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Słowem wstępu
Drodzy czytelnicy,
Z wielką przyjemnością przekazujemy państwu kolejny
numer Biuletynu Centrum Medycznego Dr Smółka
w Chrzanowie. Za nami niestety już okres letniego
wypoczynku. Pogoda w tym roku dopisała i mamy
nadzieję, że wszyscy nasi mali i duzi pacjenci wrócili
zadowoleni, wypoczęci i opaleni do swoich domów
z wakacyjnych wojaży. Jednak czas płynie nieubłaganie.
Już rozpoczęła się kalendarzowa jesień, za oknem
babie lato. Czas zajęć szkolnych i czas wytężonej
pracy. Dobrze, że na stołach
królują warzywa i owoce.
Jednym słowem wzmacniamy naszą odporność
i przygotowujemy nasze
organizmy na nadejście
chłodów i zimy. Warto
też jeszcze wsiąść na
rower czy wybrać się na
pieszą przechadzkę. Sama
przyroda nas do tego zachęca i kusi feerią
barw.
dr n. med. Wojciech Smółka,
specjalista otolaryngolog
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W tym numerze przygotowaliśmy dla Was artykuły dotyczące infekcji górnych dróg oddechowych.
Zapalenie zatok przynosowych jest jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza
pierwszego kontaktu. Ostatnio opublikowane w USA
dane określają, że problem ten dotyczy 16% populacji:
choroba ogranicza aktywność pacjentów przez 73 mln
dni w roku, jest przyczyną 13 mln wizyt lekarskich
i wytwarza łączny koszt wysokości 10 mld dolarów
rocznie. W Polsce ocenia się, że około 15 % populacji
cierpi z powodu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych, a co drugi Polak miał przynajmniej 1 epizod
ostrego zapalenia zatok przynosowych. Z danych
aptecznych wynika, że Polacy wydają na leki około
25,7 mld zł rocznie, z czego około połowa kosztów
dotyczy zakażeń górnych dróg oddechowych. Świadczy
to o wadze problemu. Dr Wojciech Smółka w przystępny sposób przedstawił kryteria rozpoznawania
i leczenia ostrych i przewlekłych stanów zapalnych
zatok. Rozmowa z panią doktor Katarzyną Adler
uświadomi nam, jak trudno jest od razu rozpoznać
infekcję wirusową od bakteryjnej. Właściwe i szybko
podjęte leczenie skraca czas trwania choroby, a jednocześnie zmniejsza ryzyko powikłań.
Ponadto w numerze pani dr Bogusława Gałka- Pogoda
opowie nam o alergii, jej leczeniu i zapobieganiu. Kiedy
niskie temperatury zmuszają nas do zamykania okien,
częstego przebywania w pomieszczeniach, rzadszego
wietrzenia mieszkania, wtedy występuje największe
nasilenie objawów alergii roztoczowej. Dzieci uczulone
na roztocze kurzu domowego mają rozpoznawaną
astmę oskrzelową przed 2. rokiem życia i często
towarzyszy jej nieżyt nosa. Przy nawracających
infekcjach górnych dróg oddechowych warto zatem
wykluczyć tło alergiczne jak i niedobory odporności,
w czym specjalizuje się pani dr Katarzyna Karwicka.
Przed nami listopad, miesiąc pełen rocznic historycznych, a jednocześnie miesiąc zadumy. Dzień
Zaduszny i Dzień Wszystkich
Świętych skłaniają nas do
refleksji i zastanowienia
nad naszym życiem.
Wszystkim naszym
czytelnikom życzymy
spokoju i wyciszenia.
Przyjemnej lektury.
dr n.med. Katarzyna Smółka,
specjalista rehabilitacji medycznej.
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Rehabilitacja - oferta jesienna

Centrum Medyczne Dr Smółka oferuje pełny zakres zabiegów rehabilitacyjnych
dla dzieci od pierwszych miesięcy życia, młodzieży oraz dla osób dorosłych.

Zakres usług:
• profesjonalna indywidualna rehabilitacja ruchowa
• kinesiotaping
• masaże lecznicze oraz relaksacyjne
• fizykoterapia (elektroterapia, sollux, ultradźwięki,
pole magnetyczne)

PROMOCJA „Sprawny uczeń”

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży

Okres trwania: 1.10-31.12.2016
Karnet 6 terapii (55min): 390zł + masaż kręgosłupa
gorącymi kamieniami 30min GRATIS!
(oszczędność 80zł !) - ważny 1 m-c
Karnet 12 terapii (55 min): 740zł + masaż kręgosłupa
gorącymi kamieniami 60min GRATIS
(oszczędność 180zł !) - ważny 2 m-ce
Cena pojedynczej terapii wynosi 70zł

NOWOŚĆ!!!
„Sportowe soboty”
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży
w sobotnie przedpołudnia.
• Karnet 6 zajęć (60min): 120zł
• Pojedyncze zajęcia: 25zł

• Zajęcia grupowe są prowadzone w bardzo
małych grupach dobranych wiekowo 2-5os. !
• Karnety na wszystkie zajęcia grupowe są
ważne 2m-ce od daty zakupu.
Regulamin promocji oraz cennik wszystkich oferowanych usług jest dostępny w rejestracji oraz na stronie
internetowej: www.drsmolka.pl/cennik/
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Ostre i przewlekle zapalenie
zatok obocznych nosa

