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ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. to Spółka świadcząca usługi w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami w tym: odbiór, zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 
i innych niż niebezpieczne, zimowego i letniego utrzymania dróg.

 Nowoczesny sprzęt, bogata gama pojemników i kontenerów oraz profesjonalne doradztwo w zakresie gospodarki odpadami pozwalają nam na świadczenie usług w sposób kompleksowy dostosowany do 
indywidualnych potrzeb klientów. 
Pomagamy klientom w tym również firmom produkcyjnym w szukaniu optymalnych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami.
Będąc świadomym naszego oddziaływania na środowisko naturalne oraz uwzględniając potrzeby i oczekiwania naszych klientów chcemy być postrzegani jako Firma dbająca o środowisko. Dzięki zdobytej wiedzy 
i posiadanemu doświadczeniu potrafimy zarządzać odpadami w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska

 Alba Dolny Śląsk bierze czynny udział w życiu społecznym mieszkańców udzielając swojego wsparcia finansowego podczas organizacji wielu imprez sportowych, promujących region a także działań ekologicznych. 
Prowadzimy również akcje na rzecz lokalnej społeczności mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

 Wysoka jakość oferowanych usług została  potwierdzona licznymi certyfikatami i nagrodami. Uzyskany certyfikat dla Systemu zarządzania wg EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 14001:2004 oraz jego recertyfikacja 
w 2009  to jeden z dowodów, że Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą Politykę oraz cele zarówno jakościowe jak i środowiskowe.
 
 Liczne referencje ze strony naszych kluczowych klientów wskazują na rzetelność i profesjonalizm w wywiązywaniu się z postanowień umownych co potwierdza, że jesteśmy odpowiedzialnym partnerem w biznesie.

„Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego 
i społecznego dobrostanu”
(definicja ZDROWIA przyjęta przez WHO)

W ostatnich latach badania i obserwacja stanu zdrowia populacji zachodnich, prowadzone przez WHO, sugerowały, że ciągły 
wzrost technologii i inżynierii medycznej nie powoduje analogicznego wzrostu zdrowotności społeczeństwa. Przeciwnie: 
ogólna odporność populacji słabnie, a ilość schorzeń przewlekłych zwiększa się. Dlatego przewartościowano poglądy
w  obszarze zdrowia i  zadań medycyny, podkreślono rolę współpracy z  pacjentem oraz rolę zdrowego trybu życia dla 
zachowania zdrowia, doceniono rolę psychiki i np. nastawienia do życia w procesie zachowania dobrej kondycji i odporności. 
Z tych przemian również wynika, że winniśmy wziąć osobistą odpowiedzialność  za nasze zdrowie, mądrze i pozytywniej 
żyć oraz współpracować z lekarzem. 
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia PRO FEMINA, które od 1998r. stara się nakłonić kobiety do efektywnej profilaktyki raka 
piersi, oddaje w  Państwa ręce pierwszą edycję KALENDARZA-INFORMATORA, będącego z  jednej strony pretekstem 
do sygnalnego wywołania różnych tematów związanych z profilaktyką prozdrowotną, z drugiej strony, stał się kluczem 
otwierającym nam dostęp do coraz to nowych grup Pań zachęcanych do dbania o  swoje zdrowie zanim dosięgnie je 
jakakolwiek choroba. 
Sponsorzy poszczególnych 12 miesięcy kalendarza niejako wykupili pewną pulę badań USG piersi dla swoich pracownic, 
bądź klientek. Umożliwili im również szkolenia w technice samobadania piersi i edukację dotyczącą profilaktyki raka piersi. 
Prowadząc od lat naszą działalność spotykamy się ciągle z lękiem lub oporem pewnych środowisk i grup kobiet w dbałości 
o swoje zdrowie. Zdajemy sobie sprawę, że do wielu nie jesteśmy  w stanie  dotrzeć. Nadal, mimo coraz to lepszej aparatury 
diagnostycznej i mimo efektywniejszych metod poskramiania nowotworów, do leczenia zgłaszamy się zbyt późno i nadal 
po kilkunastu latach nagłaśniania problemu – i tak w Polsce rocznie wymiera 5-tysięczne miasto kobiet, tych które przegapiły 
szansę na życie.
Dlatego,  wychodząc z cytowanej wyżej definicji zdrowia, opracowaliśmy informator w formie kalendarza, w którym obok 
nieustannego nacisku na naszą podstawową dziedzinę działania , zwracamy uwagę na istotne elementy składające się na 
pojęcie zdrowia, zwłaszcza kobiet i to zarówno w zakresie dotyczącym ich samych jak i środowiska , w którym żyją. Stąd 
różnorodność tematów sygnalizowanych na kartach poszczególnych miesięcy. 
Upierając się przy profilaktyce raka piersi, w każdym miesiącu oferujemy badania USG z rabatem dla różnych grup, czy 
środowisk kobiet, zachęcając zarówno do podjęcia różnych działań prozdrowotnych jak i niejako premiując inne zachowania 
profilaktyczne. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na każdej stronie pod hasłem „Promocja dla….”
Przez cały rok zapraszamy na badania USG piersi i/lub tarczycy ( z 75% rabatem) wszystkich darczyńców 1% podatku dla 
naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy z PIT-em własnym lub użyczonym przez kogoś innego. 
Ponieważ planujemy kontynuować wydawanie naszego kalendarza w latach kolejnych – będziemy wdzięczni za wszelkie 
uwagi i sugestie dotyczące problemów, które mamy poruszyć. 
           Prezes Stowarzyszenia
           lek. med. Ewa Kwaśny

W STYCZNIU promocyjne badania USG piersi dla:
W tym miesiącu obchodzimy Dzień Babci, dlatego zapraszamy  babcię z wnuczką, wykonamy obu dwa badania w cenie jednego.

Zachęcamy do badań dwa pokolenia kobiet, gdzie inspiracją będzie albo ta starsza, albo ta młodsza, ważne, żeby się zgłosiły.
Zachęcamy także do większej dbałości o środowisko i do sortowania śmieci - prosimy o wsparcie naszej akcji zbierania nakrętek do butelek. Zbiory z całego roku przydadzą się w grudniu.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50



Projekt dofinansowany przez
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Kalendarz powstał dzięki współpracy członków Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia „PRO FEMINA”,
Pani Poseł na Sejm RP Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Radnej Wałbrzyskiej Pani Aliny Szełemej

oraz jest współfinansowany przez Sponsorów Miesiąca:

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 
Im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU

Fo
to

gr
afi

a:
 ©

 `9
5 

M
ac

ie
j H

na
tiu

k
Rola aktywności ruchowej.

 Człowiek od zarania dziejów stworzony był do aktywnego stylu życia - od tego zależało 
jego przetrwanie. Minęło wiele pokoleń od tamtej pory, ale zdobycze cywilizacji wcale dobrze nie 
wpłynęły na jakość ludzkiego życia. Fast-food, samochód, pilot i telewizor- to sposób na spędzanie 
wolnego czasu. Skutkiem takiego postępowanie jest otyłość, choroby układu krążenia, choroby 
metaboliczne, depresja... Nie tylko palenie zabija, bezruch też.
 A wystarczy naprawdę niewiele, żeby jakość życia znacznie się podniosła: odrobina ruchu, 
trochę ćwiczeń, bycie aktywnym każdego dnia.
 Najprostsza forma aktywności – to marsze, piesze wędrówki zwane hikingiem - po parku, 
lesie czy każdym innym terenie na łonie natury.
 Równie prosta forma ruchu to nordic walking - spacery ze specjalnymi kijkami, dzięki 
którym odciążamy kolana, biodra i plecy. Angażujemy przy tym mięśnie klatki piersiowej, ramion, 
brzucha w bardziej zrównoważony sposób. To dlatego też jest lubiany przez osoby starsze. Jeżeli 
ktoś lubi spacerować - dzięki nordic walking spali więcej kalorii niż przy chodzeniu bez kijków. 
Trzeba pamiętać, że najlepsze efekty osiąga się stosując specjalne techniki marszu i dlatego przed 
rozpoczęciem treningów warto zasięgnąć rady instruktora.

