
Nadwra¿liwoœæ oczu 
U ALERGIKA

Katar, kaszel, swêdzenie lub zaczerwienienie oczu 
mog¹ byæ objawami alergii wziewnej. Te zwi¹zane 

z oczami mog¹ nawet trwale uszkodziæ wzrok.

Py³ki traw i drzew, roztocza domowe, pleœñ oraz naskórek i
sierœæ zwierz¹t domowych - w otoczeniu jest ca³a masa tzw.
alergenów wziewnych, które mog¹ wywo³ywaæ w naszym or-
ganizmie wiele uci¹¿liwych objawów. Sporej liczbie alergii to-
warzysz¹ problemy ze wzrokiem. Najczêstszym objawem aler-
gii oka jest zapalenie spojówek. Czêsto zwi¹zane jest to z inny-
mi alergiami, najczêœciej z katarem siennym. Chocia¿ zapalenie
spojówek wystêpuje najczêœciej w okresie wiosennym - ma
zwi¹zek wówczas z py³kami roœlin i najostrzejszy przebieg - mo-
¿e wystêpowaæ przez ca³y rok. Silne swêdzenie, zwiêkszone
³zawienie, obrzêk oczu, uczucie obcego cia³a pod powiek¹ gór-
n¹, pieczenie i zaczerwienienie oczu - wszystko to oznaki aler-
gii oka. Jak sobie radziæ wówczas z problemami? Wa¿ne jest,
aby staraæ siê unikaæ kontaktu z alergenem. Uczulonym na py³-
ki mo¿e pomóc chodzenie w okularach. Dobrze jest równie¿ prze-
mywaæ oczy zimn¹ wod¹, czy ch³odziæ powieki zimnymi ok³a-
dami. Ostre objawy pomagaj¹ zmniejszyæ krople do oczu zawie-
raj¹ce leki przeciwhistaminowe, stabilizuj¹ce komórki bior¹ce
udzia³ w ujawnianiu siê alergii i nieswoiste substancje ³agodz¹ce
zaczerwienienia i obrzêki. am iz 626
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Ka¿da mama, i ta maj¹ca 
20 - 30 lat, i ta 50 plus, powin-
na przypomnieæ sobie, kiedy
ostatni raz robi³a badania pro-
filaktyczne, bo te s¹ wa¿ne 
w ka¿dym wieku. Wa¿ne w³a-
œnie dlatego, ¿e pozwalaj¹ wy-
kryæ drobne problemy ze zdro-
wiem i zadzia³aæ, zanim stan¹
siê powa¿ne. Zalecane badania
ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od wie-
ku oraz stanu zdrowia kobiety. 
Te, które rekomenduje siê
dwudziestolatce, stanowi¹ jed-
nak podstawê dla badañ w ko-
lejnych latach ¿ycia. 

Badania profilaktyczne ko-
biet musz¹ obejmowaæ przede
wszystkim te obszary, które
wykazuj¹ najczêstsze zagro¿e-
nia. Kobiety czêsto cierpi¹ na
anemiê i migreny oraz skutki
¿ycia w przewlek³ym stresie:
zaburzenia snu i depresjê. Co-
raz czêœciej i wczeœniej kobiety
zapadaj¹ na choroby kr¹¿enia.
Badania profilaktyczne doty-
cz¹ te¿ profilaktyki kobiecych
nowotworów.

Badania profilaktyczne
kobiet 20+

RTG klatki piersiowej - raz na 5 lat.
Lipidogram, czyli pomiar stê¿enia
cholesterolu w krwi oraz jego frakcji

HDL i LDL, a tak¿e trójglicerydów -
raz na piêæ lat.
Podstawowe badania profilaktyczne:
morfologia, OB, stê¿enie glukozy w
krwi oraz badanie ogólne moczu, RTG
klatki piersiowej - raz na dwa lata.
Pomiar ciœnienia têtniczego oraz
ogólne badanie u lekarza internisty -
raz do roku.
Badanie ginekologiczne i cytologia -
raz do roku.
Kontrola stomatologiczna oraz
oczyszczenie zêbów z osadu - raz na
pó³ roku.
Samobadanie piersi, miêdzy 6- a 9-
dniem cyklu - co miesi¹c.