Zatoki przynosowe to przestrzenie powietrzne poło- • przewlekłe zapalenie zatok – to proces, który trwa
żone obustronnie w bezpośrednim sąsiedztwie jam
dłużej niż 12 tyg. Zwykle jest on efektem niepranosa. Wyróżnia się 4 parzyste zatoki przynosowe.
widłowo leczonego ostrego (często nawracającego)
Są to: zatoka szczękowa, czołowa, klinowa i sitowa.
lub podostrego zapalenia zatok;
W rozwoju embrionalnym powstają one jako
wpuklenia błony śluzowej jam nosa w kierunku • zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok – wysąsiadujących kości. Od tych kości przyjmują takstępuje wówczas, gdy stan stacjonarny, charakteże swoje nazwy. Wnętrze zatok przynosowych jest
rystyczny dla obrazu przewlekłego zapalenia zatok,
wysłane błoną śluzową, która stanowi przedłużenie
nagle ulega pogorszeniu, z zaostrzeniem objawów,
błony śluzowej jamy nosa. W związku z tym proces
gorączką, nasileniem dolegliwości bólowych. Po
zapalny obejmujący błonę śluzową zatok nie może być
odpowiednim leczeniu następuje powrót do statraktowany odrębnie od infekcji toczącej się w jamach
nu wyjściowego (lecz nie do pełnego zdrowia).
nosa i odwrotnie. Jest to proces zawsze, choć z różnym
nasileniem, obejmujący zarówno jamy nosa, jak
i zatoki przynosowe. Dlatego też mówiąc o zapaleniu Ostre zapalenie zatok
zatok (sinusitis), należy przez to rozumieć proces
zapalny błony śluzowej nosa i zatok (rhinosinusitis). Powierzchnię błony śluzowej zatok wyścieła nabłoRhinosinusitis jest bardzo częstym rozpoznaniem nek wielorzędowy, urzęsiony. Znajdują się tu także
w praktyce zarówno lekarzy rodzinnych, jak i oto- liczne komórki kubkowe, produkujące wydzielinę
laryngologów. Ocenia się, że rocznie ostre ropne śluzową. W warunkach fizjologicznych wydzielina
zapalenie zatok dotyka 10–15 proc. społeczeństwa śluzowa stale produkowana w zatokach jest z nich
Europy Jest to także jedna z częstszych dolegliwości usuwana dzięki transportowi śluzowo-rzęskowemu
wymagających stosowania antybiotykoterapii. W kra- i poprzez naturalne ujścia zatok przemieszczana
jach europejskich 80% przypadków ostrego zapalenia do jam nosa. Z punktu widzenia anatomii boczzatok jest spowodowane infekcją S. pneumoniae, H. nej ściany nosa najważniejszym miejscem jest tzw.
influenzae, M. catarrhalis, S. aureus. Wyróżnia się:
kompleks ujściowo-przewodowy , w którym pod
małżowiną nosową środkową znajduje się ujście
• ostre zapalenie zatok – jest to nagle rozpoczynająca zatoki czołowej, szczękowej i komórek sitowych
się infekcja trwająca nie dłużej niż 2 tyg., która przy przednich. W warunkach fizjologicznych środowisko
zastosowaniu prawidłowego leczenia nie pozozatok przynosowych jest jałowe. Sytuacja zmienia
stawia żadnych przetrwałych następstw;
się, jeśli dochodzi do upośledzenia mechanizmu transportu wydzieliny. Praprzyczyną
• nawracające ostre zapalenie zanieomal każdego ostrego zapalenia zatok
tok – można je rozpoznać, jeśli
jest zaleganie wydzieliny spowodowane
występują co najmniej 4 epizody
utrudnieniem jej odpływu do jamy nosa
zapalenia zatok w ciągu roku,
. Najczęściej pierwotnie dochodzi do
każdy z nich trwa 7–10 dni. Bez
upośledzenia ruchomości rzęsek, jak
cech świadczących o przewlekłym
również do zmniejszenia ogólnej liczzapaleniu zatok;
by komórek urzęsionych w nabłonku.
Ostre zapalenie błony śluzowej nosa
• zapalenie podostre – określa się
i zatok przynosowych przebiega z liczjako trwające od 4 do 12 tyg. Uważa
nymi ogólnoustrojowymi (gorączka, złe
się, że regeneracja błony śluzowej
samopoczucie, zmęczenie, osłabienie)
zatok po takim okresie choroby
i miejscowymi objawami( ból głojest możliwa i nie dochodzi do
wy, zatkany nos, wydzielina
zmian przetrwałych;
ropna w jamie nosowej).
Najczęściej wykonywa-
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nym badaniem radiologicznym jest RTG zatok. W tym
badaniu możliwe jest uwidocznienie poziomu płynu
w zatoce szczękowej bądź czołowej, świadczącego
o ostrym zapaleniu . W badaniu nie jest możliwa
wiarygodna ocena wnętrza zatoki klinowej czy komórek sitowych- konieczne jest wtedy wykonanie
tomografii komputerowej.W przypadku zapalenia
zatoki szczękowej w celu pełnego potwierdzenia
rozpoznania wykonuje się punkcję. Jej celem jest
oczyszczenie i wypłukanie wnętrza zatoki, a także
pobranie materiału do badania mikrobiologicznego.
W leczeniu ostrego zapalenia zatok stosuje się leki
z kilku grup. Niewątpliwie istotne jest zastosowanie
antybiotyku, lecz nie mniej ważne jest zlecanie preparatów z pozostałych grup leków. Są to:
• leki anemizujące, obkurczające naczynia błony
śluzowej (stosowane ogólnie lub miejscowo);
• mukolityki;
• leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe;
• leki przeciwhistaminowe.
Najczęściej za pierwsze dni choroby odpowiedzialna jest infekcja wirusowa. Taki stan może
przejść w infekcję bakteryjną, z ropną wydzieliną.
W związku z tym we wczesnej fazie choroby wskazane
jest przede wszystkim leczenie objawowe i obserwacja
chorego. Zaleca się stosowanie leków przeciwbólowych