 Możliwości wyboru aktywności fizycznej jest mnóstwo: można jeździć na rowerze, pływać, 
grać w  kręgle, myć okna. Nie unikajmy więc wychodzenia z  psem na spacer, pracy na działce, 
chodzenia pieszo po zakupy czy do pracy, zrezygnujmy z windy.

 Wszelkie ćwiczenia fizyczne, aby przynosiły korzyści zdrowotne - muszą być wykonywane 
regularnie i dopasowane do wieku i możliwości organizmu.
Pamiętajmy, żeby przy wyborze aktywności kierować się tym, co lubimy robić – wtedy będziemy 
systematyczni. Pamiętajmy, żeby nie przesadzać z  wysiłkiem - ćwiczenia mają przyspieszać 
oddech, ale nie mogą powodować wyczerpania.

 Pamiętajmy, że ruch to najszybsza droga do pozbycia się zbędnych kilogramów. Żadna 
dieta tak naprawdę nie zadziała na dłuższą metę, jeśli zapomnimy o codziennej dawce aktywności 
fizycznej.

 Brak systematycznej aktywności fizycznej jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia co 
najmniej 17 chorób przewlekłych (np. otyłości, miażdżycy, nadciśnienia, cukrzycy, osteoporozy, 
nowotworów i  chorób psychicznych). Pamiętajmy także, że zbyt mała ilość ruchu przyspiesza 
proces starzenia się organizmu.

       mgr fizjoterapii Magdalena Lange

W LUTYM promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy Panie z widoczną niepełnosprawnością ruchową na badania z 50% rabatem.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Zespół Szkół Fundacji „SGMK” jest szkołą działającą od 1991 roku. Celem placówki jest rozwój młodego człowieka od przedszkola do gimnazjum oraz wspieranie jego zainteresowań i pomoc w osiągnięciu 
jak najlepszych wyników w nauce. Na podkreślenie zasługuje indywidualne podejście do ucznia, do jego możliwości i umiejętności, co w przyszłości przekłada się na sukcesy. Uczniowie Zespołu Szkół 
Fundacji uzyskują w egzaminach i olimpiadach przedmiotowych bardzo wysokie wyniki. To efekt pracy doświadczonego grona oraz wypracowanych przez lata skutecznych metod pracy dydaktycznej 
i wychowawczej. Szkołę wyróżnia także bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz nauczanie dwóch języków obcych, realizowanych w rozszerzonej liczbie godzin. W ofercie placówki można również 
znaleźć zajęcia taneczne oraz zajęcia na basenie w ramach zajęć wf. 

Dzieci uczą się w małych (kilkunastoosobowych) klasach. W szkole zapewniona jest opieka medyczna i psychologiczna.. Placówka w ramach pozyskiwanych środków posiada nowoczesną, zmodernizowaną bazę. Więcej 
informacji znajdą Państwo na stronie: www.zsmk.pl oraz pod nr tel. (74) 84 25 826 lub bezpośrednio w siedzibie szkoły przy ul. Armii Krajowej 35 B (Stary Zdrój) w Wałbrzychu.



Projekt dofinansowany przez
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Kalendarz powstał dzięki współpracy członków Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia „PRO FEMINA”,
Pani Poseł na Sejm RP Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Radnej Wałbrzyskiej Pani Aliny Szełemej

oraz jest współfinansowany przez Sponsorów Miesiąca:

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 
Im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU

Fo
to

gr
afi

a:
 ©

 `9
5 

M
ac

ie
j H

na
tiu

k

„Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni,
że dana substancja nie jest trucizną”- Paracelsus

Spośród kilku tysięcy produktów leczniczych 
zarejestrowanych do obrotu w Polsce wiele 
jest przeznaczonych do wydawania bez 
recepty lekarskiej (OTC). Negatywne skutki dla 
bezpieczeństwa pacjentów ma rozszerzanie listy 
leków dostępnych bez recepty. Związane jest 
to z łatwą dostępnością do leków poza apteką 
oraz reklamą w prasie, radiu, telewizji skierowaną 
bezpośrednio do chorego.

 Szczególnie niebezpieczne jest zjawisko polipragmazji, czyli stosowanie zbyt wielu 
leków jednocześnie co może prowadzić do ciężkich działań niepożądanych. Często pacjenci 
są nieświadomi faktu, że w różnych preparatach mogą znajdować się te same substancje 
lecznicze lub należące do tej samej grupy leków i mające bardzo zbliżone działanie. Taka 
sytuacja często dotyczy niesteroidowych leków przeciw zapalnych (NLPZ) które działają 
przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz przeciwzapalnie. Ze względu na szeroki zakres 
działania i powszechną dostępność na rynku mogą być przypadkowo stosowane przez 
pacjenta z różnych preparatów a ich działanie może się nasilać dając niepożądane reakcje 
np. zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nadżerki, owrzodzenia przewodu pokarmowego, 
reakcje skórne, zaburzenia czynności nerek, hamowanie agregacji płytek krwi. W tabeli 
zestawiono najpopularniejsze preparaty pojedyncze i złożone wydawane bez przepisu 
lekarza wraz z występująca w nich substancją czynną.

Podsumowując, ogólne stosowanie leków bez recepty powinno spełniać następujące 
warunki:
•	 Stosować	lek	gdy	samemu	rozpoznaje	się	objawy	które	można	zwalczyć	bez	

konieczności konsultacji z lekarzem, kierując się poradą farmaceuty w aptece
•	 Jeśli	objawy	nie	mijają	mimo	stosowani	leku	1-3	dni	należy	zasięgnąć	opinii	lekarza
•	 Przed	zastosowaniem	leku	zapoznać	się	z	treścią	ulotki
         mgr farmacji Edyta Johan

W MARCU promocyjne badania USG piersi dla:
Z okazji marcowego DNIA KOBIET wszystkim Paniom, które dotąd nie znalazły się w bazie danych naszego Stowarzyszenia

oferujemy 25% zniżkę na badanie.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Ul. Andersa 152   pon.-pt. 8-19, sob. 8-14
Auchan  pon.- sob. 9-21, niedz. 9-20

Nowa Ruda- Słupiec pon.-pt. 8-19, sob. 8-14

Kwas acetylosalicylowy

Ibuprofen

Paracetamol

Naproxen

Aspirin, Polopiryna, Ascalcin, Coffepirina, Etopiryna, Asprocol, 
Polocard, Acard, Alka-prim, Alka-Seltzer

Ibuprom, Ibum, Bufenik, Ibalgin, Ibufen, Acatar Zatoki, MIG, 
Nurofen, Metafen

Apap, Codipar, Efferalgan, Panadol, Paracetamol, Theraflu, 
Fervex, Gripex, Grypolek, Metafen

Aleve, Naxii, Anapran Neo
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W KWIETNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Promując Panie świadomie dobierające bieliznę – na badanie z 25% rabatem zapraszamy Panie

z paragonem potwierdzającym zakup bielizny dobranej przez brafitterkę.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Indywidualne dopasowywanie biustonoszy
Miseczki od A do K, obwody od 60 cm

Brafitteria – Świat Dopasowanego Stanika
ul. Limanowskiego 4
58-300 Wałbrzych

Tel. 509 600 630; e-mail: sklep@idealnystanik.pl
www.idealnystanik.pl

Śmiało mogę powiedzieć, że dobrze dopasowany biustonosz to prawdziwy 
sprzymierzeniec kobiety. Dodaje pewności siebie, poprawia sylwetkę oraz sprawia, że 
czujemy się naprawdę komfortowo. A ponieważ ubranie piersi w biustonosz, który nam 
to wszystko zapewni, wcale nie jest łatwe, z pomocą przychodzimy my - brafitterki oraz 
producenci bielizny, którzy tworzą modele do rozmiaru KK. Jest więc w czym wybierać. 

