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Na ca³ym œwiecie paŸdziernik
kojarzony jest z ma³¹ ró¿ow¹
wst¹¿k¹, która ma przypomi-
naæ o profilaktyce raka piersi.
Wed³ug statystyk, co 8. ko-
bieta w ci¹gu swojego ¿ycia
us³yszy tak¹ diagnozê. Pierw-
sze i podstawowe badanie,
które mo¿e pomóc wykryæ ra-
ka piersi, jest proste, bezbo-
lesne i bezp³atne. Wymaga
jednak systematycznoœci 
i znajomoœci swojego cia³a.
Chodzi o samobadanie piersi 
i tzw. czujnoœæ onkologiczn¹.  

Podczas bada-
nia nale¿y: sta-
n¹æ przed lu-
strem, aby obej-
rzeæ kszta³t i ko-
lor skóry oraz
sutków; zwróciæ
uwagê, czy: nie
ma zmian w
kszta³cie i wiel-
koœci piersi; na
skórze nie poja-
wi³y siê zaczer-
wienienia lub wypryski; nie po-
jawi³y siê wci¹gniêcia sutków,
fa³dki lub do³ki dooko³a nich;
unieœæ rêce ku górze, nastêpnie
po³o¿yæ je na biodrach i obejrzeæ
je z przodu i boku zwracaj¹c
uwagê jak wy¿ej (na kszta³t i
wielkoœæ, zaczerwienienia itd.);
w pozycji stoj¹cej i podniesio-
n¹ za g³owê praw¹ rêk¹, zbadaæ
ca³¹ wewnêtrzn¹ powierzchni¹
palców lewej rêki, praw¹ pierœ
po czym analogicznie zbadaæ
lew¹ pierœ. Badanie nale¿y roz-

pocz¹æ od zewnêtrznej æwiartki
(u wiêkszoœci kobiet tkanki tej
czêœci s¹ twardsze). Badanie na-
le¿y przeprowadziæ zgodnie z
ruchem wskazówek zegara. Na-
le¿y sprawdziæ czy nie ma obrzê-
ków, torbieli, stwardnieñ, wy-
j¹tkowo dok³adnie nale¿y zba-
daæ górn¹ zewnêtrzn¹ æwiartkê
piersi. Nastêpnie nale¿y œcisn¹æ
ka¿dy sutek pomiêdzy kciukiem,
a palcem wskazuj¹cym i spraw-

dziæ czy: nie wy-
dziela siê p³yn z
jednego lub obu
sutków; nie ma
zmian sutka, np.
w c i ¹ g n i ê æ ,
zmian pozycji
lub kszta³tu. Le-
¿¹c na plecach
nale¿y ponownie
zbadaæ ka¿d¹
æwiartkê piersi
zgodnie z ru-
chem wskazó-

wek zegara sprawdzaj¹c czy
nie ma obrzêków lub do³ków.
Palcami nale¿y sprawdziæ pa-
chê i zbadaæ tkanki pod k¹tem
powiêkszenia wêz³ów ch³on-
nych. - Warto te¿ sprawdziæ
czy jakieœ guzki nie zawê-
drowa³y w tê okolicê, a potem
badamy przestrzeñ nad i pod
obojczykiem i tutaj te¿ spraw-
dzamy wêze³ nad i podoboj-
czykowy, który te¿ jest po-
datny na zmiany - mówi po-
³o¿na.

Badania wykonujemy dwa,
trzy dni po zakoñczeniu mie-
si¹czki, kobiety, które nie mie-
si¹czkuj¹, mog¹ wybraæ sobie
dowolny dzieñ miesi¹ca i syste-
matycznie, w tym samym dniu,
co miesi¹c, badaæ piersi. 

USG piersi 
albo mammografia

Niezale¿nie od samobadania
piersi raz w roku warto jest udaæ
siê do lekarza ginekologa na wi-

zytê kontroln¹ m.in. w celu wy-
konania badania palpacyjnego
piersi. U kobiet w wieku 20 - 50
lat metod¹ profilaktyki wtórnej
w kierunku raka piersi jest prze-
prowadzenie badania ultrasono-
graficznego, natomiast u Pañ w
wieku od 50 lat, ze wzglêdu na
zmianê struktury piersi, zaleca-
nym badaniem jest mammogra-
fia. Mo¿na j¹ wykonywaæ bez-
p³atnie w ramach programu pro-
filaktyki raka piersi w gabine-
tach specjalistycznych lub tzw.
mammobusach.

Szczególn¹ czujnoœæ 
onkologiczn¹ powinni 
zachowaæ obci¹¿eni 
genetycznie

Wyj¹tkow¹ czujnoœæ onkolo-
giczn¹ powinny zachowaæ ko-
biety, które maj¹ tzw. obci¹¿ony
wywiad rodzinny pod wzglêdem
wystêpowania nowotworów z³o-
œliwych, szczególnie, jeœli wy-
stêpowa³y przypadki nowotwo-
rów BRCA-zale¿nych, tj. rak
piersi, jajnika, trzustki czy prosta-
ty. Mutacje w genach BRCAmo-
g¹ byæ dziedziczne i wtedy istot-
nie zwiêkszaj¹ ryzyko zachoro-
wania na raka piersi i inne nowo-
twory BRCA zale¿ne. Osoby te
- pamiêtajmy, ¿e rak piersi doty-
czy g³ównie, ale nie tylko, kobiet
- w przypadku potwierdzenia
obecnoœci mutacji BRCA1/2 lub
w innych genach ryzyka, a tak-
¿e w przypadku silnie obci¹¿one-
go wywiadu, gdy nie uda³o siê
ustaliæ pod³o¿a genetycznego -
mog¹ byæ objête specjalnymi
dzia³aniami profilaktycznymi. 