2/2016

i przeciwgorączkowych, obkurczających błonę śluzową
nosa i zatok, płukanie jam nosa, inhalacje i zabiegi
rozgrzewające zatoki.. Antybiotykiem rekomendowanym jako lek I rzutu jest amoksycylina. W przypadku chorych zgłaszających uczulenie na penicylinę
najczęściej podawane są leki z grupy makrolidów .
Jeśli antybiotyk I rzutu nie daje efektu rekomendowane są: amoksycylina z kwasem klawulanowym,
cefalosporyny II i III generacji i w bardzo ciężkich
przypadkach fluorochinolony.
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
Uznaje się, że przewlekłe zapalenie zatok (PZZ) to
takie, które pomimo leczenia nie kończy się w pełni
po 12 tygodniach. Uważa się, że jest ono następstwem
nieleczonego lub niewłaściwie leczonego ostrego
zapalenia zatok przynosowych. Ważne jest jednak, że
większość chorych, u których leczenie farmakologiczne
ostrego zapalenia zatok nie przynosi zamierzonych
efektów i przechodzi w proces przewlekły, to osoby,
które mają istotne nieprawidłowości w budowie
anatomicznej jam nosa i ujść zatok. Należy zatem
pamiętać, że przedłużanie się ostrego czy podostrego
zapalenia zatok przynosowych jest w dużej części
przypadków spowodowane nieprawidłowościami
anatomicznymi, które dodatkowo utrudniają drenaż
wydzieliny z zatok. Do najczęściej występujących
patologii, które mogą być stwierdzone w badaniu
laryngologicznym należą: skrzywienia przegrody nosa,
patologie dotyczące małżowiny nosowej środkowej
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i dolnej, puszki sitowej, wyrostka haczykowatego .Objawy choroby są podobne do objawów
w ostrym zapaleniu ,jednak dolegliwości bólowe
są znacznie mniej nasilone, rzadko określane jako
ostre czy przeszywające, a raczej tępe, ćmiące,
rozpierające. Chory poszukuje pomocy zwłaszcza
w okresie zaostrzeń choroby, kiedy objawy stają
się bardziej dotkliwe. Również w przypadku
przewlekłego zapalenia zatok przynosowych
podstawową przyczyną choroby jest upośledzenie
drożności ujść zatok do jamy nosa. Przewlekający
się zastój powoduje szereg niekorzystnych zjawisk,
które w rezultacie doprowadzają do uszkodzenia
nabłonka migawkowego i pogrubienia błony
śluzowej. Powoduje to dalsze zaleganie wydzieliny
i na zasadzie błędnego koła niszczy nabłonek
oddechowy .W obrazie histologicznym błony śluzowej dominuje naciek eozynofilowy. Stwierdza
się podwyższony poziom GM-CSF, IL-6, IL-8.
Produkty metabolizmu bakterii kolonizujących
błonę śluzową dodatkowo upośledzają czynność nabłonka. Prowadzi to do jego przerostu,
podnabłonkowego zwłóknienia, przerostu
komórek kubkowych .Rozpoznanie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych początkowo
jest stawiane na podstawie badania podmiotowego
i oceny w rynoskopii przedniej. Niezbędne jest również
wykonanie tomografii komputerowej nosa i zatok.
Choć podstawowym postępowaniem w przypadku
PZZ jest leczenie operacyjne, możliwe jest podjęcie
próby leczenia zachowawczego, zwłaszcza stosowanego
w przypadku zaostrzenia przewlekłego zapalenia.
Istnieje kilka metod postępowania chirurgicznego
w przypadku PZZ. Wybór w dużej mierze zależy od
zaawansowania choroby, określanego przede wszystkim na podstawie obrazu tomografii komputerowej,
a także od preferencji ośrodka. Wyróżnić można
zabiegi tzw. radykalne, FESS (functional endoscopic
sinus surgery) i MIST (minimally invasive sinus
technique). Istotne jest to, że przewlekle chora błona
śluzowa nosa i zatok po leczeniu operacyjnym nadal
w wielu przypadkach pozostaje niewydolna, a przez
to objawy chorobowe mogą nawracać, choć często
o mniejszym nasileniu. Zabiegi tzw. radykalne polegają
na otwarciu zatok szczękowych i sitowych z dojścia
wewnątrznosowego lub w przypadku zatoki szczękowej w szczególnych okolicznościach nawet z dojścia
w przedsionku jamy ustnej. Podczas otwierania zatoki
szczękowej od strony jamy nosa (nasoantrostomia)
wytwarza się dodatkową drogę odpływu wydzieliny w dnie zatoki, w możliwie najniżej położonym
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punkcie. Choć ruchomość rzęsek w prawidłowo
funkcjonującym nabłonku jest skierowana w stronę
ujścia naturalnego położonego powyżej, zalegająca
wydzielina może wydostawać się z zatoki także poprzez
nowo powstały otwór. W zabiegach funkcjonalnych
FESS (functional endoscopic sinus surgery) ideą jest
poszerzenie naturalnego ujścia zatoki szczękowej,
czołowej i sitowia przedniego. Dzieje się tak poprzez
poszerzenie rozworu półksiężycowatego, otwarcie
puszki sitowej i usunięcie wyrostka haczykowatego.
Podstawowym celem czynnościowej chirurgii endoskopowej jest przywrócenie wentylacji i drenażu zatok
przynosowych drogą naturalną. Dzięki przywróceniu
możliwości odpływu wydzieliny zmieniona zapalnie
błona śluzowa zatoki może ulec stopniowej regeneracji.
Nieleczone lub nieprawidłowo leczone zapalenie zatok
może prowadzić do powikłań. Wyróżnia się powikłania oczodołowe (obrzęk zapalny powiek, zapalenie
tkanek miękkich oczodołu, ropień podokostnowy,
ropień oczodołu) i wewnątrzczaszkowe (zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych, ropień nadtwardówkowy,
ropień podtwardówkowy, ropień mózgu, zakrzepowe
zapalenie zatoki jamistej). W każdym przypadku
wystąpienie powikłań jest wskazaniem do hospitalizacji chorego, leczenia antybiotykami podawanymi
dożylnie, a w większości przypadków także leczenia
operacyjnego.
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Dzieci też chorują na reumatyzm
Lek. med. Katarzyna Karwicka jest absolwentką
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Posiada specjalizację II stopnia z pediatrii oraz
reumatologii. Aktualnie ubiega się o otwarcie
specjalizacji z immunologii klinicznej. Pracuje
w Oddziale Pediatrycznym dla Dzieci Starszych
w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii im.
Hankego w Chorzowie. Jej zainteresowania to choroby wieku dziecięcego, diagnostyka chorób tkanki
łącznej oraz zagadnienia z kręgu immunologii
dziecięcej – głównie zaburzenia odporności.

nologiczne, etiologia niestety nieznana. W chorobie
występują zmiany w układzie ruchu oraz towarzyszą
objawy pozastawowe. U połowy chorych dzieci występuje postać nielicznostawowa, w której jeden do
czterech stawów jest zajętych procesem chorobowym.
W tej postaci dominuje ból, wysięk, obrzęk oraz
ograniczenie ruchomości zazwyczaj w dużych stawach.
Postacie wielostawowe i uogólnione są rzadsze. Ta
ciężka choroba wymaga odpowiednio wczesnego właściwego leczenia i rehabilitacji. Niewłaściwe i błędne
postępowanie grozi postępującym kalectwem dziecka.