Badania profilaktyczne 
kobiet 30+

USG przezpochwowe narz¹dów rod-
nych - raz na 10 lat.
Kontrola wzroku u okulisty i badanie
dna oka (osoby z wad¹ wzroku zgod-
nie ze wskazaniami lekarza) - raz na
5 lat.

Lipidogram (badanie stê¿enia chole-
sterolu, frakcji HDL i LDL oraz trój-
glicerydów) raz na piêæ lat. Uwaga,
kobiety, których mama, babcia lub
ojciec i dziadek cierpi¹ na choroby
kr¹¿enia oraz panie z nadwag¹ po-
winny robiæ lipidogram co roku!
Podstawowe badania profilaktyczne:

morfologia, OB, stê¿enie glukozy
oraz ogólne badanie moczu i USG
piersi, a po 36. roku ¿ycia mammo-
grafia - raz na 5 lat.
Badanie ginekologiczne i cytologia -
raz na rok.
Kontrola stomatologiczna i czyszcze-
nie zêbów z osadu - raz na 6 miesiêcy.

Pomiar ciœnienia têtniczego i ogólne
badanie u lekarza internisty - raz do
roku.
Samobadanie piersi - co miesi¹c.

Badania profilaktyczne 
kobiet 40+

Badanie poziomu hormonów tarczy-
cy - raz w ci¹gu dziesiêciolecia.
RTG klatki piersiowej oraz gastro-
skopia - raz na 5 lat (palaczki RTG
klatki piersiowej co roku).
EKG, czyli elektrokardiogram - raz na
2-3 lat.
USG przezpochwowe narz¹dów rod-
nych, USG piersi i mammografia -
raz na dwa lata.
Lipidogram (cholesterol, frakcje,
trójglicerydy) - raz na dwa lata
(jeœli kobieta jest obarczona ro-
dzinnie ryzykiem mia¿d¿ycy i cho-
rób kr¹¿enia, ma nadwagê lub pali
papierosy, lipidogram trzeba robiæ
co roku).
Kontrola wzroku u okulisty i badanie

dna oka oraz ciœnienia œródga³kowe-
go - raz na dwa lata.
Podstawowe badania profilaktyczne
(morfologia, OB, poziom glukozy we
krwi i ogólne badanie moczu) oraz
badanie ginekologiczne i cytologia -
raz w roku.
Badanie stomatologiczne i czyszcze-
nie zêbów z osadu - raz na pó³ roku.
Samobadanie piersi - raz w mie-
si¹cu.

Badania profilaktyczne 
kobiet 50+

Badanie densytometryczne (gêsto-
œci koœci) - raz w ci¹gu dziesiêcio-
lecia.
Kolonoskopia, czyli badanie endo-
skopowe jelita grubego - raz na 5 lat.
Oznaczenie poziomu hormonów
p³ciowych w krwi - raz na kilka lat.
Mammografia - raz na dwa lata.
Badanie poziomu hormonów tarczy-
cy - co roku.
Badanie ginekologiczne i cytologia
oraz USG narz¹dów rodnych - raz do
roku.
Elektrokardiogram - raz do roku.
Podstawowe badania profilaktyczne
(morfologia, OB, stê¿enie glukozy 
w krwi oraz ogólne badanie moczu), 
a tak¿e lipidogram - raz w roku.
Badanie okulistyczne (badanie dna
oka, pomiar ciœnienia œródga³kowe-
go) - raz w roku.
Badanie stomatologiczne i czyszcze-
nie zêbów z osadu - raz na pó³ roku.

Wa¿ne w ka¿dym wieku 
coroczna kontrola znamion i pie-
przyków. 

DZIEÑ MATKI 
to dobra okazja, by pomyœleæ... 

O ZDROWIU
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Na pocz¹tku wydaje nam siê,
¿e s³abo s³yszymy, bo ktoœ
mówi cicho i niewyraŸnie, albo
dlatego, ¿e wokó³ jest wyj¹tko-
wo ha³aœliwie. Z biegiem cza-
su ostroœæ s³uchu obni¿a siê
jednak tak bardzo, ¿e odczu-
wamy dyskomfort podczas
kontaktów z otoczeniem, dla-
tego staramy siê izolowaæ od
swoich znajomych czy rodzi-
ny. Czujemy bowiem, ¿e przez
nasz¹ wadê mo¿emy byæ po-
strzegani jako osoby ma³o in-
teligentne, którym wszystko
trzeba „po kilka razy powta-
rzaæ”.