Nie ma metody, która pozwo-
li w 100 procentach uchroniæ siê
przed zachorowaniem na raka
piersi, jednak podjêcie prostych
dzia³añ, tj. wdro¿enie odpowied-
niej diety, aktywnoœci fizycznej,

regularnego samobadania piersi
i wizyt lekarskich, a tak¿e œwia-
domoœæ ewentualnego obci¹¿e-
nia genetycznego  - wszystko to,
pomaga nam zmniejszaæ ryzyko
zachorowania, a w przypadku
pojawienia siê zmiany nowotwo-
rowej wdro¿yæ odpowiednie le-
czenie mo¿liwe na jak najwcze-
œniejszym etapie. Wykrycie zmia-
ny chorobowej, nawet w póŸ-
niejszym stadium nie oznacza,
¿e leczenie skazane jest na pora¿-
kê. Rozwój medycyny i nowo-
czesnych leków pozwala wielu
pacjentkom cieszyæ siê ¿yciem. 

MITY
*Nieprawd¹ jest, ¿e na ra-
ka piersi nie choruj¹ ko-
biety w ci¹¿y i karmi¹ce.
To powszechny mit, który
powielany sprawia, ¿e 
u niektórych kobiet mo-
ment postawienia diagnozy
odsuwany jest o kilka czy
kilkanaœcie miesiêcy, co 
w przypadku rozwoju pro-
cesu nowotworowego mo¿e
nieœæ katastrofalne skutki.
Wykonywanie badania USG
w ci¹¿y i po ci¹¿y jest
bezpieczne zarówno dla
matki, jak i dziecka.

Wykryte w samobadaniu
zmiany porównywalne s¹ 
w konsystencji do: ga³ki
ocznej - wtedy jest to tor-
biel piersi, czyli zmiana
³agodna; chrz¹stki nosa
lub koœci nadgarstka - to
ju¿ guzy z³oœliwe. Prawi-
d³owa budowa piersi po-
winna mieæ konsystencjê
rozluŸnionego poœladka.

To, co powinno na pewno
zaniepokoiæ i sk³oniæ do
szybkiej wizyty u lekarza to:
wyciek, wci¹gniêcie brodaw-
ki, zmiana jej kszta³tu czy
zrogowacenie, zmiana roz-
miaru lub kszta³tu piersi, po-
jawiaj¹ce siê w niej wg³êbie-
nia, zaczerwienienia i wci¹-
gniêcie skóry na piersi,
owrzodzenie skóry piersi 
i nabrzmia³e ¿y³y.
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Badania, które ratują życie W ZOZ nr 2 w Rzeszowie
ruszy³a kolejna edycja akcji „Rak 

a Zdrowie”. Badania realizowane s¹
w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
finansowanego przez NFZ, w zwi¹zku

z tym panie, które nie wykonywa³y
profilaktycznej mammografii, w ci¹gu
ostatnich 2 lat, mog¹ siê przebadaæ
bez skierowania i bezp³atnie. Reje-

stracja na badanie odbywa siê telefo-
nicznie pod nr. tel.: 17 861-36-34,
17 861-36-05 oraz 17 861-36-16

lub osobiœcie w pracowni mammo-
grafii oraz rejestracji RTG. Badania

mammograficzne mo¿na wykonywaæ
w pracowni mammograficznej 
w Przychodni Specjalistycznej 

- Centrum Diagnostycznym przy 
ul. Fredry 9 w Rzeszowie.

Fot. Anna Moraniec

Mammografia
pozwala wykryæ
raka piersi.



Grypa jest ostr¹ chorob¹
zakaŸn¹ uk³adu oddechowe-
go, wywo³ywan¹ przez wiru-
sa grypy. Za objawy choro-
bowe u ludzi najczêœciej od-
powiedzialny jest wirus gry-
py A i B, cech¹ charakte-
rystyczn¹ jest jego zmien-
noœæ i du¿a zaka¿alnoœæ.
Wg szacunków WHO, co
roku na œwiecie choruje
na grypê od 330 mln do
1,76 mld ludzi. Epidemie
wystêpuj¹ przewa¿nie w
zimie. Do zaka¿enia do-
chodzi drog¹ kropelkow¹
lub przez kontakt bezpo-
œredni. 

Wœród czynników ry-
zyka zachorowania na
grypê wyró¿nia siê: 
 przebywanie w bliskiej

odleg³oœci (do 2m) od
chorego na grypê bez za-
bezpieczenia (maseczka
na twarz),

 kontakt bezpoœredni z
chorym lub ska¿onymi
przedmiotami,

 niedostateczna higiena
r¹k,

 przebywanie w du¿ych
skupiskach ludzi w sezo-
nie zachorowañ.
Grypê charakteryzuje na-

g³y pocz¹tek z wysok¹ go-
r¹czk¹, dreszczami, katarem,

kaszlem, bólem gard³a, g³o-
wy, bólami miêœniowymi a
tak¿e ogólnym rozbiciem i
os³abieniem. U dzieci czêsto
wspó³istniej¹ bóle brzucha,
wymioty i niewielka biegun-
ka. Objawy kliniczne ustê-
puj¹ zwykle w ci¹gu 4 - 5
dni, kaszel i z³e samopoczu-
cie mo¿e trwaæ ok. 2 tygodni.
W wiêkszoœci przypadków
grypa przebiega bez powi-
k³añ. Najwiêksze ryzyko po-
wa¿nych powik³añ pogrypo-
wych dotyczy osób powy¿ej
65 roku ¿ycia, dzieci poni¿ej
5 roku ¿ycia, kobiet w ci¹¿y
oraz pacjentów obci¹¿onych
chorobami przewlek³ymi.