Pani doktor, ma pani specjalizację z zakresu reumatologii dziecięcej, jednak pasjonuje się pani również
immunologią. Przecież to tak odległe specjalizacje!

Za oknem deszcz, słyszymy, że w przedszkolach
i szkołach coraz więcej absencji związanych z infekcjami. Kiedy należy zgłosić się do immunologa?

Obie dziedziny immunologia kliniczna i reumatologia
są ze sobą ściśle powiązane, gdyż większość chorób
reumatologicznych ma powiązania z zaburzeniami
odporności komórkowej lub humoralnej.

Rodzice często zadają sobie pytanie - dlaczego moje
dziecko tak często choruje? Każde dziecko począwszy
od wieku niemowlęcego przez okres przedszkolny
i wiek szkolny zapada przeciętnie na 6-8 zakażeń
dróg oddechowych w przeciągu roku.

Czy reumatyzm nie jest jednak chorobą wieku dojrzałego?

10 niepokojących objawów, które powinny rodzica
skłonić do podejrzewania u swego dziecka niedoboru
odporności i zgłoszenia się do lekarza to:

Zarówno problemy immunologii klinicznej jak
i choroby reumatyczne są dość częstym problemem
wśród dzieci. Większość osób uważa, że tak zwany 1. Osiem lub więcej zakażeń uszu w ciągu roku.
„reumatyzm” dotyczy głównie osób starszych. Jednakże 2. Dwa lub więcej zapaleń zatok w ciągu roku.
takie choroby jak: młodzieńcze zapalenie stawów,
3. Antybiotykoterapia trwająca przez dwa miesiące
toczeń układowy czy zapalenie skórno–mięśniowe to
lub dłużej z niewielką poprawą stanu klinicznego.
choroby, które coraz częściej dotykają najmłodszych.
4.
Dwa
lub więcej zapaleń płuc w ciągu roku.
Jeśli twoje dziecko miewa gorączkę bez cech uchwytnej
infekcji, towarzyszą jej przemijające wysypki, pojawiają 5. Brak przyrostu masy ciała i zahamowanie wzrostu.
się obrzęki i bóle stawów to mogą to być objawy jednej 6. Powtarzające się głębokie ropnie skórne lub
z chorób tkanki łącznej.
narządowe.
7. Przewlekłe owrzodzenia jamy ustnej lub skóry
Jaka jest najczęstsza chorou dzieci po pierwszym roku życia.
ba reumatyczna u dzieci?
8. Konieczność leczenia zakażeń dożylnymi antybiotykami.
Najczęstszą występują9.
Przebycie
dwu lub więcej ciężkich zakażeń, jak
cą chorobą reumatyczną
zapalenie
mózgu,
szpiku kostnego i kości, skóry
u dzieci jest młodzieńlub posocznica.
cze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS).
10. Wywiad rodzinny wskazujący na występowanie
Dotyka ono 80-100/
pierwotnych niedoborów odporności.
100tys. dzieci w Polsce.
Podłoże choroby
Dziękujemy za rozmowę.
jest autoimmu-
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Słowa mają znaczenie

„By wierzyć w siebie, muszę mieć kogoś, kto we mnie
uwierzy”
S.Garczyński

oczekują. Pozwoli to urwisowi zyskać pewność, że
dorośli panują nad sytuacją.

Początek roku szkolnego sprzyja refleksjom dotyczącym funkcjonowania naszych pociech w szkole.
W biuletynie październikowym postanowiłam więc
podzielić się z Państwem spostrzeżeniami na temat
pomocnego zachęcania i motywowania oraz
rozwijania w dziecku odwagi do pokonywania szkolnych trudności.