Je¿eli wiêc zauwa¿ymy, u sie-
bie lub naszych najbli¿szych fakt
podg³aœniania telewizora lub
czêstego zwracania siê z proœb¹
o powtórzenie zdania, warto zde-
cydowaæ siê i namówiæ krewne-
go do wizyty u laryngologa, au-
diologa lub protetyka s³uchu,
którzy wykonaj¹ szczegó³owe
badania i postawi¹ diagnozê.

SprawdŸ swój s³uch gdy: wy-
daje ci siê, ¿e inni mówi¹ niewy-
raŸnie; du¿o wysi³ku sprawia ci
s³uchanie, gdy ktoœ mówi lub

szepcze; musisz obserwowaæ
ruch warg rozmówcy, by pod¹-
¿aæ za rozmow¹; sprawia ci trud-
noœæ s³yszenie, gdy ktoœ wo³a
ciê z ty³u lub z innego pomiesz-
czenia; sprawia ci trudnoœæ na-
d¹¿anie za treœci¹ rozmowy pod-
czas spotkañ czy w czasie wy-
k³adu; w³¹czasz radio lub tele-
wizor g³oœniej ni¿ inni; rozmo-
wa przez telefon sprawia ci trud-
noœæ; umyka ci treœæ dialogów
podczas spektaklu w teatrze lub
seansu w kinie; masz trudnoœci
z rozumieniem mowy w g³o-
œnym otoczeniu, np. w restaura-
cji czy samochodzie; jesteœ bar-
dziej zamkniêty w sobie i cichy
podczas spotkañ z przyjació³-
mi; twoja rodzina, przyjaciele
lub wspó³pracownicy czêsto mu-
sz¹ powtarzaæ to, co do ciebie
mówi¹. 

Nie bój siê aparatu 
Wiêkszoœæ ubytków s³uchu mo-
¿e zostaæ skorygowana dziêki
noszeniu aparatów s³uchowych.
Wiele osób wci¹¿ uwa¿a, ¿e to
ostatecznoœæ, g³ównie dlatego,
¿e aparaty, ich zdaniem, s¹
brzydkie i k³opotliwe w u¿ytko-
waniu. Jednak dzisiejsze roz-
wi¹zania to ma³e, estetyczne, w
pe³ni zautomatyzowane, dys-

kretne i bardzo skuteczne apa-
raty. W³aœciwie to zminiatury-
zowane komputery, o olbrzy-
mich mo¿liwoœciach przetwa-
rzania dŸwiêków. Te najnowo-
czeœniejsze dostosowuj¹ siê au-
tomatycznie do otoczenia s³u-
chowego u¿ytkownika i pozwa-
laj¹ na bezprzewodowe ³¹czenie
z telefonami komórkowymi
oraz innymi urz¹dzeniami au-
dio. Aparaty wystêpuj¹ w ró¿-
nych kszta³tach, rozmiarach, od-
cieniach. Ka¿dy mo¿e wybraæ
coœ dla siebie. Badania dowo-
dz¹, ¿e osoby z niedos³uchem
korzystaj¹ce z aparatów s³ucho-
wych s¹ w lepszej formie psy-
chicznej i fizycznej. Warto te¿
mieæ na uwadze, ¿e niedos³uch
to problem nie tylko osoby s³a-
bo s³ysz¹cej, ale tak¿e jej ro-
dziny i przyjació³.

Obs³uga aparatu jest ³atwa
Wiele osób, szczególnie star-

szych, boi siê trudnoœci tech-
nicznych zwi¹zanych z obs³u-
g¹ aparatu s³uchowego. Nie-
s³usznie. Aparaty s³uchowe do-
bierane s¹ indywidualnie: w
zale¿noœci od poziomu niedo-
s³uchu oraz mo¿liwoœci inte-
lektualnych, manualnych i fi-
nansowych pacjenta. 

G£UCHNIEMY, POWOLI 
CZYLI NIEZAUWA¯ALNIE

S³oñce! Jest dobroczynne, bo podno-
si nastrój i dziêki niemu w skórze do-
chodzi do syntezy witaminy D3. Nie-
stety jest i ciemna strona s³oñca, bo
mo¿e mieæ szkodliwy wp³yw na nasz¹
skórê, st¹d potrzeba stosowania kre-
mów z filtrem. 