Najczêstsze powik³ania
pogrypowe to:
 zapalenie oskrzeli i p³uc,
 zaostrzenie przewlek³ych

schorzeñ uk³adu oddecho-
wego,

 zapalenie zatok,

 zapalenie ucha œrodko-
wego,

 zapalenie miêœnia serco-
wego i osierdzia,

 zapalenie nerwów obwo-
dowych, mózgu i opon mó-
zgowo-rdzeniowych.
W przypadku grypy nie-

powik³anej, stosuje siê le-
czenie objawowe. Chory po-
winien wypoczywaæ i pozo-
staæ w domu 5 - 7 dni (ze
wzglêdów zdrowotnych i
epidemiologicznych). Wska-
zane jest le¿enie w ³ó¿ku
oraz odpowiednie nawodnie-
nie. Dla z³agodzenia obja-
wów podaje siê œrodki prze-
ciwgor¹czkowe, przeciwbó-
lowe, leki zmniejszaj¹ce
obrzêk b³ony œluzowej
nosa, leki przeciwkasz-
lowe, w zale¿noœci od
nasilenia objawów. W
uzasadnionych przy-
padkach stosowane s¹
leki przeciwwirusowe,

zarezerwowane do ciê¿szych
przypadków grypy. Wskaza-
niem do leczenia szpitalne-
go jest ciê¿ki lub postêpuj¹-
cy przebieg choroby.

Najlepsz¹ metod¹ zapobie-
gania grypie i powik³aniom
pogrypowym s¹ szczepienia.
Zalecane s¹ u wszystkich
osób powy¿ej 6 m-ca ¿ycia,
a w szczególnoœci u osób z
podwy¿szonym ryzykiem po-
wik³añ pogrypowych. Szcze-
pionki produkowane s¹ od
prawie 60 lat, liczne badania
wykaza³y, ¿e s¹ one bez-
pieczne zarówno dla kobiet w
ci¹¿y, osób doros³ych, dzie-
ci, jak i osób przewlekle cho-
rych z upoœledzon¹ odpor-

noœci¹. Powinny byæ wyko-
nywane w okresie jesiennym,
tu¿ przed sezonem wzmo¿o-
nego zachorowania na gry-
pê. Po podaniu szczepionki
uk³ad immunologiczny orga-
nizmu zaczyna produkowaæ
przeciwcia³a, czyli broniæ siê
przed chorob¹. Odpornoœæ
rozwija siê w ci¹gu 3 tygodni
i utrzymuje siê nawet do 12
miesiêcy od zaszczepienia.
Z uwagi na du¿¹ zmiennoœæ
mutacji wirusa, konieczna
jest coroczna zmiana sk³adu
szczepionek. Tym samym,
szczepienie przeciw grypie
rekomendowane jest raz w
roku.



Szczepionki przeciwko grypie do-
stan¹ bezp³atnie (na podstawie wy-
stawionej recepty i w zale¿noœci od

szczepionki) kobiety w ci¹¿y oraz se-
niorzy w wieku powy¿ej 75 lat. Z czê-
œciow¹ refundacj¹ szczepionki bêd¹
mogli kupiæ rodzice m.in. dzieci od
ukoñczenia 6. miesi¹ca ¿ycia do ukoñ-
czenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat, pacjen-
ci 18 - 65 lat oraz dzieci w wieku od
2 - 5 lat - nara¿eni na ryzyko wyst¹-
pienia powik³añ pogrypowych oraz

pacjenci powy¿ej 65 lat. Decyzjê o wy-
sokoœci odp³atnoœci za szczepienie
podejmuje osoba wystawiaj¹ca recep-
tê. Dla pozosta³ych osób szczepionka
przeciw grypie jest p³atna w pe³ni.

Gdzie mo¿na siê zaszczepiæ?
Wykaz placówek medycznych i

aptek, w których mo¿na bezp³atnie

zaszczepiæ siê zakupion¹ w aptece
szczepionk¹ przeciwko grypie jest na
bie¿¹co aktualizowany i umieszcza-
ny na stronie internetowej NFZ. Wy-
kaz ten dostêpny jest równie¿ na
czynnej ca³¹ dobê infolinii NFZ,
pod bezp³atnym numerem 800-190-
-590 i zawiera 339 placówek z tere-
nu Podkarpacia. Najwiêcej punk-

tów znajduje siê w Rzeszowie (43),
Stalowej Woli (16) oraz Mielcu (14).
Wszystkie 339 punkty znajduj¹ siê
w 164 miejscowoœciach naszego
województwa nie tylko w du¿ych
miastach, ale tak¿e w mniejszych
jak: Jasionka, Kraczkowa, Lutcza,
Malawa czy Zg³obieñ.



Z Rafa³em 
Œli¿em, 

rzecznikiem
prasowym
POW NFZ 

w Rzeszowie,
rozmawia Anna

Moraniec.

Dla kogo darmowe szczepionki, a dla kogo ze zni¿k¹?

Rozmowa z lek. Beat¹ Zapolnik, pediatr¹ i specjalist¹ 
chorób p³uc, dotycz¹ca grypy oraz szczepieñ, 

które pozwalaj¹ unikn¹æ ciê¿kich powik³añ zaka¿enia.

Szczepienia przeciw grypie. 
Co warto o nich wiedzieć?

czwartek
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Sezon przeziêbieñ tu¿-tu¿. Za-
miast faszerowaæ siê mnó-
stwem suplementów, do kupna
których przekonuj¹ nas kolej-
ne reklamy, lepiej wzmocniæ
odpornoœæ organizmu natural-
nymi sposobami. Jakimi?

Witaminy, witaminy! Wszyst-
kie niezbêdne dla wzmocnienia
naszego organizmu minera³y i
witaminy znajdziemy w warzy-
wach i owocach. Jesieni¹ ma-
my ich w bród. Znajdziemy je w:
pomidorach, broku³ach, bruk-
selce, jarmu¿u, papryce, dyni,
jab³kach czy pigwie... Pomocne
bêd¹ te¿: czosnek (ma silne dzia-
³anie antybakteryjne), cebula (po-
maga w leczeniu chorób uk³adu
oddechowego),  imbir (dzia³a
przeciwwirusowo i przeciwza-
palnie) oraz miód, który posia-
da dzia³anie antybiotyczne, prze-
ciwzapalne i wykrztuœne.  