Aż 80% kobiet nosi biustonosz w złym rozmiarze. Najczęstszym błędem jest wybór zbyt 
luźnego obwodu biustonosza, co ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Bóle kręgosłupa, 
barków i pleców to najczęstsze objawy. Dochodzi do tego poczucie dyskomfortu a nawet 
chęć ukrycia piersi, a to z kolei prowadzi do wad postawy. Wybór dobrze dopasowanego 
biustonosza będzie pierwszym krokiem do poczucia się dobrze z  własnym biustem. 
Prawidłowy rozmiar obwodu sprawi, że biust będzie podtrzymany i  wysoko uniesiony 
a wielkość miseczki adekwatna do wielkości piersi zagwarantuje jej prawidłowe ułożenie 
i pewność, że biust przez cały dzień pozostanie na swoim miejscu. Zyskamy dzięki temu 

nowy, lepszy wygląd oraz dużą dawkę komfortu. 

Aby ułatwić dobór właściwego rozmiaru bielizny, 
przedstawię poniżej kilka wskazówek. Zacznijmy od 
obwodu. Weź do ręki centymetr i zmierz się ciasno pod 
biustem. Od uzyskanej miary odejmij 5 cm a wynik 
zaokrąglij w  dół do piątki lub zera. W  ten sposób 
otrzymasz Twój rozmiar pasa biustonosza. Kolejnym 
krokiem jest wybór odpowiedniej wielkości miseczki. 
Bez obaw sięgnij po większe rozmiary. Najważniejsze 
jest, aby piersi znalazły się w miseczce, która gładko do 
nich przylega i nie pozwala na „wymknięcie” się biustu 
z żadnej strony. Zapewni to komfort, w porównaniu 
z którym rozmiar miseczki przestaje mieć znaczenie.  
Obwód i  miseczki to jednak nie wszystko. Równie 
ważne jest prawidłowe założenie biustonosza 
i  właściwe uregulowanie ramiączek. Zakładając 
biustonosz pochyl się do przodu, ułóż fiszbiny pod 
biustem, tak aby nie tworzyła się pusta przestrzeń 
pomiędzy nimi a  piersią. Po wyprostowaniu zapnij 
stanik na najluźniejszą haftkę. Następnie wygarnij 
piersi spod pach i odpowiednio ułóż w miseczce. Na 

sam koniec ureguluj ramiączka. Teraz możesz sprawdzić czy biustonosz jest odpowiednio 
dobrany i w razie potrzeby skorygować rozmiar. Jeżeli zauważysz, że fiszbiny wpijają się 
w pachy lub w bok piersi, a złącze fiszbin między miseczkami odstaje od ciała, wybierz 
większy rozmiar miseczki. Jeżeli pod wpływem gwałtownych ruchów pas biustonosza 
trzyma się stabilnie na miejscu, wszystko jest w porządku. W przeciwnym razie sięgnij po 
ciaśniejszy rozmiar obwodu biustonosza.

Wykorzystaj powyższe wskazówki przy najbliższym zakupie bielizny. Zadbaj o  swoje 
piersi, zdrowie i  samopoczucie. Jeżeli nie jesteś pewna czy nosisz właściwy rozmiar 
biustonosza, zapraszamy Cię do naszego Salonu w Wałbrzychu przy ulicy Limanowskiego 
4. Pomożemy Ci znaleźć odpowiedni model biustonosza oraz pokażemy jak wygląda 
Świat Dopasowanego Stanika.



Projekt dofinansowany przez
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

Kalendarz powstał dzięki współpracy członków Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia „PRO FEMINA”,
Pani Poseł na Sejm RP Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, Radnej Wałbrzyskiej Pani Aliny Szełemej

oraz jest współfinansowany przez Sponsorów Miesiąca:

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 
Im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU

Fo
to

gr
afi

a:
 ©

 `9
5 

M
ac

ie
j H

na
tiu

k
KTO MOŻE ODDAĆ KREW?

Krew w organizmie podlega wymianie, niezależnie od tego, czy jest oddawana czy też 
nie.
Przeciętny dorosły człowiek ma około 5-6 litrów krwi z czego jednorazowo pobiera się 
450 ml.
Lekarze uważają, że zdrowi ludzie mogą oddawać ją regularnie - nie więcej niż 6 razy 
w roku.

KREW LUB JEJ SKŁADNIKI MOŻE ODDAĆ OSOBA, KTÓRA:
odpowiada wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie na podstawie badań 
lekarskich i  badań laboratoryjnych, że każdorazowe pobranie krwi nie spowoduje 
ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy 
w szczególności na skutek występowania przeciwwskazań stałych lub czasowych do 
pobrania krwi;
 przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz numerem 
PESEL (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymację szkolną lub studencką, 
książeczkę ubezpieczeniową), natomiast w  przypadku obcokrajowców odpowiednik 
PESEL bądź identyfikator dokumentu;
 posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym bez osób 
trzecich na zrozumienie treści kwestionariusza oraz samodzielne udzielenie odpowiedzi 
podczas wywiadu lekarskiego, ponadto jej dane, jeżeli są dostępne, powinny znajdować 
się w centralnym rejestrze mieszkańców Polski;
 jest w wieku od 18 do 65 lat 
•	osoba	powyżej	65	roku	życia	może	oddać	krew	po	corocznym	uzyskaniu	zgody	lekarza	
w centrum krwiodawstwa,
•		dawca	pierwszorazowy	po	60	roku	życia	może	oddać	krew	po	uzyskaniu	zgody	lekarza	
rodzinnego;
 waży powyżej 50 kg;
 temperatura ciała nie powinna przekraczać 37°C;
 przeszła pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na 
dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie 
przedmiotowe.

        lek. med Piotr Popławski

W MAJU promocyjne badania USG piersi dla:
Badania z 25% rabatem dla wszystkich Pań,które są krwiodawcami,

dla tych, które w maju oddały krew po raz pierwszy – 50% rabat. 
W celu umówienia się na termin badania

telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
www.rckik.walbrzych.pl

Rejestracja Dawców  -  tel.74 664 63 45
Pracownia Pobierania Krwi i Osocza  -  tel.74 664 63 38

Ekipy Wyjazdowe  -  tel.74 664 63 16, tel. kom. 695 656665, 603 188 252

Mobilne Punkty Poboru Krwi
Kłodzko  -  tel. 74 865 12 43, e-mail: klodzko@rckik.walbrzych.pl

Jelenia Góra  -  tel. 75 764 64 26, e-mail: jeleniagora@rckik.walbrzych.pl
Bogatynia  -  tel. 75 773 20 31
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W CZERWCU promocyjne badania USG piersi dla:
W związku z majowym Dniem Matki i czerwcowym Dniem Dziecka- zapraszamy Mamy z Córkami na dwa badania w cenie jednego.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Czy możemy skutecznie opóźnić starzenie skóry? 