P rzed rozpoczêciem sezonu na
opalanie Polskie Towarzystwo
Dermatologiczne publikuje wy-

tyczne dotycz¹ce zasad bezpieczne-
go korzystania ze s³oñca. To wa¿ne,
bo nara¿enie na szkodliwe promienio-
wanie ultrafioletowe zawarte w pro-
mieniowaniu s³onecznym jest g³ów-
nym czynnikiem œrodowiskowym
rozwoju groŸnego nowotworu: czer-
niaka. Poza tym, co tak¿e nieobojêt-
ne dla zdrowia, powoduje szybsze
starzenie siê skóry i szpec¹ce przebar-
wienia.

Dlaczego s³oñce mo¿e szkodziæ?
Promieniowanie ultrafioletowe (UV)

stanowi zaledwie 1 proc. promieniowa-
nia s³onecznego, ale nawet ten nie-
wielki odsetek niesie ryzyko dla osób
nadmiernie wystawiaj¹cych siê na s³oñ-
ce. S¹ dwa rodzaje promieniowania
ultrafioletowego istotnego dla ludz-
kiej skóry: UVA - wnika do skóry i
uszkadza w³ókna kolagenu i elastyny,
wyrz¹dzaj¹c przez to nieodwracalne
zmiany. To przez nie skóra szybciej
siê starzeje i nadmiernie wysusza; UVB
- to g³ówny winowajca zaczerwienie-
nia skóry i oparzeñ s³onecznych. Po-

woduje syntezê barwnika skóry, a przy
nadmiernej ekspozycji na nie ten rodzaj
promieniowania ma dzia³anie rako-
twórcze. Nie wnika w g³¹b skóry, dzia-
³aj¹c na jej powierzchni. Opalanie siê
powoduje pogrubienie skóry, to przez
nie pog³êbiaj¹ siê zmarszczki i bruz-
dy na twarzy, a skóra staje siê szorst-
ka i sucha. Co istotne, te zmiany s¹ nie-
odwracalne.

Jak chroniæ siê przed 
szkodliwym dzia³aniem s³oñca?

Pierwsza zasada to sta³e smarowanie
skóry kremami i emulsjami z filtrami
chroni¹cymi przed promieniowaniem

ultrafioletowym. Warunkiem ich sku-
tecznoœci jest ich prawid³owe stosowa-
nie. Kolejna - unikanie bezpoœredniej i
d³ugotrwa³ej ekspozycji na s³oñce, a
zatem szukanie cienia. Trzecia - nosze-
nie odpowiednich okularów z pow³ok¹
chroni¹c¹ przed UV. Czwarta - nosze-
nie odpowiedniej ochronnej odzie¿y.

Jak prawid³owo na³o¿yæ krem 
z filtrem?

Nie wystarczy zrobiæ to tylko raz
dziennie, chyba ¿e wychodzimy je-
dynie na dwie godziny. Jeœli spêdza-
my na dworze wiêcej czasu, krem
nale¿y nak³adaæ co dwie godziny.

Ponownie trzeba na³o¿yæ krem wte-
dy, kiedy siê spocimy czy za¿yjemy
k¹pieli.

Rozsmarowaæ odpowiedni¹ iloœæ kre-
mu - przyjmuje siê, ¿e ³y¿eczka od her-
baty (ok. 5 ml) to iloœæ na twarz, g³owê
i szyjê (pamiêtajmy o ma³¿owinach!).
Jedna ³y¿eczka kremu to iloœæ wystar-
czaj¹ca na pokrycie jednego ramienia
i przedramienia. Opakowanie 30 ml po-
winno wystarczyæ na ca³e cia³o.

Zadbaæ o dobór w³aœciwej wartoœci
filtra. Minimum to SPF 15, ale bez-
pieczniej zaopatrzyæ siê w krem o war-
toœci SPF co najmniej 30 (osoby o ciem-
nej karnacji, nieprzyjmuj¹ce leków mo-

g¹cych wywo³aæ reakcje fotoalergicz-
ne, z niewielk¹ iloœci¹ znamion barw-
nikowych). 