Moc gor¹cego posi³ku. Jesie-
ni¹ czêœciej powinniœmy spo¿y-
waæ ciep³e/gor¹ce posi³ki, po-
stawiæ na zupy z jesiennych skar-

bów natury. Jeœli chce-
my, by nasze cia³o by-
³o odporne na ataki
drobnoustrojów choro-
botwórczych, warto pa-

miêtaæ o tym, by pod-
czas jesiennych ch³odów

byæ jak najlepiej rozgrza-
nym od œrodka. Dobrym po-

mys³em s¹ wiêc kasze - zw³asz-
cza jaglana lub gryczana, które
dzia³aj¹ jak naturalny... piec
ogrzewaj¹cy nasze organy we-
wnêtrzne.

Kiszonki - naturalne probioty-
ki. Naukowcom uda³o siê po-
twierdziæ to, co nasze babcie
wiedzia³y od wieków - kiszone
produkty mog¹ mieæ niezwykle
pozytywny wp³yw na nasz uk³ad
odpornoœci, a ju¿ po kilku tygo-
dniach diety bogatej w kiszonki
nasz mikrobiom zmienia siê w ta-
ki sposób, ¿e spada stê¿enie pro-
zapalnych interleukin. Kiszonki
bardzo dobrze wp³ywaj¹ tak¿e na
odpornoœæ dziêki sporej zawar-
toœci witaminy C.

Kwasy t³uszczowe pochodze-
nia roœlinnego, jak równie¿ kwas
omega-3, s¹ œwietnymi sk³adni-
kami pomagaj¹cymi produko-
waæ hormony przeciwzapalne.
Tak zwane  eikozanoidy odpo-
wiadaj¹ za usprawnienie pracy
uk³adu odpornoœciowego. Gdzie
znaleŸæ takie zdrowe t³uszcze? W
popularnym oleju rzepakowym
oraz w oliwie z oliwek. Bogate
w te substancje, s¹ ponadto orze-
chy w³oskie i t³uste ryby. 

Ruch to zdrowie! Æwiczenia
to podstawa dobrego samopo-
czucia, utrzymywania kondycji
oraz wzmocnienia odpornoœci.
Wystarczy kilka sk³onów i przy-
siadów zaraz po przebudzeniu,
by siê rozgrzaæ i nabraæ energii
na ca³y dzieñ. Warto te¿ pomy-
œleæ o sta³ym uprawianiu sportu,
np. bieganiu, p³ywaniu lub cho-
dzeniu z kijkami (nordic wal-
king).

Jesienna moda. Ubiór podczas
jesieni to bardzo wa¿na kwestia.
Nie mo¿emy dopuœciæ ani do
przegrzania naszego organizmu,
ani do wych³odzenia. Najlepiej
wiêc ubieraæ siê na cebulkê i nie
zapominaæ o parasolu. Dobrze
jest te¿ czêsto wietrzyæ pomiesz-
czenia, w których pracujemy i
przebywamy.

Dobry sen. Nic tak nie os³abia
organizmu, jak brak odpowied-
niej iloœci snu. W trakcie snu w
naszym ciele zachodz¹ wa¿ne
procesy odnowy i regeneracji.
Aby organizm prawid³owo funk-
cjonowa³, nale¿y zadbaæ zarów-
no o odpowiedni¹ d³ugoœæ, jak i
jakoœæ snu.

Unikanie stresu. Stres, to nie tyl-
ko pogromca dobrego nastroju i
wyzwalacz nerwów. Kiedy jeste-
œmy przepracowani, zmêczeni i
w ci¹g³ym stresie, spada nasza
odpornoœæ i nietrudno o infekcje.
Stres zawsze ma negatywne skut-
ki, a jesieni¹ dodatkowo jeste-
œmy bardziej nara¿eni na jego de-
struktywne dzia³anie. am

NATURALNIE ZWIÊKSZ ODPORNOŒÆ 
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Pani Justyna straci³a stopê 27
lat temu, w wypadku spowodo-
wanym przez pijanego kierow-
cê. By³a jeszcze dzieckiem.
Pan Przemek, nogê straci³ 25
lat temu, jako nastoletni pasa-
¿er rozpêdzonego motocykla.
Przez te kilkadziesi¹t lat oboje
funkcjonowali chodz¹c dziêki
tradycyjnym protezom, ale te-
raz pojawi³y siê komplikacje
zdrowotne. Dla obojga nowo-
czesna metoda protezowania,
czyli osseointegracja, by³a
szans¹ na powrót do normal-
nego ¿ycia. Teraz, s¹ ju¿ nie
tylko po operacji wszczepienia
tytanowych implantów, ale ma-
j¹ nowe protezy umocowane
w sposób, który zmieni³ ich ¿y-
cie.  I chodz¹ jak na w³asnych
nogach. 

Wszystko to, dziêki pro-
jektowi Rzeszowskich Za-
k³adów Ortopedycznych,
które wspólnie z krakowskim
szpitalem, sta³y siê pionie-
rem w dziedzinie nowator-
skiego protezowania ludzi po
amputacjach. 

Miedzy ziemi¹ a niebem
Osseointegracja to nadal rzad-

ko stosowana w Polsce, choæ po-
pularna na œwiecie, metoda
usprawniania osób po amputacji
koñczyn. Dziêki wszczepieniu
w koœæ specjalnych tytanowych
implantów, mo¿na umocowaæ
ca³¹ protezê nogi. Tak¹ szansê
dosta³o w Rzeszowie ju¿ 10 osób
z ca³ej Polski, a nawet z zagra-
nicy. Tak¹ pacjentk¹ by³a np. Isa-
belle Liszowski z San Francisco
w Kalifornii, która od kilku lat
porusza³a siê o balkoniku, a ma-
rzy³a o sprawnym prowadzeniu
nie tylko domu dla swojej rodzi-
ny, ale i samochodu. Po opera-
cji i zaprotezowaniu w Rzeszo-
wie, mo¿e robiæ wszystko to, co
robi³a wczeœniej: chodziæ wy-
prostowana, nie kulej¹c, chodziæ
po schodach i nierównym tere-
nie, pod górê i z góry oraz jeŸ-
dziæ na rowerze czy samocho-
dem. Wed³ug niej, ró¿nica jest jak
pomiêdzy niebem a ziemi¹. 
- Dopiero teraz widzê, w jak z³ej
sytuacji by³am. Jak bardzo nie-

pe³nosprawna, zale¿na od innych
- mówi³a. 