                                                                       Jak skutecznie walczyć i zapobiegać!

 Od wieków wygląd skóry był znaczącym elementem estetycznym. Kąpiele 
w kozim mleku, maseczki błotne oraz wiele różnych czynności, miały utrzymywać 
skórę w dobrej kondycji.
W miarę upływu lat i postępu cywilizacji pieczołowicie pogłębiano wiedzę, pojawiały 
się coraz to nowe pomysły i rozwiązania. Dzisiaj wiemy, że to nie tylko wiek decyduje 
o  wyglądzie i  kondycji naszej skóry, czynniki środowiskowe tj zanieczyszczone 
powietrze, woda, gleba a  do tego stres, palenie papierosów, promieniowanie 
jonizacyjne (np. z  komputerów), wysokokaloryczna dieta, sprawiają, że skóra 
starzeje się znacznie szybciej.

 Jak postępować by tego uniknąć?  Najlepszym lekarstwem jest profilaktyka.
Obecnie medycyna estetyczna dysponuje różnymi metodami walki ze starzeniem 
się skóry. Od klasycznych zabiegów pielęgnacyjnych, np. przeciwzmarszczkowych, 
regenerujących, liftingujących, które wspomagają skórę poprzez różnego rodzaju 
peelingi chemiczne oraz te wprowadzane za pomocą specjalistycznego sprzętu 
np. mikrodermabrazja, aż po inwazyjne metody chirurgiczne. Od dłuższego czasu 
triumf święci również „botox” - toksyna jadu kiełbasianego oraz wypełniacze na 
bazie kwasu hialuronowego. Na całym świecie dużą popularność zdobył zabieg 
fotoodmładzania za pomocą światła.
Okazuje się jednak, że najlepsze rezultaty zapewniają zabiegi anti-aging skojarzone, 
czyli łączące w  jednej terapii różne metody zabiegowe. Metody te dobierane są 
indywidualnie do potrzeb pacjenta, w taki sposób,aby uzyskać jak najlepszy efekt np. 
mikrodermabrazja z zabiegiem regenerującym. Pamiętajmy również o racjonalnej 
diecie z dużym urozmaiceniem pokarmów.

  35-letnia kobieta poświęcająca codziennej pielęgnacji skóry pół godziny 
i odwiedzająca swoją kosmetyczkę co 6 tygodni, wypada korzystniej, na tle swych 
rówieśniczek. A z każdym rokiem, różnica między nimi jest coraz bardziej widoczna. 
Tak więc dbałość o urodę warto rozpocząć od wczesnej młodości i odpowiednio 
do swojego wieku dobierać preparaty oraz kosmetyki. Dzięki temu wygląd zawsze 
będzie młody, zdrowy i estetyczny bez względu na wiek.

                                                                                           Aleksandra Grabowska
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Pamiętaj! Czerniak i inne nowotworowe choroby skóry są wyleczalne!!!

W  Gabinecie Kosmetologii BlueVelvet prowadzimy ciągłą walkę z  poważnymi szkodami, jakie na 
skórze twarzy i ciała naszych klientek spowodowało promieniowanie ultrafioletowe. Z większością 
defektów estetycznych jesteśmy w  stanie sobie poradzić, jednak opalanie niesie ze sobą dużo 
poważniejsze konsekwencje.
Czy opalanie może być bezpieczne? 
Wiąże się z ono z ekspozycją skóry na promieniowanie ultrafioletowe. Może to być słońce lub lampa 
UV (solarium). I właśnie to promieniowanie jest sprawcą całego zła: przede wszystkim nowotworów 
skóry (takich jak np. : czerniak złośliwy, rak podstawnokomórkowy, rak kolczystonabłonkowy). 
Ryzyko rośnie wraz z łączną dawką promieniowania UV pochłoniętego przez skórę. Jednym słowem 
z medycznego punku widzenia należy unikać zamierzonego opalania. Brylowanie w pełnym słońcu 
nie powinno przekraczać 10 minut w  godzinach popołudniowych. Co do solarium* – NIE MA 
BEZPIECZNEJ „DAWKI”. 
*Ze względu na potwierdzone badaniami zachorowania na czerniaka, w  niektórych krajach ( Niemcy, 
Szkocja,  i część stanów w USA) wprowadzono zakaz korzystania z solarium przez osoby niepełnoletnie!

Zagrożenia w pytaniach i odpowiedziach:
1.  Co to jest czerniak?
 Złośliwy nowotwór wywodzący się z  melanocytów, czyli komórek odpowiedzialnych za 

tworzenie barwnika – zlokalizowanych głównie w skórze. 
2.  Które części ciała są najbardziej narażone na tworzenie nowotworów skóry?                                                            
  Nowotwory skóry nie są wybredne, mogą rozwijać się w każdym miejscu. Czerniaki pojawiają 

się na kończynach i tułowiu, rak skóry – na tułowiu i głowie. Dłonie i stopy najczęściej zostawiają 
w spokoju.

3.  Kto jest bardziej narażony na nowotwory skóry kobiety, czy mężczyźni?
 Nieco częściej na czerniaki chorują kobiety, generalnie nowotwory są bardzo demokratyczne 

i dotykają obu płci.
4.  Czy czerniaka i inne choroby skóry można odziedziczyć?
 Teoretycznie tak, jednak na nowotwory skóry głównie pracujemy sami: nadmierną ekspozycją 

na słońce i brakiem ochrony.
5.  Co należy zrobić po wykryciu dziwnej plamiki?
 Jak najszybciej zgłosić się do ośrodka onkologicznego na dalsze badania.1  Lekarz zbada 

zmianę i zdecyduje czy kwalifikuje się ona do biopsji wycinającej. Polega ona na całkowitym 
usunięciu znamienia lub narośli z niewielkim marginesem - do 3mm. Nie ma co się stresować, 
to prosty zabieg, wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Pozostawia niewielki ślad, a ew. 
bliznę można bez problemu usunąć w  gabinetach takich jak BlueVelvet    . Wycinek trafia 
pod mikroskop histopatologa, jeżeli okaże się, że zawiera zmiany nowotworowe marginesy 
są niekiedy poszerzane do 1-2 cm. W  przypadku czerniaka wykonuje się również biopsję 
najbliższego węzła chłonnego. W przypadku dodatniego wyniku biopsji należy usunąć węzły 
chłonne.

6.  Jak długo czeka się na wizytę u specjalisty?
 Do onkologa można dostać się nawet  bez skierowania. Okres oczekiwania nie powinien 

przekroczyć 2 tygodni.
7.  Jakie znamiona są groźne?
 Te które zmieniły kształt, barwę, powiększyły się, mają asymetryczny kształt, nierówne brzegi. 

Jeżeli na skórze pojawiło się nowe znamię które szybko ulega zmianom, również powinien 
zobaczyć je lekarz.  Należy, jednak pamiętać, że większość zmian barwnikowych to jedynie 
problem estetyczny, którego można pozbyć się bez ingerencji lekarza za pomocą laserowych 
urządzeń IPL. 