Tym, co wspiera dziecko w szkole, jest także umiejętna
pochwała. Słowo „umiejętna” nabiera w tym przypadku wyjątkowego znaczenia. Po pierwsze - podkreślenie
właściwego zachowania działa na dziecko motywująco.
Koncentrowanie się tylko na niedociągnięciach odbiera
mu chęć do pracy nad sobą. Ale źle sformułowana
pochwała może osiągnąć negatywny skutek – uczeń,
które doświadcza zbyt szybkich, pobieżnych pochwał, często spoczywa na laurach i unika, w koRodzice, którzy chcą wspierać swoje dziecko, własnym przykładem
lejnych sytuacjach, pełnego zaangażowania. Z kolei
pokazują mu, w czym przejawia się
stałe, często nieadekwatne podkreślanie sukcesów
dziecka wzmacnia w nim lęk przed aktywnością
zaangażowanie i wytrwałe dążenie
do celu. Każdy, naprawdę każdy
i obawę przed popełnieniem błędu - ten, kto
z nas może odnaleźć w swoim
wciąż słyszy, że jest ‘”naj”, boi się, że na
bycie „naj” kolejnym razem już nie zasłuży.
życiu takie sytuacje, które są
przykładem postawy godnej
Dlatego w pochwałach i zachętach warto
naśladowania. Warto podzachować równowagę – nie szczędzić ich,
mgr Magdalena Bucior - psycholog,
ale i też nie stosować bezrefleksyjnie.
kreślić, że wspieranie przejawia się nie w deklaracjach, oligofrenopedagog i nauczyciel dyplomowany. Unikać uogólnień („Wspaniale, cudowa w konkretnych działaniach. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego
nie”) – one nie są dla dziecka czytelne.
w Krakowie z 20-letnim stażem pracy.
Mama i tata, zainteresowani
Lepiej dokonać opisu tego, co widzimy
tym, jak radzi sobie w szkole ich latorośl, dążą do („Twoja łąka jest bardzo kolorowa, narysowałeś dużo
poznania tej szkoły. Uczestniczą w życiu klasy, znają kwiatów”) i podkreślić to działanie, które zasługuje
przyjaciół swojego dziecka. Mają wiedzę na temat na szczególną pochwałę („To się nazywa przemyślana
jego ocen, starają się nie dopuścić do powstania za- praca plastyczna”).
ległości, których nadrobienie staje się niemożliwe.
W niepokojących sytuacjach interweniują wcześnie Na koniec chciałabym wspomnieć o mechanizmie,
i razem z nauczycielami szukają dobrych rozwiązań. który w szkolnym funkcjonowaniu naszych pociech
jest bardzo istotny. To mechanizm wpisywania w rolę.
Wspieranie ucznia pracowitego, a na dodatek zdol- Słowa, które docierają do dziecka, kształtują jego
nego, z całą pewnością nie jest zadaniem trudnym. wewnętrzne przekonanie o własnym zachowaniu, możGorzej z urwisem, który od pierwszych dni w szkole liwościach, talentach i predyspozycjach. Nastolatek,
pakuje się w same kłopoty. Od czego zacząć? Na który na przykład stale słyszy, że „jest niezdarą” wytrudne zachowania należy zawsze spojrzeć szerzej. konuje swoje zdania z większym lękiem i rzeczywiście
W jakich sytuacjach te zachowania się pojawiają? Jaką zachowuje się niezdarnie. Słowa mogą więc wspierać go
informację niosą? Warto zastanowić się, jak dziecko na drodze do samodzielności („potrafię”), mogą także
czuje się w swojej klasie - czy doświadcza akceptacji, utwierdzać w przekonaniu, że punktowane negatywne
czy może odrzucenia lub izolowania? Jak radzi sobie cechy w nim przeważają. Warto więc w rozmowie
w domu? Czy przypadkiem nie pojawiło się coś, co z dzieckiem koncentrować się na zachowaniach, na
zasmuca go i niepokoi? Odczytanie zachowania dziecka których nam zależy (nazywać to, co dziecko ma robić,
w kontekście całej jego sytuacji życiowej jest niezbęd- a nie to, czego ma nie robić), dostrzec to, co już udało
nym warunkiem udzielenia mu mądrego wsparcia. się dobrze wykonać, a przede wszystkim – tworzyć
Należy mocno podkreślić, że czasami uczeń swoim takie sytuacje, które sprzyjają doświadczeniu siebie
zachowaniem wskazuje na potrzebę doświadczenia w dobrej, wartościowej roli.
granic. Rodzice powinni wtedy jasno wskazać, co
w jego zachowaniu im się nie podoba i jakiej zmiany Magdalena Bucior
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W poradni GENIUS LOCI można skorzystać z pomocy, diagnozy, terapii i porad:
• psychologa
• pedagoga
• logopedy
• neurologopedy
• terapeuty integracji sensorycznej
• oligofrenopedagoga
• fizjoterapeuty

W naszej poradni jest możliwość
sporządzenia diagnozy funkcjonalnej dziecka przez psychologa, pedagoga, logopedę / neurologopedę. Na
prośbę rodziców wydajemy opinie
psychologiczno-pedagogiczne, które z mocy prawa są honorowane we
wszystkich szkołach i placówkach
oraz na egzaminach zewnętrznych.
Prowadzimy również zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla
dzieci u których wykryto nieprawidłowości psychoruchowe, posiadających opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju w wieku
od 3 miesiąca życia do osiągnięcia
wieku szkolnego.

Poradnia mieści się w budynku Centrum Medycznego
Dr Smółka w Chrzanowie.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej:
www.drsmolka.pl/geniusloci