Osoby: o jasnej karnacji, z niebie-
skimi oczami, z jasnymi w³osami,
przyjmuj¹ce leki mog¹ce wywo³aæ
reakcje fotoalergiczne (np. niektóre
œrodki antykoncepcyjne), z du¿¹ ilo-
œci¹ „pieprzyków” i znamion barw-
nikowych powinny zaopatrzyæ siê w
krem o SPF +50.

Krem nale¿y na³o¿yæ pierwszy raz
na ok. 20 minut przed wyjœciem na
s³oñce.

Czy kremy z filtrem maj¹ 
dzia³ania niepo¿¹dane?

Jak wszystko, z czym styka siê cz³o-
wiek, tak¿e kremy mog¹ mieæ dzia³a-
nia niepo¿adane. Najczêœciej w wyni-
ku ich stosowania mo¿e pojawiæ siê re-
akcja alergiczna (np. wyprysk). Zdarza
siê to jednak bardzo rzadko. W wy-
tycznych PTD czytamy, ¿e jeden ze
sk³adników kremów z filtrami - benzo-
fenon 3 - mo¿e byæ odpowiedzialny za
(nieliczne zreszt¹) reakcje alergiczne i
fotoalergiczne. Stad producenci, któ-
rzy stosuj¹ ten sk³adnik, musz¹ zamie-
œciæ informacje na opakowaniu „zawie-
ra benzofenon 3”. Potencjalnie alergi-
zuj¹cy jest te¿ inny sk³adnik kremów z
filtrem: 4-metoksycynamonian 2-etylo-
heksylu. „Wcelu ograniczenia tego zja-
wiska ostatnio zamyka siê te substan-
cje w odpowiednich nanokapsu³kach, co
(…) zmniejsza potencjal alergizujacy”
- czytamy w wytycznych. am
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Zabieg wykona³ prof. Horst
Aschoff z Niemiec, któremu asy-
stowali: dr. Winiarski i dr Kawik
z Tarnowa, dr Sebastianowicz z
Krakowa oraz dr Piwek z Rze-
szowa, który ju¿ 3 lata temu kwa-
lifikowa³ pacjentów do zabie-
gów osseointegracji, które mia-
³y byæ przeprowadzone w Rze-
szowie przez prof. Muderisa z
Australii. - Niestety, wtedy nic z
tego nie wysz³o i ca³a zakwali-
fikowana pi¹tka pacjentów zosta-
³a odprawiona z kwitkiem - mó-

wi Tomasz Czarnecki. I podkre-
œla, ¿e fakt, i¿ jest ju¿ po zabie-
gu zawdziêcza determinacji Ma-
riusza Greli z RZO. 

- Przepraszam, ¿e siê chwalê,
ale dla nas dobro pacjenta za-
wsze stawiamy na 1. miejscu.
St¹d nasza determinacja, szcze-
gólnie moja i mojego syna Mi-
cha³a, która spowodowa³a, ¿e
pomimo licznych „k³ód” pod no-
gami wytrwaliœmy do koñca i
doprowadziliœmy do tego, ¿e od
24 maja 2021 roku zabiegi osseo-

integracji bêd¹ wykonywane w
Polsce, co prawda nie w Rze-
szowie, jak planowaliœmy, ani
na Podkarpaciu, bo nie chcia³
siê tego podj¹æ ¿aden szpital, ale
w Krakowie. Dla pacjentów jest
to bardziej dostêpne i, nie ukry-
wajmy, tañsze. Dotychczas pa-
cjenci, aby wykonaæ tê procedu-
rê zmuszeni byli do wyjazdu za
granicê - g³ównie do Niemiec,
Holandii czy Szwecji - mówi
Mariusz Grela.

Rewolucja w protezowaniu
Tymczasem osseointegracja

to najwiêksza rewolucja w ope-
racyjnym zaopatrywaniu pacjen-
tów po amputacjach, która sta-
nowi nowoczesn¹ alternatywê
dla konwencjonalnej protezy z
lejem, umo¿liwiaj¹c¹ pacjentom
po amputacji nowy poziom kon-
troli ruchów i funkcjonalnoœci.
Jest rekomendowana pacjentom
po amputacji koñczyn dolnych
i górnych, szczególnie aktyw-
nym oraz tym, które chc¹ wró-
ciæ do pracy wi¹¿¹cej siê z wy-
konywaniem aktywnoœci fizycz-

