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pach 1 roku. Badanie to jest caákowicie niebolesne i nieszkodliwe,
dedykowane róĪnicowaniu zmian guzkowych, niewydolne w wykrywspółfinansowane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki SpołeczwaniuZadanie
wczesnych
postaci raka.
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2/ Badanie
czne - badanie z uĪyciem promieniowania
Starszych
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2012-2013
rentgenowskiego. Nie moĪe byü wykonywane jako badanie przesiewowe u máodych kobiet.
W badaniu pierĞ Ğciska siĊ miĊdzy dwoma páytkami. StopieĔ odczuwania ucisku zaleĪny jest od indywidualnej wraĪliwoĞci piersi.
Badanie trwa bardzo krótko.
3/ Badanie piersi metoda rezonansu magnetycznego - badaniem
z uĪyciem pola elekromagnetycznego i gadolinowego Ğrodka kontrastowego. Badanie najbardziej czuáe i swoiste, jednak ze wzglĊdu na
wysoki koszt badania i maáą dostĊpnoĞü (w dyspozycji wyspecjalizowanych poradni chorób sutka) zarezerwowane dla wybranej grupy
pacjentek.
Mammograa i usg to dwa róĪne, uzupeániające siĊ badania,
nie naleĪy wiĊc zastanawiaü siĊ, które jest „lepsze”. KaĪde z nich
ma swoje zalety i wady – na przykáad ultrasonograa nie wykrywa mikrozwapnieĔ, które mogą byü objawem wczesnej postaci
raka.
Badania mammograczne to wciąĪ najskuteczniejsza metoda
wczesnego diagnozowania raka piersi. Z doĞwiadczeĔ krajów skan-

Listopad 2013

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Światowy
Dzień
Serca 2013
Rejestracja
na badania:

3333, Szpital
w godz.
7:30-18:00im. Jana
Z tej(012)
okazji 614
Krakowski
Specjalistyczny
Pawła II reprezentowali wybitni specjaliści z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii,
chirurgii
klatkipiersi
piersiowej,
pulmodynawskich
wynika Īe badania
przesiewowe
pozwoliáy
zredukowaü
umieralnoĞü
powodu raka
piersi o ok.
30 proc.
Zmiany w
nologii,
pediatrii, zdietetyki,
rehabilitacji,
techniki
medycznej
piersi
wykrywaneTegoroczne
są przez same
kobietymiały
– jestnatocelu
jednak
oraz czĊsto
pielęgniarstwa.
obchody
pro-na
ogóá
juĪ
zmiana
zaawansowana
mowanie aktywnej profilaktyki fizycznej, a także zwrócenie
Pierwsza mammograa w Īyciu kobiety powinna byü wykonyszczególnej
uwagi na choroby cywilizacyjne XXI w. m. in.
wana w 40-tym roku Īycia, bez wzglĊdu na wielkoĞü i typ utkania
miażdżycę,
nadciśnienie tętnicze, otyłość, stres, depresję.
piersi.
Była
możliwość
z bezpłatnych
porad wnaszych
Szpital
im. Jana skorzystania
Pawáa II w Krakowie
bierze udziaá
licznych
ekspertów pro
orazlaktycznych
badań lekarskich.
Organizatorem
Światoprogramach
dedykowanych
dla kobiet mieszkanek
województwa
maáopolskiego
nansowanych
przezwróĪne
podmioty,
wego Dnia Serca,
odbywającego
się zwykle
ostatnią
nieumoĪliwiając
wykonanie
bezpáatnych
badan
piersi,
bez
wymaganego
dzielę września, jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.
skierowania.
od kilku realizowany
program
- screening
Raz jeszczeStale
serdecznie
dziękujemyjest
Państwu
zaNFZ
udział
w tak
mammograczny raka piersi dla kobiet w wieku 50-69.
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Dodatkowo wykonywane są równieĪ bezpáatnie badania prolaktyczne dla paĔ z innych grup wiekowych od 40-tego roku Īycia. O
dostĊpnoĞü programów naleĪy pytaü w rejestracji Zakáadu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w budynku diagnostyki. MoĪna równieĪ
skorzystaü z badaĔ samonansowanych przez pacjentki.
Szpital im. Jana Pawáa II pacjentki dysponuje nowoczesnym cyfrowym aparatem mammogracznym.
Technika cyfrowa gwarantuje:
- wysoką rozdzielczoĞü obrazu
- bardzo dobry kontrast
- moĪliwoĞü powiĊkszenia zdjĊcia na ekranie monitora, co znacznie uáatwia lekarzowi postawienie diagnozy
- duĪo niĪszą niĪ w aparatach analogowych dawkĊ promieniowania
- moĪliwoĞü rejestrowania badania na noĞniku elektronicznym
archiwizacjĊ wykonanych badaĔ w bazie danych
Przed mikrofonem: dr hab. med. Andrzej Gackowski, Przewodniczący Zarządu
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Konsultacja: dr Maágorzata UrbaĔczyk-Zawadzka
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Czy badanie mammograficzne należy do standardowych, takich, o którym panie powinny pamiętać, czy
udajemy się na nie wtedy, jeśli inne badania – np. usg
– wskazują na sytuację niepokojącą?
Badanie mammograficzne piersi powinniśmy traktować jako
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od 40-tego roku życia.
Zespoły
kręgosłuparyzyka jeśli choKto
stanowibólowe
grupę podwyższonego
dzi o zachorowania na raka piersi?
Zespoły bólowe kręgosłupa to szybko narastająca choNależy wziąć pod uwagę mutację genetyczna - BRCA1 i BRCA2,
roba cywilizacyjna.
Są one
najczęstszą
przyczyną wizyt
występowanie
nowotworów złośliwych
w rodzinie,
zwłaszcza raka
piersi,
raka
trzonu
macicy.
Pamiętajmy,
że
rak
jednej
z
piersi
zwiękpacjentów w gabinetach lekarskich i ośrodkach rehabilisza
ryzyko raka drugiej.
tacyjnych,
natomiast drugim pod względem częstości poPodwyższone ryzyko raka piersi występuje w przypadku wczes-