         Roksana Dymnicka

1 W polsce znajduje się kilkanaście ośrodków onkologicznych, ich adresy znajdują się na stronie: www.onkonet.pl/dp_infosronk.html

W LIPCU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy Panie zrzeszone w Polskim Związku Niewidomych, a także Polskim Związku Głuchoniemych na badania z 50% rabatem

(prosimy o okazanie ważnej legitymacji członkowskiej)
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

 „Gabinet Kosmetologii BlueVelvet oferuje Państwu m.in. trwałą Laserową depilację IPL+RF i Liposukcję bez 
skalpela = wyszczuplenie i likwidacja celluliltu. Ponadto;
Jeżeli Twój problem to: blizny, zmarszczki, rozstępy, przebarwienia, nadmierna suchość, trądzik, rozszerzone 
naczynka..? Możesz mieć pewność, że poradzimy sobie ze wszystkimi niedoskonałościami lub doradzimy jakie 
kroki podjąć, by uzyskać wymarzony efekt ! Program terapii ułożymy tak, by odpowiadał Twoim potrzebom 
i możliwościom!”

Centrum Zdrowego Stylu Życia 
Świdnica, Żeromskiego 14
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W SIERPNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy Panie, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy (prosimy o okazanie wyniku badania) wykonały badanie cytologiczne-

na badanie piersi z 50 % rabatem.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

 Rak szyjki macicy jest pierwotnym nowotworem złośliwym, do którego 
rozwinięcia się w  większości przypadków konieczne jest zakażenie ludzkim 
wirusem brodawczaka (HPV). Dwa typy wirusa – 16 i  18 – są odpowiedzialne za 
około 70% przypadków raka szyjki macicy; wywołują one różnego typu zmiany 
łagodne przednowotworowe i  nowotworowe na błonach śluzowych narządów 
płciowych i  innych okolic ciała. Wirusy te odpowiadają również za ponad 90% 
przypadków brodawek płciowych i brodawek w okolicy odbytu oraz wiele zmian 
brodawczakowatych w jamie ustnej. Transmisja zakażenia HPV odbywa się głównie 
drogą płciową. 
Rak szyjki macicy  jest drugim co do częstości występowania nowotworem 
złośliwym u kobiet. Wirus atakuje około 16 na 100 000 kobiet w ciągu roku i zabija 
około 9 na 100 000 w skali świata, natomiast 80% przypadków raka szyjki macicy 
występuje w krajach rozwijających się. W Europie co roku rozpoznaje się około 60 
tysięcy raków szyjki macicy. Polska należy do krajów europejskich o  najwyższym 
ryzyku zachorowania na raka szyjki macicy. Dzięki podjęciu obecnie wcześniejszej 
profilaktyki i zwiększeniu świadomości wśród kobiet zachorowalność i śmiertelność 
spadła w  ciągu ostatnich lat. Pod koniec lat 90-tych XX wieku współczynnik 
zachorowalności wynosił 15/100 tys. kobiet i  był prawie dwukrotnie wyższy od 
średniego dla Europy (8/100 tys.). W  2007 roku współczynnik zachorowalności 
wyniósł 12/100 tys. kobiet. 
 Podstawowym badaniem w profilaktyce raka szyjki macicy jest cytologia, czyli 
badanie komórek pobranych z szyjki macicy. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa 
Zdrowia i  Narodowego Funduszu Zdrowia - organizatorów programu badań 
przesiewowych, do bezpłatnej cytologii uprawnione są panie w  wieku 25-59 lat 
aktualnie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ. Gdy kobieta 
ma mniej niż 25 lat powinna chodzić na cytologię co roku w  ramach corocznej, 
rutynowej wizyty ginekologicznej. Badanie w ramach programu może być wykonane 
bez skierowania i raz na 3 lata.
 Szczepienia przeciwko wirusom HPV są również jedną ze składowych 
programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Zakłada się, że 
długoterminowe, potencjalne korzyści z zastosowania szczepień będą polegały na 
zredukowaniu umieralności na raka o około 70% za 15-20 lat. Decyzja o szczepieniu 
powinna zostać podjęta na podstawie rozmowy pomiędzy zainteresowaną kobietą 
a jej lekarzem. Kobiety HPV DNA-pozytywne mogą także być szczepione.
 Idealnym jest natomiast zaszczepienie pacjentki przed ekspozycją na HPV 
na drodze kontaktu seksualnego, ponieważ potencjalne korzyści prawdopodobnie 
maleją wraz ze wzrostem liczby partnerów seksualnych. Ważne jest również, aby 
u wszystkich zaszczepionych kobiet nadal prowadzony był skrining cytologiczny, 
gdyż szczepionki nie chronią przed wszystkimi typami HPV, które mogą być 
przyczyną raka szyjki macicy.
       lek. med. Henryk Śleboda
       ginekolog położnik, anestezjolog

 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy w Wałbrzychu wykonuje specjalistyczne usługi medyczne w zakresie położnictwa, ginekologii, neonatologii i intensywnej terapii 
noworodka. Specjalizuje się w leczeniu kobiet z ciążą zagrożoną porodem przedwczesnym i leczeniem noworodków o niskiej masie urodzeniowej. W 2012 roku w tym szpitalu przyszło na 
świat blisko 1900 Dolnoślązaków. Szpital cieszy się dobra renomą wśród pacjentek, prowadzi bezpłatną szkołę rodzenia i poradnie dla kobiet i noworodków. Każda przyszła mama może 
zwiedzić szpital, poznać warunki porodu i uzyskać informacje na stronie www.szpital.walbrzych.pl

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 
Im. E. Biernackiego w WAŁBRZYCHU
Ul.Paderewskiego 10
sekretariat@szpital.walbrzych.pl
tel.74 88 77 183   fax.74 88 77 103
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We WRZEŚNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy Panie, które mają więcej niż dwoje dzieci w wieku szkolnym (prosimy o udokumentowanie tego faktu)

na badanie piersi z 50% rabatem.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Najnowsze wytyczne dotyczące wczesnego wykrywania chorób nowotworowych pochodzą z  ogłoszonego w  roku 2011 przez Ministerstwo 
Zdrowia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Do wdrożenia i realizacji w Polsce u osób dorosłych zostały zakwalifikowane 
programy:

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy.

Rak szyjki macicy jest w naszym kraju drugim co do częstości występowania nowotworem narządów płciowych u kobiet przed 45 rokiem życia. 
Połowa kobiet, u których rozpoznano ten nowotwór umiera, bo zbyt późno zgłosiła się do lekarza. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia 
i Narodowego Funduszu Zdrowia - organizatorów programu badań przesiewowych, do bezpłatnej cytologii uprawnione są panie w wieku 25-59 
lat aktualnie objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ. Gdy kobieta ma mniej niż 25 lat powinna chodzić na cytologię co roku 
w ramach corocznej, rutynowej wizyty ginekologicznej. Badanie w ramach programu może być wykonane bez skierowania i raz na 3 lata, chyba że 
kobieta należy do grupy podwyższonego ryzyka - wówczas badanie może być powtarzane co roku. Do grupy podwyższonego ryzyka należą między 
innymi panie:
•	 leczone	z powodu	dysplazji	szyjki	macicy	średniego	lub	dużego	stopnia	(CIN2	CIN3)
•	 leczone	wcześniej	z powodu	raka	szyjki	macicy
•	 z potwierdzoną	infekcją	HPV	(wirusem	brodawczaka	typu	wysokoonkogennego)
•	 z niedoborem	odporności	(np.	z powodu	przyjmowania	leków	immunosupresyjnych)
•	 zakażone	wirusem	HIV 

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Rak Piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. Szczególnie duże ryzyko zachorowania dotyczy kobiet po menopauzie. Przeprowadzenie 
badania mammograficznego pozwala na uwidocznienie już małych zmian, które nie są wyczuwalne ani przez lekarza, anii przez samą kobietę. 
Z badania mammograficznego w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi mogą skorzystać Panie w wieku 50-69 lat (decyduje rok 
urodzenia), które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały badania mammograficznego finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast 
według zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Wałki z Rakiem samobadanie piersi (ręczne i USG przez lekarza lub przeszkolony personel) powinno 
odbywać się co 3 lata pomiędzy 20-40 r.ż. a następnie co rok od 40 r.ż. Kobiety u których istnieją skłonności genetyczne do rozwoju raka  piersi po 
potwierdzeniu tego na podstawie testu genetycznego, powinny wcześnie niż w wieku najmłodszego zachorowania w rodzinie mieć wykonane 
dodatkowe badania diagnostyczne piersi.