Centrum Medyczne Dr Smółka

Infekcja wirusowa - co warto wiedzieć?
Lek. med. Katarzyna Adler – specjalista pediatrii.
W Centrum Medycznym Dr Smółka pani doktor
prowadzi konsultacje pediatryczne oraz wykonuje
USG mózgu, brzucha oraz układu moczowego
u małych pacjentów.
Dużo osób często miewa wątpliwości - jaka jest
różnica między infekcją wirusową, a bakteryjną?
Ta różnica nie jest zawsze łatwa do wyłapania.
Klasyczna infekcja wirusowa manifestuje się przede
wszystkim wodnistym katarem, 2-3 dniowym bólem
gardła oraz kaszlem (na początku suchym i występującym w nocy, następnie wraz z rozwojem choroby
- kaszlem obecnym w ciągu dnia). Kaszel suchy ma
również tendencje do przechodzenia w kaszel wilgotny. Infekcja wirusowa może przebiegać z gorączką,
lub bez niej, w związku z tym rozróżnienie między
tymi dwoma infekcjami nie jest tak prostą sprawą.
Klasycznymi cechami infekcji bakteryjnej jest np.:
ropny katar (wydzielina z przewodów nosowych
o kolorze żółtawym- żółtozielonkawym), wysoka
gorączka o charakterze ciągłym - nieobniżającym się
pod wpływem leków przeciwgorączkowych, tudzież
braku tendencji spadkowych w przeciągu 3-5 dni.
Które rodzaje infekcji wirusowych występują najczęściej?
Najczęstsze infekcje powodowane są
przez wirusy sezonowe. Najczęściej są to wirusy z grupy
enterowirusów, herpeswirusów, adenowirusów występujące głównie u dzieci w żłobkach, przedszkolach, czyli w miejscach
gdzie dzieci przebywają w skupiskach
ułatwiających rozprzestrzenianie się
wirusa. Duże znaczenie ma również
wiek, dzieci do 5-6 roku życia posiadają słabą odporność.
Jak zapobiec infekcji w wypadku
już widocznych objawów, czy jest to
w ogóle możliwe?
Zapobiec rozwojowi infekcji,
lub działać w celu zminimalizowania dalszego
przebiegu infekcji można
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postępując zgodnie z pewnymi schematami leczenia.
Zaczynamy od leków o działaniu przeciwwirusowym.
Następnie stosujemy leki obkurczające śluzówkę
nosa - aby zapobiec dużemu wysiękowi wydzieliny
z nosa, stosujemy również leki mukolityczne (upłynniające wydzieliny produkowane w trakcie infekcji
przez śluzówkę dróg oddechowych). Bardzo dobrą
i coraz bardziej obecnie docenianą metodą w leczeniu
infekcji wirusowych są inhalacje. Rodzic może bez
uprzedniej konsultacji z lekarzem swobodnie rozpocząć inhalacje solą fizjologiczną, która jest dostępna
w aptece bez recepty. Nawilżanie dróg oddechowych
łagodzi objawy subiektywne odczuwane w trakcie
infekcji. Dodatkowo do inhalacji można stosować leki
zaordynowane przez lekarza jak również stosować
leki przeciwkaszlowe dostępne bez recepty w celu
złagodzenia objawów kaszlu. Ważną sprawą jest aby
nie przesadzać z nadmiarem stosowanych leków, co
może wywołać negatywne skutki. Warto również
pamiętać, aby nie używać leków o różnych nazwach,
lecz identycznym działaniu.
Czy całkowicie bezpieczne jest leczenie domowymi
sposobami?
Inhalacje parowe, stawianie baniek, nacieranie klatki
piersiowej i pleców olejkami jest jak najbardziej zalecane i bezpieczne. Bardzo ważny jest jednak wiek
dziecka, gdyż nie każda metoda jest dopuszczona
w każdej grupie wiekowej, np.: bańki nie powinny być
stosowane poniżej czwartego roku życia, ponieważ
mogą spowodować paradoksalnie reakcję
odwrotną i doprowadzić do pogorszenia
stanu zdrowia dziecka.
Jakie są najczęstsze błędy w leczeniu infekcji wirusowych?
Po włączeniu leczenia i po
uzyskaniu znaczącej poprawy
w przeciągu 2-3 dni rodzice
często uważają, że dziecko już
wyzdrowiało. Niestety jest to nie
prawda. Okres infekcji trwa
nawet kilkanaście dni.
Rodzice często
również mają
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tendencje do podawania zbyt dużej ilości leków
dziecku, często również nie odpowiednich do stanu
zdrowia dziecka, oraz o przeciwnym działaniu np.:
w tym samym momencie leków przeciwkaszlowych
i wykrztuśnych.

być zaszczepione. Oczywiście jest to zawsze, indywidualna decyzja lekarza i rodziców.

Kiedy zdecydować się na wprowadzenie antybiotyku?

Nieleczona odpowiednio infekcja grypowa może powodować powikłania tj.: zapalenie mięśnia sercowego,
stawów, zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych. Do
infekcji wirusowej należy zawsze podchodzić w sposób
poważny i leczyć ją w warunkach domowych lub
nawet szpitalnych.

Wyłącznie na wyraźnie zalecenie lekarza. Brak poprawy klinicznej dziecka jest tego wskaźnikiem - ropna
wydzielina z nosa czy przy wykrztuszaniu, długofalowa
gorączka powyżej 38 stopni, złe samopoczucie.
Co w wypadku, gdy dziecko ma być szczepione
-ile czasu musi upłynąć od wyleczenia infekcji do
szczepienia ?
Dziecko przed każdym szczepieniem jest badane przez
lekarza. Nawet stosowanie antybiotyku u pacjenta
nie jest bezwzględnym przeciwskazaniem według
aktualnych wytycznych. Nie ma potrzeby na odstęp
miedzy zakończeniem antybiotyku a zaszczepieniem.
Dziecko bez cech aktywnych infekcji wirusowej może

Jakie skutki może powodować niewyleczona infekcja
wirusowa?

W jaki sposób zatroszczyć się o zdrowie w sezonie
przeziębień?
Najlepszą metodą na utrzymanie dobrej odporności
dziecka jest odpowiedni wypoczynek i sposób życia
– adekwatna do wieku ilość snu, aktywność fizyczna
i odpowiednie odżywianie.
Dziękuję za rozmowę
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Alergia bez tajemnic
Lek. med. Bogusława Gałka-Pogoda – pediatra,
specjalista pulmonologii dziecięcej. W Centrum
Medycznym Dr Smółka Pani doktor przeprowadza
konsultacje pediatryczne, alergologiczne oraz
w chorobach oskrzeli i płuc. Wykonuje testy skórne
alergiczne.

karmu ze śluzówką układu pokarmowego, co skutkuje
zespołem objawów chorobowych.
Jak rozpoznać alergię?

