu	 

miesiączkowania
•	 torbiele	i	kaszaki	macicy,	mastopatia
•	 zapalenie	nadnerczy,	pęcherza	moczowe-

go i nerek
•	 zapalenie	zatok	itp.
•	 zapalenie	prostaty
•	 impotencja
•	 przerost	gruczołu	krokowego
•	 torbiele
•	 piasek	i	kamienie	w	nerkach	i	pęcherzu	

moczowym
•	 zapalenie	zatok	itp.
•	 problemy	skórne
•	 zwiększona	ilość	zmian	barwnikowych,	

piegów
•	 różnorodne	znamiona	skórne
•	 zmarszczki	na	twarzy

•	 anemia
•	 pogorszenie	apetytu
•	 chroniczne	zmęczenie
•	 nerwowość
•	 nadwaga

Jak	już	wiemy	jakie	objawy	towarzyszą	
zakażeniom pasożytniczym, możemy tu, 
wspomnieć o jednostkach chorobowych. 
Zaatakowane jelito grube, otyłość, bądź 
utrata wagi, niewchłanianie witamin i mi-
nerałów, guzy wątroby i trzustki, najczęściej 
przyczyna to tasiemce w tym bąblowiec, 
oraz przywry.

Guzy piersi i macicy, choroby płciowe, 
przyczyny bezpłodności, najczęściej są to 
schistosomatozy, pierwotniaki, oraz bakterie 
w tym chlamydioza.

Guzy, skóry i kości, choroby serca, stward-
nienie rozsiane, choroby reumatoidalne 
i wiele innych.

Po tym możemy wyciągnąć wnioski, że 
oddziaływanie pasożytów na organizm 

Lokalizacja raka w organach Liczba przypadków rocznie
Przypadki spowodowane 

przez pasożyty

żołądek 996 000 55%

organy kobiece,
szyjka macicy

529 390 000 80,83%

wątroba 527 000 82%

płuca 1 020 000 90%

chłoniaki limfatyczne 303 000 100%

leukemia 275 000 1%

rak macicy 500 000 100% (schistosomatoza)

pęchęrz moczowy 200 000 100% (schistosomatoza)

Statystyka roli, jaką pełnią pasożyty w przypadkach raka
dane WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) – 1996r., Genewa
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SPECJALISTYCZNA 
PRZYCHODNIA LEKARSKA

+ CHIRURG DZIECIĘCY + CHIRURG OGÓLNY + CHIRURG ONKOLOG  
+ CHIRURG NACZYNIOWY + DERMATOLOG I WENEROLOG 
+ DIABETOLOG + DIETETYK + ENDOKRYNOLOG 
+ ENDOKRYNOLOG DZIECIĘCY + GINEKOLOG I POŁOŻNIK 
+ HEMATOLOG + HIPERTENSJOLOG + INTERNISTA + KARDIOLOG 
+ KARDIOLOG DZIECIĘCY + LARYNGOLOG + LOGOPEDA 
+ MEDYCYNA PRACY + NEFROLOG + NEFROLOG DZIECIĘCY 
+ NEUROCHIRURG + NEUROLOG + NEUROLOG DZIECIĘCY + ONKOLOG 
+ ORTOPEDA + PEDIATRA + PSYCHIATRA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 
+ PROKTOLOG + PSYCHOLOG + PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY 
+ PULMONOLOG + REUMATOLOG + TRANSPLANTOLOG + UROLOG

ECHO SERCA, TEST WYSIŁKOWY, USG, HOLTER EKG, RR
BADANIA LABORATORYJNE

Radom, ul. Bernardyńska 3A

kom. 511 511 234
tel. 48 386 95 00

48 386 96 00 
w godz. 8.00-20.00

ludzki jest wielorakie: toksyczne, mecha-
niczne, alergiczne i wreszcie polegające na 
wchłanianiu przez pasożyta zasobów po-
karmowych gospodarza. Źródła zakażenia 
mogą być różne: poprzez kontakt z chorym, 
przez mleko, przez ujęcia wodne, podczas 
kąpieli w otwartych kąpieliskach, bądź np. 
źródłach termalnych, przez niemyte owoce, 
warzywa, przez mięso, w kontaktach intym-
nych, przez pieniądze, przez brak higieny 
również.

Najbardziej podatne na działanie helmin-
tów są dzieci. Dziecko szybko się męczy, 
skarży na ból głowy, może być nadpobudli-
we, czasem z przypadkami konwulsji.

Diagnoza, oraz oczyszczanie organizmu 
jest pierwszym krokiem, jaki należy wyko-
nać, aby przeprowadzona terapia była efek-
tywna. W dzisiejszych czasach, kiedy żyjemy 
„grupowo” powinniśmy przyjąć za normę, 
że oczyszczanie powinniśmy traktować jako 
profilaktykę	zdrowia,	zwłaszcza	ze	trudno	
o zdrową i czystą żywność, nie obciążoną 
chemicznie.	Jest	to	konieczne,	abyśmy	żyli	
w pełni sprawni. Obciążenia, pasożytnicze 
można wykryć za pomocą Vega testu. Tera-
pia wymaga czasu i cierpliwości, ale rezultaty 
są tego warte. Świadczą o tym klienci,którzy 
doprowadzili swoje zdrowie do porządku, 
pozbywając się różnych przypadłości zdro-
wotnych. Zapraszam do kontaktu.
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Zapis do lekarza w 5 minut, 
czyli rejestracja online
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0 W życiu każdego człowieka zdarzają się 
sytuacje, kiedy pomoc lekarza rodzinnego 
lub specjalisty jest potrzebna prawie natych-
miast. Zarejestrowanie się na wizytę może 
być utrudnione, szczególnie kiedy z powodu 
choroby nie chcemy niepotrzebnie wycho-
dzić z domu. Coraz częściej również jeste-
śmy zapracowani i zapominamy o sobie np. 
nie zapisując się na badania kontrolne lub 
profilaktyczne.	W	dni	wolne	od	pracy	przy-
gotowujemy listę naszych priorytetów, ale 
niestety w tym terminie najczęściej placówki 
medyczne nie pracują i nie ma możliwości, 
aby zapisać się do lekarza. Koło się zamyka. 
Dlatego warto wiedzieć, że istnieje jeszcze 
jeden skuteczny sposób kontaktu z Centrum 
Medycznym PZU Zdrowie Polmedic, czyli 
rejestracja online. Aby skorzystać z tej me-
tody wystarczy jedynie dostęp do Internetu. 