Populacyjny Program Profilaktyczny Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego.

Nowotwór jelita grubego zajmuje drugie miejsce wśród przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce. Dotyka on zarówno mężczyzn, jak 
i kobiet. Chorują na niego najczęściej osoby, które ukończyły 50 rok życia. Dlatego tak ważne jest wykonywanie u tych osób kolonoskopii. Program 
wczesnego wykrywania raka jelita grubego skierowany jest do:
•	 każdej	osoby,	pomiędzy	50	a 65	rokiem	życia
•	 osób,	które	ukończyły	40	rok	życia	i są	obciążone	genetycznie,	czyli	mają	co	najmniej	jednego	krewnego	1	stopnia,		u którego	rozpoznano	
 rak jelita grubego
•	 osób	pomiędzy	25	a 65	rokiem	życia,	pochodzących	z rodzin	szczególnego	ryzyka	(tzw.	rodziny	HNPCC).W tym	przypadku	wymagane	jest
 potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w Poradni Genetycznej. Jeżeli pochodzisz z rodziny szczególnego ryzyka,
 wykonuj badanie kolonoskopowe co 2-3 lata. U osób bez mutacji genetycznych badania nie muszą być przeprowadzane.

Osoba, która należy do jednej z wyżej wymienionych grup, aby wziąć udział w badaniu musi wypełnić specjalną ankietę. Ankietę można otrzymać 
od lekarza POZ, w poradniach i szpitalach realizujących program. W ramach programu wykonywana jest kolonoskopia. W przypadku osób, które nie 
mają objawów raka jelita grubego, wykonywana jest kolonoskopia przesiewowa.

Inne schorzenia nowotworowe u dorosłych w Polsce nie zostały objęte programami wczesnego wykrywania. Należy jednak podkreślić konieczność 
wykonywania okresowych badań lekarskich i biochemicznych w celu oceny stanu innych narządów jak np. u kobiet jajników, błony śluzowej macicy, 
płuc, żołądka i u obu płci ocena skóry z oceną nietypowych zmian barwnikowych.

U mężczyzn w związku z częstością występowania ważne jest podjęcie od 50 r.ż. badań prostaty w celu wczesnego wykrycia raka tego narządu. 
Badanie polega na określeniu wielkości i ew. zmian w gruczole krokowym i powinno być wykoane zwłaszcza przy występowaniu zachorowania 
na raka prostaty w rodzinie przed 65 rokiem życia. Powszechnie stosowanym testem jest oznaczanie poziomu różnych rodzajów antygenu PSA 
w surowicy.

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka należy przestrzegać poniższych zasad:
•	 Trzymaj	się	z dla	od	tytoniu.
•	 Utrzymuj	właściwą	wagę.
•	 Korzystaj	z regularnej	aktywności	fizycznej.
•	 Jedz	zdrowo	z dużą	ilością	owoców	i warzyw.
•	 Ogranicz	ilość	alkoholu	jeśli	pijesz	(jeśli	pijesz	w ogóle).
•	 Chroń	skórę.
•	 Poznaj	siebie,	swoją	historię	zdrowotną	w rodzinie	aby	ocenić	ryzyko.
•	 Wykonuj	regularne	badania	przesiewowe	w celu	wczesnego	wykrycia	raka.
           dr n. med. lek. med Henryk Maciąg
           chirurg onkolog
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W PAŹDZIERNIKU promocyjne badania USG piersi dla:
Październik jest nie tylko miesiącem walki z rakiem piersi, ale także 24.10 obchodzimy Dzień Walki z Otyłością,

dlatego zapraszamy na badanie USG wszystkie Panie, które udokumentują spadek wagi - rabat 1% za każdy utracony kilogram.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Światowy Dzień Walki z Otyłością

Na dzień 24 października przypada Światowy Dzień Walki z Otyłością. Tego dnia zwracamy szczególną uwagę na problem 
otyłości, jej przyczyny i sposoby walki z dodatkowymi kilogramami. Z tej okazji przez cały październik zapraszamy na 
bezpłatne konsultacje w centrach dietetycznych Naturhouse, podczas których  nasz dietetyk określi budowę ciała, obliczy 
procentową zawartość tkanki tłuszczowej i płynów ustrojowych jak również opracuje osobisty plan dietetyczny dla 
każdego.

NADWAGA I OTYŁOŚĆ

U  niemal miliarda ludzi na świecie można zaobserwować nadwagę lub otyłość. Badania POL-MONICA 
przeprowadzone w Polsce wskazują, że nadmierną masę ciała stwierdza się u 72% mężczyzn i u 60% kobiet. 
Otyłość to stan patologicznego zwiększenia w  organizmie tkanki tłuszczowej. Najpopularniejszą metodą 
określania prawidłowej masy ciała jest wskaźnik masy ciała BMI. 

Oprócz określenia stopnia otyłości niezbędne jest określenie jej typu. Wyróżnia się 2 typy otyłości: brzuszną 
(wisceralną) oraz pośladkowo-udową (gynoidalną).

Nadmierna masa ciała stanowi istotny czynnik rozwoju chorób układu krążenia i oddechowego, zaburzeń 
metabolicznych i endokrynologicznych.