Wci¹¿ nierefundowane 
Problemem jest jedynie finan-

sowanie zabiegów, które nie s¹

refundowane przez NFZ. Wszy-
scy dotychczasowi pacjenci prze-
szli zabiegi, dziêki spo³ecznym
zbiórkom i wsparciu najbli¿-
szych. Pani Justyna te¿ zaczyna-
³a od takiej zbiórki, wziê³a te¿ po-

¿yczkê, ale ju¿ wie, ¿e za ca³oœæ
zap³aci firma ubezpieczeniowa.
To wielka nadzieja pacjentów,
szczególnie tych, którym zale¿y
na tym, by byæ aktywnym i ¿yæ
pe³ni¹ ¿ycia. 

W Polsce na osseointegracji
porusza siê ju¿ 13 pacjentów,  w
tym 10 naszych zaprotezowa-
nych w implant w Polsce (ostat-
nio Justyna Ostrowska i Prze-
mek Kyrcz). Trójka przesz³a za-
bieg poza granicami kraju - mó-
wi Mariusz Grela z RZO. Refun-
dacja takiej metody usprawnia-
nia przez NFZ, to prawdopodob-
nie przysz³oœæ. Pacjenci i leka-
rze ju¿ o to walcz¹, a s¹ ich ty-
si¹ce. Obecnie na wszczepienie
implantu czeka 2 ¿o³nierzy z
Ukrainy: Wolodymir Sapiega 
- udo, Andreij Zan - podudzie.
Przeszli pozytywnie badania i
s¹ zakwalifikowani do zabiegu
w Polsce.

Jedyn¹ przeszkod¹ tak samo
jak u Pacjentów z Polski, s¹ finan-
se. Pomoc p³yn¹ca dla Polski jest
ogromna, ale trudno nam zna-
leŸæ Fundacjê, która wspomaga-
³yby tych ¿o³nierzy -  oni s¹ tego
warci - stracili nogê w obronie
Ukrainy, s¹ tak zdeterminowani,
¿e po otrzymaniu protezy wraca-
j¹ na wojnê - koñczy Grela. 

Kolejni pacjenci dostali szansę na normalne życie 
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Justyna
Ostrowska.

Przemek
Kyrcz.



Innowacyjnoœæ w rehabilitacji i opiece me-
dycznej Pacjentów w ró¿nym stanie klinicz-
nym przejawia siê w kompleksowym i indy-
widualnym podejœciu. Rozpoznanie potrzeb
i mo¿liwoœci Pacjenta, a przy tym wykorzy-
stanie nowoczesnych technologii w specja-
listycznej rehabilitacji, daje mo¿liwoœæ
osi¹gniêcia zamierzonych efektów podczas
usprawniania wielu Pacjentów!

Kompleksowa opieka medyczna wraz z indy-
widualnie dobieran¹ rehabilitacj¹ to
efektywny proces powrotu do zdro-
wia i sprawnoœci wielu Pacjentów.
W DONUM CORDE Centrum
Rehabilitacji I Opieki Medycz-
nej jest do dyspozycji wykwali-
fikowany zespó³ medyczny, któ-
ry tworzy interdyscyplinarn¹
opiekê medyczn¹ nad Pacjenta-
mi, przebywaj¹cymi w oœrodku
stacjonarnie. Do dyspozycji pa-
cjentów s¹: lekarze dy¿urni, lekarze
specjaliœci, fizjoterapeuci, pielêgniarki,
ratownicy medyczni, a tak¿e opiekunowie
medyczni. Dodatkowo jest opcja skorzysta-
nia z pomocy specjalistów w zakresie neuro-
logopedii i psychologii, a czas wolny jest or-
ganizowany w ramach terapii zajêciowej.
Jest równie¿ mo¿liwoœæ skorzystania ze spe-
cjalistycznej rehabilitacji w ramach œwiad-

czeñ ambulatoryjnych, zatem ka¿dy Pacjent
potrzebuj¹cy pomocy, j¹ otrzymuje. Do pro-
cesu usprawniania pacjentów zalicza siê dia-
gnostykê wstêpn¹ oraz indywidualne terapie
fizjoterapeutyczne, czêsto wykorzystuj¹c no-
woczesne technologie dostêpne w oœrodku
DONUM CORDE. Na przyk³ad robotyka,
któr¹ dysponuje oœrodek to: Egzoszkielet,
RoboGait, bie¿nia Zebris, czyli sprzêt do re-
edukacji chodu, a tak¿e terapia koñczyn gór-

nych z wykorzystaniem stacji Tyro-
stations Pablo lub mo¿liwoœæ

skorzystania z platform stabi-
lometrycznej Alfa, czy te¿

platforma Galileo. Do
dyspozycji pacjentów
jest równie¿ technologia
Vibramoov PRO i Phy-
sio, a wiêc za pomoc¹
wibracji stymuluje siê

uk³ad nerwowy u pacjen-
tów. Dla pacjentów, którzy

rozpoczynaj¹ najwczeœniejszy
proces rehabilitacji, dedykowany

jest stó³ pioniazcyjny z funkcj¹ kroczenia,
a pacjenci bez kontaktu werbalnego mog¹ po-
zwoliæ sobie na terapiê z wykorzystaniem
C- eye, a wiêc istnieje mo¿liwoœæ porozumie-
nia siê równie¿ w taki sposób, gdy wystêpuj¹
pewne ograniczenia.
Udostêpniamy równie¿  konsultacje z prze-