nej. Przyczyny amputacji s¹ ró¿-
ne: wady wrodzone, istniej¹ce
choroby (mia¿d¿yca) lub trauma-

tyczne wydarzenia takie jak wy-
padki komunikacyjne czy wy-
padki przy pracy (zmia¿d¿enia,
wyrwania, pora¿enia pr¹dem
elektrycznym itp.). Zabiegów
osseointegracji nie mo¿na prze-
prowadziæ u pacjentów z za-
awansowan¹ cukrzyc¹, po am-
putacjach zwi¹zanych ze s³abym
kr¹¿eniem krwi np. w wyniku
mia¿d¿ycy oraz u tych, u których
wystêpuj¹ choroby naczyniowe
operowanej koñczyny. My je-
steœmy ksi¹¿kowymi przyk³ada-
mi osób, u których mo¿na tak¹
operacjê przeprowadziæ. Jeste-
œmy w kwiecie wieku, 35 - 40 lat.
Po wypadku komunikacyjnym,
ze zdrowymi koœæmi udowymi,
w które bez problemu mo¿na
wszczepiæ implant - mówi To-
masz Czarnecki. 

Pacjenci po zabiegach osseo-
integracji opisuj¹ ¿ycie z now¹

endo-egzoprotez¹ jako rewolu-
cyjn¹ zmianê, która wp³ywa na
jego jakoœæ. Dla przyk³adu, jeden
z pacjentów now¹ protezê po-
równa³ do sytuacji, w której zdj¹³-
by zbyt ciasny but i móg³ chodziæ
bos¹ stop¹ z niesamowit¹ ulg¹,
lekkoœci¹ i p³ynnoœci¹ chodzenia
i mo¿liwoœci¹ czucia pod³o¿a jak
przed amputacj¹ - dodaje Grela.

Tomasz Czarnecki i drugi z
operowanych Daniel Walaszek
na razie s¹ po pierwszym etapie
zabiegu. Drugi czeka ich pod
koniec czerwca, kiedy zostanie
wykonany zabieg perforacji w ki-
kucie i zamontowanie modu³u ³¹-
cz¹cego implant z protez¹. Koszt
ca³oœci zabiegu z zakupem im-
plantu to ok. 170 tys. z³. Nie ka¿-
dego staæ na uzbieranie takiej
kwoty, wiêc pacjenci apeluj¹ o
refundacjê, przynajmniej czê-
œciow¹, zabiegu. 
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Zespó³ operuj¹cy.

Ponad 3-letnie starania o wprowadzenie do Polski najnowoczeœniejszej
na œwiecie metody usprawniania pacjentów po amputacjach koñczyn
dolnych przynios³y rezultat

PIERWSI PACJENCI 
JUŻ PO PIONIERSKIEJ OPERACJI

Fot. Archiwum szpitala (3)

Anna Moraniec
amoraniec@supernowosci24.pl

Osseointegracja to nowoczesna metoda protezowania polegaj¹-
ca na œródkostnym wszczepieniu implantu, który nastêpnie mo-
cuje siê bezpoœrednio do zewnêtrznych elementów protezy. 
- Zabieg pozwoli mi pozbyæ siê leja, czyli problemów z zak³ada-
niem protezy, otaræ i odparzeñ, a zyskaæ idealne ustawienie pro-
tezy, szybkoœæ zak³adania, ok. 30 s, lepsze chodzenie, porusza-
nie siê po nierównym terenie oraz przekazywanie bodŸców
z pod³o¿a w sposób zbli¿ony do naturalnego - mówi Tomasz
Czarnecki z Marek ko³o Warszawy, a jednoczeœnie pacjent Rze-
szowskich Zak³adów Ortopedycznych, który jako jeden z dwóch
pierwszych pacjentów przeszed³ zabiegi osseointegracji w kra-
kowskim szpitalu. 

Tomasz Czarnecki i Daniel Walaszek po pierwszym etapie zabiegu nie
ukrywaj¹ radoœci. Ciesz¹ siê, ¿e  ju¿ za dwa miesi¹ce dziêki nowatorskiej
metodzie dostan¹ szanse na prawie normalne funkcjonowanie. W œrodku
Mariusz Grela, który przyczyni³ siê do wprowadzenia zabiegów do Polski. 