Co to jest rejestracja online? 
Rejestracja online umożliwia zapis do 

lekarza 24 godziny na dobę, 7 dni w ty-
godniu, przez 365 dni w roku. Narzędzie 
jest zsynchronizowane z programem  
KS-SOMED, który jest wykorzystywany do 
obsługi pacjenta we wszystkich placówkach 
CM PZU Zdrowie Polmedic. Dzięki temu 
Pacjenci otrzymują rzeczywisty podgląd 
do aktualnie dostępnych terminów wizyt 
lekarskich, takich samych jak na infolinii 
czy bezpośrednio w recepcji. 

Jak zarejestrować się online na wizytę?
Aby zarejestrować się do lekarza należy 

odwiedzić stronę internetową www.radom.
pzuzdrowie.pl. Następnie wybrać zakładkę 
Rejestracja online, która znajduje się na stro-
nie głównej. Proces rezerwacji realizowany 
jest przez naszego partnera LekarzeBezKo-
lejki.pl. Pacjent może zapisać się na wizytę 

komercyjną lub w ramach umowy z NFZ. 
Podczas zapisu do poradni specjalistycznej 
w ramach umowy z NFZ należy pamiętać, 
aby posiadać ważne skierowanie do wybra-
nej	poradni.	Jest	ono	niezbędne	do	realizacji	
bezpłatnej wizyty w placówce medycznej. 
Skierowanie może wystawić lekarz podsta-
wowej opieki zdrowotnej. 

Dobrym rozwiązaniem, które zalecamy 
podczas	pierwszej	rejestracji	online	–	będzie	
założenie konta w Ogólnopolskim Systemie 
Ochrony Zdrowia (OSOZ). Dzięki czemu 
w przyszłości uzyskamy dostęp do informa-
cji o wszystkich zrealizowanych wizytach, 
skierowaniach, wypisanych receptach oraz 
wynikach badań laboratoryjnych. Cała hi-
storia zdrowia dostępna będzie w jednym 
miejscu. Oczywiście, możemy również zde-
cydować się na rejestrację bez konta OSOZ, 
wtedy będziemy poproszeni o wypełnienia 
podstawowych danych na nasz temat tj. imię, 
nazwisko, pesel, e-mail oraz numer telefonu. 

Dla osób, które preferują korzystanie ze 
smartfonów proponujemy aplikację mobil-
ną VisiMed, która zapewnia użytkownikom 
dostęp do Indywidualnego Konta Zdrowot-
nego w OSOZ, ale również zapis online do 
lekarzy w placówkach medycznych. 

(Zapraszamy do zapoznania się ze skró-
coną instrukcją na ostatniej stronie tego 
wydania Twój Medyk)

Do jakich lekarzy można 
umówić się online?

Centrum Medyczne PZU Zdrowie Po-
lmedic gwarantuje pacjentom szeroki wybór 
specjalistów. Aktualnie realizujemy wizyty 
w ponad 20 poradniach. Aktualną listę le-
karzy można znaleźć na stronie internetowej 
w zakładce Lekarze i Placówki lub uzyskać 
wersję wydrukowaną w każdej recepcji 

sieci PZU Zdrowie Polmedic. Z naszych 
obserwacji wynika, że Pacjenci najchętniej 
zapisują się online do lekarza rodzinnego, 
pediatry, ortopedy, hepatologa, laryngologa, 
diabetologa, ginekologa, lekarza rehabilitacji 
czy	fizjoterapeuty.	

Rejestracja online to wygoda dla zapra-
cowanych w dzisiejszych czasach osób, 
szukających oszczędności czasu i ocze-
kujących szybkiego załatwienia sprawy 
–	bez	stresu	i	niepotrzebnego	oczekiwania	
w kolejkach. Zależy nam na rozwoju tego 
sposobu kontaktu Pacjentów z nami, dlate-
go stale udostępniamy kolejne terminarze 
i nowych lekarzy w systemie. Warto odwie-
dzać regularnie naszą stronę internetową 
i sprawdzać na bieżąco aktualności. Zapra-
szamy również do naszych social mediów na  
www.facebook.com/Polmedic, gdzie infor-
mujemy, co aktualnie nowego dzieje się u nas. 

Ortopeda
dr n. med. Grzegorz Izbicki
spec. ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu
przyjmuje codziennie od godz. 8.00 

Hepatolog
lek. med. Konrad Trela
spec. chorób wewnętrznych
przyjmuje: 14.03 i 11.04 w godz. 9.00-12.00

Ortopeda
dr n. med. Marek Kwaczyński
spec. chirurgii urazowo-ortopedycznej
przyjmuje: poniedziałki 15.00-19.00
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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

Informujemy iż posiadamy 
drugi punkt pobrań 
przy ul. Czachowskiego 21a, 
w gabinecie nr 4 (Przychodnia MEDJANA)
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-10.00