Przyczyny otyłości
Sprzyjające mogą być tendencje wrodzone czyli uwarunkowania genetyczne oraz czynniki środowiskowe, 
czyli takie na które sami mamy wpływ, które zależą od naszych zachowań, trybu życia oraz naszego otoczenia.
Na globalne rozprzestrzenienie się problemu otyłości, na przestrzeni ostatnich 100 lat jest – ogólna 
dostępność wysoko przetworzonej, taniej żywności o wysokiej zawartości tłuszczu i węglowodanów prostych 
oraz znaczne ograniczenie codziennej aktywności fizycznej.
Analizując skład współczesnej diety, dowiadujemy się że w ciągu ostatnich 100 lat zwiększyła się zawartość 
tłuszczu o ok. 35%, natomiast zmniejszyło się spożycie węglowodanów złożonych, błonnika i soli mineralnych. 
Liczne udogodnienia w naszym codziennym życiu tj. windy, samochody, piloty, telefony bezprzewodowe 
a nawet pralki automatyczne spowodowały, że znacznie mniej energii zużywamy w ciągu całego dnia.
Niebezpieczne następstwa otyłości:
Nadciśnienie tętnicze
Otyłość, obok palenia papierosów, to podstawowy czynnik sprzyjający rozwojowi choroby wieńcowej 
i nadciśnienia tętniczego.
Otyłość brzuszna sprzyja rozwojowi miażdżycy i  choroby wieńcowej. Już 10% ubytek masy ciała jest 
wystarczający, aby uzyskać znaczące zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia.
Cukrzyca typu 2.
Otyłość w poważnym stopniu zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. Jej stopień, jak i czas trwania 
ma wpływ na rozwój tej choroby. Ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 u osób otyłych jest 30-40 razy wyższa niż 
u osób o prawidłowej masie ciała.
Tkanka tłuszczowa, działając jak gruczoł dokrewny wpływa na zmniejszenie wrażliwość naszych tkanek na 
działanie insuliny, przez co mimo wydzielania jej w prawidłowych ilościach, organizm jest niewrażliwy na jej 
działanie. W konsekwencji w naszym organizmie utrzymuje się wyższy poziom glukozy we krwi a produkcja 
insuliny się nasila by ten stan zmienić, taka długofalowa sytuacja wpływa destrukcyjnie na działanie całego 
naszego organizmu. Wśród osób z cukrzycą typu 2 aż 90% stanowią osoby z nadmierną masa ciała.
Układ oddechowy
Zaburzenia w  działaniu układu oddechowego wywołane otyłością są wynikiem gorszej ruchomości 
klatki piersiowej i  złej wentylacji płuc. Kolejnym czynnikiem nasilającym ten problem jest nadmiar tkanki 
tłuszczowej w  obrębie szyi, prowadzący do zmniejszenia przekroju górnych dróg oddechowych. Takie 
zmiany prowadza do wystąpienia zespołów bezdechów sennych, rozwoju nadciśnienia płucnego co z kolei 
powoduje przeciążenie prawej komory serca, rozwoju przewlekłego serca płucnego i  prawo komorowej 
niewydolność serca.
Aspekty ginekologiczne
Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej negatywnie wpływa na gospodarkę hormonów płciowych, przyczyniając 
się do rozwoju zespołu policystycznych jajników. Kobietom otyłym dużo ciężej jest zajść w ciążę.
W okresie menopauzalnym obserwuje się wzrost masy ciała u ponad 60% kobiet. Jednocześnie nasila się 
gromadzenie tkanki tłuszczowej w obrębie jamy brzusznej. 
Nowotwory
Nadmiar tkanki tłuszczowej, jej rozmieszczenie i  zaburzenia stężenia hormonów płciowych w  otyłości 
sprzyjają rozwojowi niektórych nowotworów hormonozależnych tj.: rak sutka, błony śluzowej macicy. 
Rak piersi wykazuje związek nie tylko z otyłością, ale przede wszystkim z aktywnością endokrynną tkanki 
tłuszczowej. Nie tylko zbyt wysoka waga ale i  złe nawyki żywieniowe powodujące jej wzrost, sprzyjają 
rozwojowi nowotworów przewodów pokarmowego m.in. trzustki, wątroby, jelita grubego.
Nadwaga i  otyłość powodują również zmiany w  układzie kostno stawowym. Obciążenie stawów oraz 
kręgosłupa zbyt dużą masa ciała powoduje zwyrodnienia stawów kolanowych, biodrowych oraz odcinka 
lędźwiowego kręgosłupa.

Centrum dietetyczne Naturhouse w Wałbrzychu
ul. Konopnickiej 1
58-300 Wałbrzych
Tel. 74-667-50 -22

Centrum dietetyczne Naturhouse w Świdnicy
ul. Rynek 13
58-100 Świdnica
Tel. 74-857-46-13
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W LISTOPADZIE promocyjne badania USG piersi dla:
Na badania z 50% rabatem zapraszamy Panie legitymujące się swoim aktualnym, tj. nie starszym niż rok, rtg płuc.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywołaną przez prątki gruźlicy. Szacuje się, że prątkiem 
gruźlicy zakażone jest około 1/3 światowej populacji. Każdego roku na gruźlicę zachoruje 
około 8 mln ludzi a około 2-3 mln umiera z jej powodu. Większość przypadków dotyczy 
Afryki i Azji, gdzie również stwierdza się największe rozpowszechnienie HIV, co znacznie 
zwiększa ryzyko zachorowania na gruźlicę. W  Polsce rocznie zachoruje 10 tysięcy osób 
z tego około tysiąca umiera.

Do zakażenia prątkiem gruźlicy dochodzi w  wyniku kontaktu z  osobą chorą poprzez 
wdychanie, tzw. jąder kropelek - czyli drobniutkich wysuszonych drobin plwociny 
unoszących się w  powietrzu. Do powstania tych zakażonych jąder kropelek dochodzi 
wówczas gdy chory na gruźlicę kaszle, kicha, mówi lub śpiewa. Inne rzadsze drogi zakażenia 
to pokarmowa lub przez uszkodzoną skórę. Wyjątkowo rzadką jest wrodzona droga 
zakażenia w  czasie ciąży. Większość osóbko zakażeniu jest zupełnie zdrowa a  jedynym 
objawem przebytego zakażenia jest dodatni odczyn tuberkulinowy.

Gruźlica może nie dawać żadnych objawów lub mogą występować objawy ogólne 
związane z  zajęciem poszczególnych narządów. Najczęstszym objawem gruźlicy 
jest osłabienie, nieznacznie podwyższona temperatura, poty nocne i  ubytek masy 
ciała. Najlepszą metodą rozpoznania gruźlicy jest jej potwierdzenie bakteriologiczne. 
W większości przypadków materiałem do badania jest plwocina, a u dzieci popłuczyny 
żołądkowe. Prątków w zależności od objawów należy poszukiwać we wszystkich płynach 
biologicznych. W wielu przypadkach rozpoznanie wymaga biopsji a nawet ustalone jest 
po wykonaniu zabiegu chirurgicznego.

Eksperci określają gruźlicę medycznym skandalem. Jest chorobą dobrze opisaną od 
ponad 200 lat , czynnik ją wywołujący znany jest od prawie 130 lat ,skuteczne leki są 
dostępne od ponad 60 lat jednak częstość jej występowania na świecie nadal wzrasta 
zamiast spadać . Nie ma wątpliwości, że metody leczenia nie zmieniły się od około 25 
lat z  powodu zaniedbań ze strony instytucji nadzorujących opiekę zdrowotną, braku 
finansowania oraz zainteresowania ze strony lekarzy i  przemysłu farmaceutycznego. 
Leczenie gruźlicy jest długim i trudnym procesem, a coraz większym problemem staje się 
gruźlica lekooporna, która zagraża skutecznej walce z chorobą w wielu krajach. Jedyna 
nadzieja leży we wdrożeniu skutecznych strategii zapobiegania dalszemu narastaniu 
lekooporności, prowadzeniu ścisłej kontroli leczenia istniejących przypadków, w  tym 
wszystkich zaniedbanych grup, takich jak więźniowie, chorzy z zaburzeniami odporności, 
imigranci i chorzy nieposiadający ubezpieczenia zdrowotnego. Właściwe leczenie gruźlicy 
jest najlepszym środkiem zapobiegającym dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia 
w populacji.