prowadzeniem mikropolaryzacji mózgu oraz
wiele innych mo¿liwoœci ³¹cz¹cych siê z do-
stêpnym sprzêtem. W jednym miejscu mo¿na
równie¿ skorzystaæ z hydroterapii koñczyn
dolnych i górnych, dodatkowo w placówce
dostêpny jest kameralny basen, który pozwa-
la na przeprowadzenie terapii indywidual-
nych dla najbardziej wymagaj¹cych Pacjen-
tów. To wszystko sk³ada siê na efektywny
proces powrotu do zdrowia i sprawnoœci wie-
lu pacjentów, a zasób wiedzy wykwalifiko-

wanego personelu medycznego, w po³¹cze-
niu z wykorzystaniem nowoczesnych techno-
logii ma zastosowanie w codziennej prakty-
ce, uzyskuj¹c zamierzone efekty w uspraw-
nianiu Pacjentów. 

Budy G³ogowskie 835B
36-060 G³ogów Ma³opolski 

Tel. 508 385 576 / 517 226 993

www.donumcorde.pl

INNOWACYJNA REHABILITACJA I OPIEKA MEDYCZNA

NAD PACJENTAMI
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PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - naszym atutem jest
kilkunastoletnie doœwiadczenie w zakresie leczenia ran trudno
goj¹cych siê: zespo³u stopy cukrzycowej, owrzodzeñ podudzi,
odle¿yn, ran nowotworowych, oparzeñ. Zespó³ specjalistów,
nowe techniki leczenia, wyposa¿enie poradni w specjalistycz-
ny sprzêt przyczyni³o siê do wygojenia ran trudno goj¹cych
siê u ponad 8 tysiêcy chorych.
Pracujemy zgodnie z wytycznymi Polskiego oraz Europej-
skiego Towarzystwa Leczenia Ran, systematycznie podno-
sz¹c swoje kwalifikacje, uczestnicz¹c w szkoleniach i konfe-
rencjach krajowych oraz miêdzynarodowych.
Oprócz prawid³owo dobranego opatrunku specjalistycznego,
celem przyspieszenia procesu gojenia, stosujemy miêdzy in-
nymi oczyszczanie rany metod¹ biologiczn¹ - larwoterapiê
oraz terapiê podciœnieniow¹. Podczas wizyty oceniamy sto-
pieñ ukrwienia w koñczynach przy pomocy aparatu MESI
(badanie kostka - ramiê). 
Wykonujemy zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu miejsco-
wym - mikro amputacje, chirurgiczne opracowanie ran, prze-
szczepy ma³ych fragmentów skóry czy drena¿ prewencyjny
ran - dziêki temu, pacjent nie musi przebywaæ w szpitalu.
W przypadku infekcji w koœci czy tkance miêkkiej stosujemy
substytut kostny, który dziêki mo¿liwoœci mieszania z wiêk-
szoœci¹ antybiotyków skutecznie walczy z infekcj¹.

PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ - dostêpnoœæ
w poradni do aparatu USG Doppler pozwala na szybk¹
diagnostykê w zakresie:

• niedokrwienia koñczyn,
• zwê¿eñ têtnic szyjnych,
• têtniaków aorty brzusznej,
• chorób uk³adu ¿ylnego (zakrzepica, ¿ylaki),
• innych chorób uk³adu naczyniowego.

W przypadku jakichkolwiek nieprawid³owoœci, pacjent jest
kierowany na dalsz¹ diagnostykê i ewentualny zabieg rewa-
skularyzacyjny.

PORADNIA DIABETOLOGICZNA - naszym celem jest
poprawienie skutecznoœci leczenia pacjentów chorych na cu-
krzycê, a w konsekwencji zmniejszenie liczby hospitalizacji
oraz powik³añ, w tym amputacji z powodu zespo³u stopy cu-
krzycowej. Obejmujemy pacjentów specjalistyczn¹ pomoc¹
medyczn¹, jak równie¿ zaopatrujemy w œrodki niezbêdne do
walki z chorob¹ oraz materia³y edukacyjne. Naszym celem
jest wsparcie w pokonywaniu codziennych zmagañ oraz
zwiêkszenie motywacji do leczenia. Podczas wizyty wykony-
wanie s¹: badania krwi (poziom cukru, hemoglobina gliko-
wana), pomiar ciœnienia têtniczego, pomiar masy cia³a

i BMI, badanie w kierunku niedokrwienia koñczyn dolnych
(wskaŸnik kostka - ramiê) oraz badanie w kierunku neuro-
patii cukrzycowej. Oceniany jest równie¿ stan stóp - konsul-
tacja podologiczna. Celem œwiadczonych us³ug jest diagno-
styka oraz leczenie schorzeñ zwi¹zanych z zaburzon¹ lub nie-
prawid³ow¹ tolerancj¹ wêglowodanów, a w szczególnoœci:

• diagnostyka i leczenie zaburzeñ gospodarki wêglowoda-
nowej - stany przed cukrzycowe: nieprawid³owa glikemia
na czczo, nietolerancja wêglowodanów,

• diagnostyka i leczenie poszczególnych typów cukrzycy,
• wdra¿anie i modyfikowanie terapii hipoglikemizuj¹cej,
• edukacja i reedukacja diabetologiczna chorych w zakresie

prowadzenia samokontroli, profilaktyki powik³añ cukrzy-
cy i diety,

• konsultacje chorych z cukrzyc¹ na potrzeby innych spe-
cjalistów,

• zapobieganie zespo³owi stopy cukrzycowej,
• leczenie cukrzycy u kobiet w ci¹¿y.