Pierwsze objawy alergii pojawiają się już w niemowlęctwie, około 6 miesiąca życia, najczęściej po
Co to jest alergia, czym są alergeny?
wprowadzeniu nowych, dodatkowych pokarmów.
Wcześniej natomiast może wystąpić nietolerancja
Alergia to nieprawidłowa, patologiczna reakcja na pokarmowa, która przybiera postać wodnistych,
czynniki zewnętrzne - antygeny. Antygeny w reakcji „strzelających” stolców. Jest to związane z nietolerancją
alergicznej nazywają się alergenami.
laktozy, zawartej zarówno w pokarmie kobiecym jak
i w mleku krowim. Najczęstszym objawem uczulenia
Alergia często nazywana jest plagą XXI wieku, czy na białko mleka krowiego są zmiany skórne wystęto prawda? Z czego to wynika?
pujące u niemowląt, zwykle na policzkach, tułowiu
i kończynach. Nazywamy to atopowym zapaleniem
Niestety jest to prawdą. Z każdym rokiem wzrasta skóry. Objawy mogą też dotyczyć dróg oddechowych,
ilość alergików. Moim zdaniem jest to spowodowane w postaci kaszlu, świszczącego oddechu, duszności. Te
zbyt szybkim tempem życia, dużą ilością nowych wszystkie objawy staramy się leczyć, gdyż diagnostyka
substancji chemicznych i biologicznych, z którymi alergii u niemowląt jest trudna do przeprowadzenia,
organizm nie potrafi sobie poradzić. Często źle in- a czasem niemożliwa w warunkach ambulatoryjterpretuje on antygen i w konsekwencji dochodzi do nych. Dopiero skutki leczenia mogą potwierdzić lub
niewłaściwej odpowiedzi organizmu na ten czynnik. wykluczyć alergię. Nawet, jeżeli objawy atopowego
Organizm bombardowany jest w krótkim czasie zbyt zapalenia skóry ustąpią, to w wieku przedszkolnym
dużą ilością antygenów i nie ma czasu właściwie go i wczesnoszkolnym może pojawić się alergiczny nieżyt
rozpoznać, przez co dochodzi do niewłaściwej, spaczo- nosa: katar lejący, salwy kichania, zatkany nos, albo
nej odpowiedzi. Życie w stresie w zanieczyszczonym może rozwinąć się astma.
środowisku, a z drugiej strony w zbyt sterylnych
domowych warunkach sprzyja rozwojowi alergii.
Czy alergia może pojawić się nagle w ciągu życia?
Jakie są rodzaje alergii i typy nadwrażliwości?
Najczęstszym typem alergii jest alergia
wziewna na pyłki traw, drzew, chwastów,
na roztocza kurzu domowego, pleśnie
i naskórek zwierząt domowych. Innego
rodzaju alergią jest tzw. alergia kontaktowa, gdzie po działaniu alergenu
miejscowo, np.: na skórę, dochodzi do
reakcji w miejscu kontaktu z alergenem. Tymi alergenami mogą być: nikiel,
chrom, konserwanty zawarte
w kosmetykach, garbniki,
itp. Istnieje także alergia
pokarmowa - w przewodzie pokarmowym
dochodzi do reakcji
uczulającego po-
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Tak, jest to skutkiem bombardowania organizmu coraz nowszymi substancjami.
Alergia to towarzysz na całe życie?
W niektórych przypadkach to prawda,
zwłaszcza, gdy nie udaje się nam znaleźć alergenu wywołującego chorobę.
Na szczęście istnieją metody, które
pomagają znaleźć winowajcę i dzięki
temu unikać go.
W jaki sposób zidentyfikować
alergen?
Do diagnostyki alergii
najczęściej wykonuje się
testy skórne polegające na
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nakłuciu skóry przedramienia przez kroplę roztworu
zawierającego alergen. Po 15 minutach odczytuje się
wynik, tj. pojawienie się bąbla i ocenia jego wielkość.
Z kolei diagnostyka kontaktowej alergii polega na
nanoszeniu podejrzanej substancji na skórę, najczęściej
pleców i obserwację reakcji na alergen po 72 godzinach.
Jeśli chcemy diagnozować alergię pokarmową, to
staramy się wyeliminować podejrzany pokarm z diety
na 2 tygodnie i obserwujemy reakcję organizmu po
ponownym jego podaniu-tzw. prowokacji. Może
pojawić się biegunka, bóle brzucha, a nawet zmiany
skórne.
Czym jest i na czym polega odczulanie?
Odczulanie jest jedyną metodą leczenia przyczynowego,
oprócz unikania alergenu, co nie zawsze jest możliwe.
Polega na długotrwałym podawaniu małych, stopniowo zwiększanych dawek alergenu celem nabycia
przez układ immunologiczny tolerancji. Podawanie
alergenu powinno trwać od 4-5 lat, aby organizm
rozpoznał go i zaakceptował nie wywołując reakcji,
o której wcześniej mówiłam. 60% pacjentów uzyskuje
wieloletnią poprawę po tej terapii.
Czy alergia jest dziedziczna?
Dziedziczy się skłonność do alergii, a nie samą alergię.
Jeżeli oboje rodzice mają ten sam typ alergii to 80% ich

potomstwa może również mieć alergię, ale gdy oboje
są zdrowi to 20% ich dzieci może mieć objawy alergii.
Jak zapobiec reakcji alergicznej dziecka?
Niektóre alergeny można łatwo usunąć ze środowiska
dziecka, np.: poprzez częste sprzątanie mieszkania,
odkurzanie odkurzaczami z filtrem wodnym, unikanie zwierząt, eliminację pokarmów, używanie
hypoalergicznych kosmetyków. Niektórych alergenów
nie jesteśmy w stanie wyeliminować, np.: pyłków
traw. Wówczas pozostają nam leki, które likwidują
lub łagodzą objawy alergii.
Czy reakcje alergiczne mogą być zagrażające życiu?
Reakcja alergiczna może być tak gwałtowna, że zagraża życiu chorego. Nazywamy ją wtedy reakcją
anafilaktyczną. Tak dzieje się, np.: przy uczuleniu
na jad owadów błonkoskrzydłych (pszczoły, osy,
szerszenie). Dochodzi do gwałtownego spadku ciśnienia tętniczego, pokrzywki, duszności, zaburzeń
pracy serca, zapaści. Podobne reakcje zdarzają się
po zjedzeniu niektórych pokarmów: orzechów, ryb,
owoców morza. Podstawowym lekiem ratującym życie
jest adrenalina i szybka pomoc lekarska.
Dziękuję za rozmowę.
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Oferta masaży
Masaż klasyczny
Najpopularniejszy masaż wykorzystujący
techniki, które z powodzeniem regulują
napięcia mięśniowe, zwiększają elastyczność
i sprężystość mięśni. Masaż ten poprawia
przepływ krwi i limfy, odżywia tkanki,
a także działa przeciwbólowo na długo
pozostawiając lepsze samopoczucie.