Choroby cywilizacyjne
kręgosłupa i stawów

ruchowej kręgosłupa w danym segmencie. Znacznie rzaJak boli?
dziej procesem chorobowym objęte są więzadła lub mięśNastępstwem wyżej wymienionych zmian jest drażnienie. Niekiedy przyczyną zespołów bólowych dolnego nie zakończeń bólowych znajdujących się w:
odcinka kręgosłupa są urazy lub stan zapalny (zapalenie
• mięśniach,
kręgów, zapalenie kręgów i krążków międzykręgowych)
• więzadłach,
lub procesy ekspansywne w kanale kręgowym czy bezpośrednio obejmujące korzenie nerwowe (np. nerwiaki).
• torebkach stawowych,
Zespoły bólowe mogą również wystąpić w wyniku rzu• krążkach międzykręgowych,
towania bólu z innych okolic (np. „rzekomokorzeniowy”
• trzonach kręgów,
ból w przypadku zmian zwyrodnieniowych stawów bio• oponie twardej,
drowych).
• pochewkach korzeni nerwowych,
Czynniki ryzyka
• tkance łącznej w obrębie nerwów
Większość przyczyn występowania choroby przeciążeniowej kręgosłupa i związanych z nią dolegliwości nie jest
znana . Mając na uwadze aktualny stan wiedzy, oraz czynniki usposabiające do dolegliwości bólowych kręgosłupa
można je sklasyfikować następująco:
1. Czynniki niemodyfikowalne, wśród których występuje:
• wiek,
• predyspozycje genetyczne,
• wady wrodzone,
• wady rozwojowe

Nadwaga, a zwłaszcza otyłość, to bardzo poważne zagrożenie dla kondycji naszego
kręgosłupa i stawów!

Czynnikami ryzyka wystąpienia zespołu bólowego
dolnego odcinka kręgosłupa są: nadwaga, wiek (ponad
40 lat), niewydolność mięśni brzucha i tułowia, przebyte
ciąże, niewłaściwa mechanika ciała w czasie pracy w pozycjach wymuszonych i niekorzystnie obciążających kręgosłup.
Nie bez znaczenia pozostają także czynniki psychologiczne:
zaburzenia osobowości ze skłonnością do depresji, hipochondrii lub reaktywnej ucieczki w chorobę, nakładając
się na objawy somatyczne zespołu bólowego kręgosłupa,
stanowią bardzo niekorzystną prognozę.
Skuteczność leczenia bólów krzyża zależy od precyzyjnej diagnozy, polegającej na stwierdzeniu, która struktura
wywołuje ból, jak również na właściwym rozpoznaniu
rodzaju zaburzenia. Leczenie bólów kręgosłupa jest trudne i musi być kompleksowe. Kompleksowość postępowania leczniczego wynika z istoty choroby i powikłań, jakie
jej towarzyszą. Mimo stałego doskonalenia i opracowywania technik operacyjnych, dużą rolę odgrywa leczenie
usprawniające, któremu należy nadać odpowiednią rangę.
Duże znaczenie ma też profilaktyka. Właściwa edukacja,
mająca na celu zmianę niewłaściwych nawyków i wskazanie, jak się posługiwać własnym kręgosłupem, mogą być
potężną bronią w walce o zdrowie.