PORADNIA DERMATOLOGICZNA - œwiadczenia reali-
zowane s¹ przez lekarzy specjalistów z zakresu dermatologii i
wenerologii. Leczymy pacjentów z chorobami skóry, paznok-
ci i w³osów. Przyjmujemy zarówno osoby m³ode z problema-
mi okresu dojrzewania, jak i doros³ych z powa¿nymi zmia-
nami skórnymi. W przypadku wystêpuj¹cych zmian skórnych,

oceniane s¹ one przy u¿yciu dermatoskopu. W poradni der-
matologicznej, w razie koniecznoœci, pobierane s¹ wycinki
skóry i tkanki podskórnej do diagnostyki histopatologicznej.

SPECJALISTYCZNY GABINET PODOLOGICZNY
- jesteœmy placówk¹, w której podologiem jest osoba z wy-
kszta³ceniem medycznym - pielêgniarka. Ponadto, w razie
koniecznoœci istnieje mo¿liwoœæ konsultacji z chirurgiem,
chirurgiem naczyniowym, diabetologiem lub dermatologiem.

DLACZEGO WARTO ZAPISAÆ SIÊ NA PODSTAWOWY
ZABIEG PODOLOGICZNY?

• skuteczna profilaktyka,
• konsultacja ze specjalist¹,
• praktyczne porady, jak dbaæ o zdrowe stopy.

Dla osób ze stop¹ cukrzycow¹ oferujemy specjalistyczn¹ opie-
kê. Podolog potrafi zadbaæ o stopy diabetyków oraz wczeœnie
wykryæ ewentualne zagro¿enia. Zaleci u¿ywanie odpowiednich
preparatów pielêgnacyjnych, które zwiêkszaj¹ sprê¿ystoœæ, unie-
mo¿liwiaj¹c przerwanie ci¹g³oœci skóry.

PIELÊGNIARSKA OPIEKA D£UGOTERMINOWA DO-
MOWA - opieka nad osob¹ starsz¹ czy niepe³nosprawn¹ jest ab-
sorbuj¹ca i trudna. Trzeba siê do niej odpowiednio przygotowaæ,
gdy¿ wymaga to du¿o cierpliwoœci, poœwiêcenia, a czasem na-
wet sporego wysi³ku fizycznego. Pielêgniarska opieka d³ugoter-
minowa domowa, refundowana jest ze œrodków NFZ. Jest to
opieka nad przewlekle chorymi przebywaj¹cymi w domu, któ-
rzy nie wymagaj¹ leczenia szpitalnego, ale ze wzglêdu na istnie-
j¹ce problemy zdrowotne wymagaj¹ systematycznej, intensyw-
nej opieki pielêgnacyjnej, udzielanej w warunkach domowych.

SPECJALISTYCZNA OPIEKA PIELÊGNIARSKA W
WARUNKACH DOMOWYCH - otaczamy opiek¹ pacjen-
tów z ranami trudno goj¹cymi siê, w tym z odle¿ynami,
w warunkach domowych. Stworzyliœmy zespó³ pielêgniarek,
które z pasj¹ i oddaniem realizuj¹ swoj¹ pracê. Ka¿da z pie-
lêgniarek posiada ukoñczony kurs specjalistyczny z zakresu
pielêgnacji i leczenia ran trudno goj¹cych siê. To pielêgniar-
ki ze specjalizacjami z pielêgniarstwa geriatrycznego, chi-
rurgicznego oraz neurologicznego.  

KOMORA HIPERBARYCZNA W DOMU PACJENTA
- NOWOŒÆ
Urz¹dzenie dedykowane jest dla wszystkich pacjentów z ra-
nami trudno goj¹cymi siê w obrêbie koñczyn dolnych (zespó³
stopy cukrzycowej, owrzodzenie goleni, odle¿yny, niegoj¹ca
siê rana kikuta). Ponadto:

• urz¹dzenie jest ca³kowicie bezpieczne, niewielkie, lekkie
i porêczne,

• obs³uga urz¹dzenia jest prosta - kilka minut na przygoto-
wanie,

• pierwsze uruchomienie odbywa siê pod kontrol¹ wyspe-
cjalizowanego pracownika,

• zestaw dla ka¿dego pacjenta dobierany jest indywidualnie.
Zalety:

• stymulacja procesu gojenia ran trudno goj¹cych siê,
• regeneracja uszkodzonych tkanek,
• wp³ywa na odbudowê naczyñ krwionoœnych,
• wspomaga usuwanie bakterii z rany,
• znacznie skraca proces gojenia rany.

CENTRUM KOMPRESJOTERAPII - kompresjoterapia to
sposób leczenia uciskiem. To jedna z najbardziej skutecznych
metod stosowanych m.in. w profilaktyce i leczeniu objawów
niewydolnoœci ¿ylnej. Przyspiesza gojenie ¿ylnych owrzodzeñ
podudzi. Przygotowujemy pacjenta oraz jego rodzinê do pra-
wid³owego zak³adania banda¿y kompresyjnych, dobieramy
wyroby kompresyjne (podkolanówki, poñczochy itp.). 

JESTEŒMY PO TO,

BY POMAGAÆ!
SPECJALISTYCZNY OŒRODEK LECZENIA RAN I ZESPO£U STOPY CUKRZYCOWEJ

35-036 Rzeszów, ul. ¯wirki i Wigury 8, tel. 17 86 225 05, 723 805 060, www.magmamed.pl
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Anna Moraniec
amoraniec@supernowosci24.pl

Soczewka progresywna posiada spe-
cjaln¹ konstrukcjê, umo¿liwiaj¹c¹ wy-
raŸne widzenie w dali, bli¿y i odleg³o-
œci poœrednich. Poleca siê je oso-
bom, które zmagaj¹ siê z prezbiopi¹,
czyli naturalnym procesem starzenia
siê oka wraz z wiekiem. 