Masaż wyszczuplający
manualny
Intensywny masaż polegający na rozbiciu
tkanki tłuszczowej, stymulowaniu krążenia
w drobnych naczyniach krwionośnych oraz
limfatycznych. Masaż ten doskonale ujędrnia
i uelastycznia skórę, wzmacnia jej strukturę
zapobiegając wiotczeniu. Przynosi znakomite rezultaty w modelowaniu sylwetki
w problematycznych miejscach: w talii,
udach oraz biodrach.

Masaż leczniczy
z elementami
masażu klasycznego
Jest połączeniem masażu klasycznego oraz
technik eliminujących bolesne obszary
w przebiegu mięśnia tzw. mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. Aktywne
punkty spustowe mogą znacznie ograniczyć
siłę i zakres ruchomości mięśni, a także
wywoływać jego ból podczas ruchu jak
i w spoczynku.

Masaż wyszczuplający
bańką chińską
Jest to masaż, podczas którego wykorzystuje się gumowe bańki, które na zasadzie
zasysania intensywnie masują skórę oraz
tkankę podskórną. Masaż bańką chińską
przyczynia się do redukcji tkanki tłuszczowej i cellulitu oraz pomaga w pozbyciu się
z organizmu toksyn zalegających w skórze.
Po zabiegu skóra jest dobrze ukrwiona,
rozluźniona i wygładzona.
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Masaż relaksacyjny
z dodatkiem
aromatycznych olejków
Wykonywany na ciepłej oliwce łączy leczniczą moc dotyku z odprężającymi właściwościami olejków eterycznych. Masaż działa
odprężająco oraz relaksująco przynosząc
ulgę, zmniejszając napięcie oraz uwalniając
od stresu po ciężkim.

Masaż gorącymi kamieniami

Masaż świecą

Masaż stworzony dla osób szukających
wyciszenia oraz głębokiego relaksu. Jego
działanie oparte jest na rozluźniających
technikach masażu klasycznego, cieple płynącym z rozgrzanych kamieni bazaltowych
oraz olejków zapachowych, które wspólnie
pozwalają na maksymalne rozluźnienie po
całym dniu pracy.

To wyjątkowy masaż, w którym wykorzystuje się ciepły, aromatyczny wosk świecy
zawierający m. in. oleje roślinne oraz wosk
pszczeli. Masaż ten przyniesie ukojenie dla
skóry suchej długotrwałe ją odżywiając,
a także zapewni głębokie rozluźnienie
likwidując wszelkie napięcia.

Pakiety
• Cena głęboko rozgrzewającej lampy
sollux dla pacjentów korzystających
z masażu: 5zł/15min (-50%)
• Pakiet wybranych 10 masaży (płatne
z góry): cena -15% od ceny z cennika
+ lampa sollux do każdego masażu
gratis
• Pakiet 6 masaży jednego rodzaju
(płatne z góry): 7 masaż + 1 wybrany
zabieg fizjoterapeutyczny gratis
• Dla rodziców dzieci rehabilitowanych w naszym Centrum oferujemy
specjalny rabat -10% od ceny pojedynczego masażu. W przypadku zakupienia pakietu dodatkowy rabat
-5% od ceny pakietu!

Pełen cennik znajduje się na stronie
drsmolka.p/cennik
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NASI SPECJALIŚCI

Celem naszej placówki jest zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki lekarskiej oraz profesjonalnej
rehabilitacji dzieci i dorosłych w przyjaznym otoczeniu. Oferujemy konsultacje medyczne z zakresu:

•

Dla dorosłych:

otolaryngologii
- dr n. med. Wojciech Smółka

Dla dzieci:
•

otolaryngologii
- dr n. med. Wojciech Smółka

•

rehabilitacji medycznej
- dr n. med. Katarzyna Smółka

•

rehabilitacji medycznej
- dr n. med. Katarzyna Smółka

•

neurochirurgii
- dr hab. n. med. Wojciech Kaspera

•

•

chorób wewnętrznych
•
- dr n. med. Mariusz Brąclik
- lek. med. Ewa Rzenno
- lek. med. Dorota Kowalska – Żurkowska

neurologii dziecięcej
- dr hab. n.med. Sławomir Kroczka
- lek. med. Ewa Domaradzka

•

chorób tarczycy
- dr n. med. Mariusz Brąclik

•

chirurgii ogólnej
- lek. med. Joanna Badura

•

chirurgii naczyniowej
- lek. med. Joanna Badura

•

reumatologii
- lek. med. Dorota Kowalska – Żurkowska

•

ortopedii i traumatologii
- dr n. med. Andrzej Szczęśniak
- lek. med. Krzysztof Niemiec

•

radioterapii onkologicznej
- dr n. med. Mariusz Brąclik

•

transplantologii
- lek. med. Joanna Badura

•

hematologii
- lek. med. Ewa Rzenno

•

neurologii
- lek. med. Leszek Zięba

•

psychiatrii
- lek. med. Wojciech Merk

Centrum Medyczne Dr Smółka
ul. ks. J. Skorupki 1C, 32-500 Chrzanów
 (+48) 664-959-419, drsmolka.pl
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pediatrii
- lek. med. Anna Bożkiewicz-Kasperczyk
- lek. med. Katarzyna Adler
- lek. med. Bogusława Gałka-Pogoda
- lek. med. Katarzyna Karwicka

•

ortopedii i traumatologii
- dr n. med. Andrzej Szczęśniak

•

alergologii i pulmonologii
- lek. med. Bogusława Gałka-Pogoda

•

gastroenterologii dziecięcej
- lek. med. Anna Bożkiewicz-Kasperczyk

•

reumatologii i immunologii
- lek. med. Katarzyna Karwicka

Oferujemy również pełen zakres badań USG u osób
dorosłych i dzieci, badanie mikroskopowe ucha, nosa, gardła
i krtani, badania EMG, EEG oraz badanie podoskopowe stóp.
Prowadzimy rehabilitację ruchową dzieci i dorosłych,
masaże lecznicze i relaksujące, fizykoterapię.
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