Dolegliwości bólowe często prowadzą nas do gabinetu specjalisty.

2. Czynniki modyfikowalne, które obejmują takie
elementy jak:
• nadwaga,
• siedzący tryb życia,
• powtarzające się urazy i mikrourazy,
• chroniczny stres i bark umiejętności rozładowywania
napięć,
• niewystarczająca ilość snu, oraz niewłaściwe łóżko
(za miękkie, zbyt twarde),
• nieodpowiednie nawyki dietetyczne,
• nadużywanie alkoholu oraz innych używek,
• palenie papierosów,
• zła organizacja stanowiska pracy,

• nieprawidłowe wzorce ruchowe związane z pracą
i życiem codziennym,
• brak regularnego i odpowiedniego wysiłku fizycznego,
• niewłaściwa organizacja czasu wolnego i wypoczynku,
• negatywnie oddziałujące elementy ubioru np. buty,
niewyrównane wady statyki np. płaskostopie.
O właściwym rozpoznaniu medycznym w przypadku zeAgnieszka Gąsior, dietetyk, Poradnia Leczenia Otyłości,
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
tel. 12 614 2601 - świadczenia Poradni nie są refundowane przez NFZ

Pieczywo- czym się kierować
przy wyborze?
Według Instytutu Żywienia i Żywności produkty z mąki żytnio-razowej
powinny sytanowić podstawe naszego
pożywienia, ponieważ zawierają wit
z gr B, magnez, żelazo, miedź, cynk
oraz stanowią bardzo dobre źródło
błonnika (zwłaszcza owies)
Niestety dość powszechnym zjawiskiem jest fałszowanie chleba:
pieczywo nazywane razowym jest w Agnieszka Gąsior, dietetyk,
rzeczywistości pieczywem sporzą- Poradnia Leczenia Otyłości
dzonym z jasnej mąki, w celu wprowadzenia konsumenta
w błąd zabarwionym karmelem, sproszkowaną cykorią lub
ciemnym słodem.
Pieczywo razowe prawidłowo produkowane jest z ciemnej mąki dającej pieczywo o ciemniejszym, charakteryZastosowanie pieczywa

Charakterystyka pieczywa

Dla chorych na cukrzycę

chleb wysokobiałkowy o niskim indeksie
glikemicznym- można go osiągnąć przez
dodanie do ciasta surowców bogatych w
błonnik np. owsa, zwłaszcza otrąb, które
zawierają ß-glukany regulujące stężenie
glukozy we krwi.

Dla chorych na chorobę trzewną (celiakię)

pieczywo bezglutenowe

Dla chorych na choroby nerek

zaleca się pieczywo skrobiowe (bezglutenowe) bez soli (niskosodowe).

Chorym z anemią

pieczywo wzbogacane w żelazo

W leczeniu i zapobieganiu miażdżycy

polecany jest zwykły chleb razowy,
względnie pieczywo z dużym dodatkiem
otrąb (zwłaszcza owsianych) i z dodatkiem nasion roślin oleistych, bogatych w
wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

W przypadku otyłości

zalecany jest chleb razowy albo specjalny chleb wysokobłonnikowy, produkowany z dużym udziałem otrąb pszennych, które są szczególnie ubogie w
skrobię i dobrze chłoną wodę, przez co
przyczyniają się do zwiększenia pojemności wodnej ciasta, dzięki czemu zostaje zmniejszona kaloryczność chleba.

społów bólowych kręgosłupa, objawach oraz o tym, gdzie
szukać pomocy, będą Państwo mogli przeczytać w grudniowym numerze „Przewodnika Pacjenta”, w którym planujemy zamieścić ciąg dalszy artykułu dra K. Gryglickiego.

stycznym, szarawym,
miękiszu (a nie czekoladowym odcieniu)
W społeczeństwie,
pokutuje nieprawdziwe przeświadczenie o
tuczących właściwościach chleba.
Zgodnie z osiągnięciami współczesnej wiedzy jedzenie
chleba, zwłaszcza z mąki pełnoziarnistej – razowej i na zakwasie, nie powoduje otyłości, ponieważ zmniejsza uczucie głodu i potrzebę jedzenia tłuszczu, jest więc sprzymierzeńcem w walce z nadwagą.
Ostatnie badania dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych wykazały, że w populacjach, które spożywają
dużo produktów z całego ziarna, częstość występowania
nowotworów okrężniczo-prostniczych oraz raka żołądka
jest dużo mniejsza.
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