W szk³ach progresywnych mo¿emy
wyró¿niæ 3 strefy widzenia: za wyraŸ-
ne widzenie dali odpowiada ich górna
czêœæ, za bliskie odleg³oœci - dolna, a œro-
dek zapewnia dobre widzenie w odle-
g³oœciach poœrednich. S¹ bardziej kom-
pleksowe ni¿ np. okulary jednoogni-
skowe do czytania, które pozwalaj¹
œwietnie widzieæ z bliska, ale ju¿ chc¹c
zobaczyæ coœ oddalonego, musimy pa-
trzeæ ponad szk³ami lub zmieniæ oku-
lary na inne. Z progresami nie ma takie-
go k³opotu, poniewa¿ jedna para oku-
larów wystarcza do wszystkiego - mó-
wi Sylwia Szarkiewicz, optometryst-
ka, ekspert wpieraj¹cy kampaniê „Czas
Na Wzrok 40+”. 

Okulary progresywne 
- najlepsze rozwi¹zanie 

Okulary progresywne odpowiadaj¹
na wszystkie potrzeby osób zmagaj¹cych
siê z prezbiopi¹. Dodatkowo, s¹ ca³ko-
wicie bezpiecznym i nieinwazyjnym
rozwi¹zaniem. Ka¿da soczewka w oku-
larach progresywnych dostosowywana
jest do indywidualnych potrzeb danej
osoby: aktualnego stanu wzroku, ewen-
tualnych wad, ró¿nic pomiêdzy lewym

i prawym okiem, aktywnoœci, wykony-
wanego zawodu itd. Dopasowanie szkie³
progresywnych opiera siê na bardzo
szczegó³owych pomiarach. Je¿eli jeste-
œmy zainteresowani okularami progre-
sywnymi, udajemy siê do salonu optycz-
nego. To bardzo wa¿ne - okularów z
soczewkami progresywnymi nie kupi-
my w markecie. W salonie optycznym
specjalista wykonuje najpierw pog³ê-
bione badanie wzroku pod k¹tem dobo-

ru szkie³ progresywnych. Nastêpnie
wspólnie z optykiem wykonywane s¹
specjalistyczne, bardzo dok³adne po-
miary w wybranej przez klienta oprawie
okularowej. Taki proces pozwala na
przygotowanie zlecenia na wykonanie
szkie³ „szytych na miarê”.

Przed wyborem okularów progre-
sywnych warto pamiêtaæ o tym, ¿e tak,
jak w przypadku ka¿dego innego rodza-
ju okularów korekcyjnych, nie kupuje

siê ich na ca³e ¿ycie. Czynnikiem de-
cyduj¹cym o zmianie szkie³ na mocniej-
sze jest oczywiœcie tempo pogarszania
siê wzroku wraz z wiekiem. Nawet od-
powiednio dobrane okulary progresyw-
ne nie zatrzymaj¹ prezbiopii, ale w du-
¿ej mierze poprawi¹ komfort widzenia.
Do zakupu okularów progresywnych
warto podejœæ z rozs¹dkiem. Przede
wszystkim nale¿y oceniæ, ile koszto-
wa³yby dwie pary okularów - do bli¿y
i dali. Mo¿e siê okazaæ, ¿e zakup jed-
nej pary okularów progresywnych bê-
dzie porównywalny do ceny dwóch par
tradycyjnych szkie³.

Co wp³ywa na cenê 
okularów progresywnych?

Istnieje kilka czynników determinu-
j¹cych cenê „progresów”, na przyk³ad
konstrukcja soczewki progresywnej.
W jej obrêbie wyró¿nia siê konstruk-
cje konwencjonalne, które s¹ najtañsze
oraz zwykle dro¿sze soczewki indy-

widualne, wykonywane z uwzglêdnie-
niem konkretnych parametrów, takich
jak: wybrana oprawa okularowa, ana-
tomia klienta, czy nawet zachowanie.
Szk³a progresywne mog¹ byæ wyposa-
¿one w antyrefleks, utwardzenie czy
specjalne pow³oki do pracy przy kom-
puterze. Te czynniki równie¿ maj¹ zna-
cz¹cy wp³yw na ostateczn¹ cenê oku-
larów progresywnych. Obecny styl
¿ycia (praca przed ekranem monitora),
ale tak¿e nowoczesne technologie (ko-
rzystanie ze smartfonów czy table-
tów) sprawiaj¹, ¿e szybciej zauwa¿a-
my dolegliwoœci typowe dla prezbio-
pii ju¿ ok. 40. roku ¿ycia. W jej kon-
sekwencji wykonywanie codziennych
czynnoœci jest utrudnione. Nie musi-
my jednak siê tym przesadnie zamar-
twiaæ. Dostêpne na rynku okulary pro-
gresywne z powodzeniem zast¹pi¹
nam dwie pary szkie³ i przywróc¹
komfort wykonywania codziennych
obowi¹zków. 

Technologia cyfrowa niszczy wzrok, ale od komputerów i telefonów ju¿ nie uciek-
niemy. Warto jednak nauczyæ siê, jak redukowaæ  ich negatywny wp³yw na  narz¹d wzroku.
Przede wszystkim pracuj¹c przed komputerem nale¿y robiæ przerwy. Pomocna mo¿e okazaæ
siê zasada 20/20/20, czyli co 20 minut staramy siê przez 20 sekund patrzeæ na obiekt, który
jest oddalony o 20 stóp - 6 metrów. Pamiêtajmy równie¿ o mruganiu - pozwólmy powiekom
jak najczêœciej nawil¿aæ powierzchniê naszych ga³ek ocznych.  Powiêkszenie czcionek 
w komputerze i smartfonie? Czemu nie! Dziêki temu oczy nie bêd¹ musia³y wysilaæ siê
tak bardzo, by odszyfrowaæ drobne litery. Zwróæmy uwagê na nasze miejsce pracy - czy
s³oñce lub sztuczne oœwietlenie nie odbija siê w monitorze, czy ekran ustawiony jest na

odpowiedniej wysokoœci i we w³aœciwej odleg³oœci od twarzy. 

Okulary progresywne
BEZ MITÓW
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