Celem postępowania określanym przez WHO jest wyleczenie 85% chorych na gruźlicę.

        lek. med. Barbara Frankowska
        pulmonolog

TOYOTA - JAKOŚĆ W KAŻDYM WYMIARZE

Wałbrzych, UL. Uczniowska 21
tel. 74/648-17-25
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BADANIA DIAGNOSTYCZNE W PROFILAKTYCE RAKA PIERSI

Średnio co 40 minut jest w Polsce diagnozowany kolejny przypadek raka piersi, to jest 35 nowych chorych kobiet dziennie i 12 
000 rocznie, innymi słowy przeciętne ryzyko zachorowania na raka piersi w naszym kraju wynosi 7%, co znaczy, że co 14-ta Polka 
zachoruje, ale na szczęście mimo stałego wzrostu zachorowalności  (60%  od 1996 roku) liczba zgonów utrzymuje się na stałym 
poziomie około 5 000 rocznie. I chociaż jest to śmiertelność dwukrotnie wyższa niż w Stanach Zjednoczonych, to jednak jest to 
światełko w tunelu nadziei.
I właśnie o różnych dobrych aspektach budujących ową nadzieję chcemy (ja i moi współpracownicy ze Stowarzyszenia Ochrony 
Zdrowia Pro Femina) stale przypominać.
Wysoki odsetek zachorowalności w  Polsce wcale nie świadczy o  tym, że coraz więcej kobiet zapada na raka piersi, te dane 
statystyczne potwierdzają jedynie, że coraz więcej przypadków tej choroby jesteśmy w stanie wykryć. Od tego w jakim stadium 
zaawansowania ją wykrywamy zależą szanse przeżycia i coraz częściej wyzdrowienia. Akurat w tym miejscu najwięcej zależy od 
nas samych. 
Okazuje się, że 80% kobiet chorujących nie ma obciążeń rodzinnych. Rak nie jest chorobą wstydliwą ani zaraźliwą, należy o nim 
mówić i słuchać tych, które wygrały swoją walkę. Trzeba pamiętać, że częściej chorują kobiety starsze ale chorują również nieliczne 
bardzo młode dziewczęta  a czasami mężczyźni. I trzeba koniecznie wiedzieć, że aż 95% chorych ma szansę na przeżycie, pod 
warunkiem, że rak jest wykryty we wczesnym stadium i pod warunkiem, że szybko podejmujemy zgodę na leczenie. 

W  działaniach profilaktycznych największy nacisk stawiamy na propagowanie i  naukę techniki 
samobadania piersi, bo z  badań amerykańskich wynika, że aż 42% wszystkich rozpoznawanych 
nowotworów złośliwych piersi wykrywają sobie same kobiety.
Wprawne , wyuczone badanie własnych piersi trwa nie więcej jak 10 minut, nie kosztuje nic a może 
uratować życie.
Rozpoczynamy je od ok. 20 roku życia, kiedy piersi rozwijają już swoją właściwą strukturę i kontynuujemy 
przez całe życie co miesiąc, dzięki czemu nie jest nam obca ich prawidłowa budowa, która zmienia 
się poprzez okres ciąż, przekwitania i  starzenia. Guz nowotworowy do średnicy około 1 cm rośnie 
blisko 6-7 lat, ale.... Przypadkowe badania palpacyjne własne albo lekarza (pielęgniarki) wykrywają 
zmianę o średnicy prawie 4 cm, okazjonalne samobadanie piersi – zmianę o średnicy około 2,5 cm, 
regularne samobadanie – zmianę o średnicy około 1,4 cm a systematyczne samobadanie i regularne 

profilaktyczne badania USG i /lub mammograficzne – zmianę o średnicy do  0,3-0,5 cm. A to już jest tak mały guzek, że praktycznie 
(przy założeniu, że jest złośliwy) przegrywa z medycyną. Przy tak małej zmianie możliwe jest leczenie chirurgiczne bez amputacji 
piersi , tzw.  oszczędzające. A rokowanie jest bardzo dobre. A zatem: wystarczy trochę dobrych chęci i 10 minut w miesiącu! 
Wszystkie kobiety miesiączkujące wykonują zarówno samobadanie jak i USG lub mammografię do 10 dnia. Około 20 roku życia 
należało by wykonać pierwsze, wyjściowe USG piersi, które powtarzamy – zależnie od wyniku co 1-5 lat. Pierwszą mammografię 
u kobiety zdrowej wykonuje się między 40-45 rokiem życia,  u pań z grupy podwyższonego ryzyka – około 35 roku życia. Potem do 
50 roku życia kolejne kontrole wykonujemy co 5 lat, a po ukończeniu 50 lat, zależnie od wieku i uzyskanego wyniku,  powtarzamy 
co 1-3 lat.
Mammografia wykorzystuje promieniowanie jonizujące, ale ekspansja na to promieniowanie jest niewielka, nie przekracza 1 rada 
na pierś i otaczające tkanki (pod warunkiem, że wykorzystywany sprzęt jest nowoczesny i sprawny technicznie).Pewną nowością 
w stosunku do mammografii konwencjonalnej jest mammografia cyfrowa.. Metoda pozwala na poszerzenie tradycyjnej oceny 
radiologa o analizę komputerową, co zwiększa precyzję badania i umożliwia porównanie z wcześniejszymi wynikami.
USG – polecane głównie do 40 roku życia oraz u  kobiet starszych jako uzupełnienie mammografii. U  kobiet młodszych 
budowa gruczołowa piersi stwarza ograniczenie dla możliwości prawidłowej oceny mammografii przez radiologa. Ale pierś 
bogatogruczołowa jest bardzo łatwo obrazowana za pomocą ultrasonografii. Najczęściej pod kontrolą ultrasonografu wykonuje 
się biopsję przezskórną, tą drogą pobiera się tkankę do badania histopatologicznego. Do niedawna w tych warunkach wykonywało 
się tzw. biopsję cienkoigłową. Obecnie coraz częściej ustępuje ona pola jednej z odmian biopsji gruboigłowej- w tym wypadku 
wspomaganej próżnią i zazwyczaj wykonywanej  pod kontrolą mammografu, jest to biopsja mammotomiczna. Uzyskanie tkanki 
do badań mikroskopowych jest konieczne w razie planowanego leczenia operacyjnego. 
Osoby, które w rodzinie miały chorych na raka piersi, jajnika lub jelita grubego powinny przystępować do badań profilaktycznych 
nawet 10 lat wcześniej niż reszta populacji.

W diagnostyce nowotworów piersi u tych osób szczególne miejsce znajduje rezonans magnetyczny 
piersi. Jego 97% czułość diagnostyczna znacznie przewyższa badania konwencjonalne, jest 
nieinwazyjne i  całkowicie bezbolesne. Wykorzystywane silne pole elektromagnetyczne wyklucza 
z  badania pacjentki z  rozrusznikami serca, metalowymi (niektórymi) klipsami i  chirurgicznymi 
i metalowymi implantami. Jest to najlepsza metoda weryfikacji niejednoznacznych zmian wykrytych 
w USG  oraz klasycznej mammografii. Badanie można wykonać w każdym wieku oraz – jeśli jest taka 
potrzeba w ciąży po I trymestrze. 

       lek. med. Barbara Matuszyk , radiodiagnosta
          lek. med. Ewa Kwaśny

W GRUDNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Na początku roku zachęcaliśmy do sortowania śmieci i zbierania plastikowych nakrętek do butelek -

teraz zapraszamy z tymi zbiorami na badanie tańsze o kolejne 5 zł za każde 10 kg nakrętek.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. są wiodącym w  Polsce i  znaczącym 
w  Europie producentem koksu odlewniczego oraz jedynym w  Polsce producentem 
koksu specjalnego KĘSY S I o granulacji +100.
Koks odlewniczy jest eksportowany na rynki europejskie. Pozycję rynkową Victorii 
określają najwięksi europejscy liderzy z  sektora odlewniczego oraz producenci 
materiałów  izolacyjnych, charakteryzujący się dużymi oczekiwaniami jakościowymi.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA”S.A.
58-305 Wałbrzych
ul. Kosteckiego 9
tel. +48 74 888 06 00
fax +48 74 888 06 04
sekretariat@wzkvictoria.pl


