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Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu Zdrowie  
w Centrum. W naszym Centrum wyznajemy zasadę, że to my jesteśmy 
dla naszych Pacjentów, a nie na odwrót, w związku z czym stworzyliśmy 
bezpłatne pismo, które z pewnością umili Państwu czas oczekiwania 
na wizytę u lekarza, a dodatkowo dostarczy wielu cennych porad.

Nie zabraknie także strefy wyłącznie dla Pań i ciekawostek. 

Obalimy również wiele mitów z zakresu medycyny i potwierdzimy 

tyle samo faktów. W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” 

przybliżymy tematy związane z profilaktyką zdrowia, o której tak 

często zapominamy. W rubryce „Twój lekarz” przedstawimy bliżej 

naszych lekarzy – w tym numerze – ceniona przez pacjentów  

lek. med. Joanna Aramowicz - lekarz specjalista chorób 

wewnętrznych i hipertensjolog.

Zgodnie z zasadą że jesteśmy dla Państwa, ciągle się rozwijamy 

i staramy, aby pobyt w naszej placówce mijał w jak najlepszych 

warunkach. Stąd niedawno zakończony remont chodnika, schodów, 

parkingu i baszty. Nie zapomnieliśmy także o zieleni wokół budynku, 

dokładnym i czytelnym oznakowaniu oraz naszym nowym logo. 

Mamy więc nadzieję, że w tym odnowionym i wygodnym otoczeniu 

Zdrowie w centrum będzie stanowiło doskonałą lekturę. Jeśli mają 

Państwo jakieś uwagi odnośnie naszego pisma, a także propozycje 

tematów o których chcielibyście przeczytać, zapraszamy do 

kontaktu z redakcją: redakcja@dolmed.pl.

Życzymy miłej lektury i dużo zdrowia!

SAMI 
O SOBIE
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TWÓJ LEKARZ
lek. med. Joanna Aramowicz
{ specjalista chorób wewnętrznych

i hipertensjolog }

W

GODZINY PRZYJĘĆ:
konsultacje hipertensjologiczne 

Poniedziałek: 
{ 16:00 - 18:00 }

Wtorek: 
{ 12:00 - 14:00 }
 
Środa:
{ 16:00 - 18:00 } 

Czwartek: 
{ 12:00 - 14:00 }

Piątek: 
{ 12:00 - 14:00 }
 
 

     naszym Centrum od wielu lat przyjmuje Pacjentów w ramach  
Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Ponadto prowadzi Gabinet 
Hipertensjologiczny, w którym udziela konsultacji specjalistycznych  
z zakresu profilaktyki i leczenia nadciśnienia tętniczego. Specjalnie dla 
naszych Czytelników Pani doktor odpowiedziała na kilka pytań.

Pani doktor, pacjenci znają Panią z tej zawodowej strony. Znalezienie lub 
usłyszenie o Pani negatywnej opinii graniczy z cudem. Można odnieść 
wrażenie, że jest Pani szczerze uwielbiana przez pacjentów. Wszyscy znają 
Panią jako profesjonalistkę, ale mamy do Pani kilka pytań, które pozwolą 
nam poznać Panią także z innej strony.

Dlaczego została Pani lekarzem? I skąd pomysł na taką 
specjalizację? 

Kiedy dostałam swoją pierwszą w życiu lalkę, natychmiast ją zniszczyłam, 
ponieważ najbardziej interesowało mnie co ma w środku- w brzuszku. Moja 
Babcia z rozrzewnieniem wspominała, ze od małego dziecka mówiłam, iż 
„ będę leczyć biedne dzieci”. Stało się nieco inaczej. .... Ale wygląda na to, 
że pomysł, aby zostać lekarzem był od zawsze. Specjalizacja nie była wcale 
oczywista. Początkowo myślałam, że zostanę psychiatrą, później przez 
całe studia fascynowała mnie chirurgia. Pod koniec jednak pomyślałam, iż 
nie jest to chyba idealny zawód dla kobiety... Zostałam specjalistą chorób 
wewnętrznych, ale już podczas nauki do egzaminu państwowego myślałam 
by połączyć tę specjalizację z pasją leczenia pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym. To była tylko myśl, a ja nie miałam świadomości, że właśnie 
zostało utworzone Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego i pojawili 
się pierwsi hipertensjolodzy ( był to rok 1998... ).

Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?

W pracy największą przyjemność i radość sprawia mi świadomość, że komuś 
skutecznie pomogłam.

Najtrudniejsze chwile w Pani pracy to... 

Moment, kiedy wprowadzano komputery, a ja nawet nie umiałam włączać 

takiego urządzenia. Ale jakoś poszło...

Zdarzają się w pracy jakieś zabawne sytuacje?

Sytuacje zabawne zdarzają się zawsze w kontaktach międzyludzkich, jeśli 
ma się odpowiednie poczucie humoru i dystans do siebie np. mówię do 
pacjentki: „Proszę się rozebrać”, a pani na to: „ Ja?”. Więc odpowiadam: „ Wie 
pani, jeśli ja się rozbiorę, to będzie na pewno zabawnie.”

Kim jest „trudny pacjent”?

Nie ma pacjentów trudnych. Skomplikowane są jedynie problemy, z którymi 
chorzy przychodzą. Ważne jest, aby słuchać, co pacjent do nas mówi i za 
wszelką cenę starać się znaleźć rozwiązanie w danym momencie.

Jest Pani pasjonatką pracy, w takiej profesji chyba zresztą 
nie można inaczej... Ale każdy z nas ma swoją odskocznię. 
Dla Pani, to...

Wysiłek fizyczny: odpręża, doskonale poprawia nastrój i czujemy się 
zdrowiej. Nigdy nie uprawiałam sportów wyczynowo, ale zawsze lubiłam 
pływać, kiedyś chodziłam na aerobic, od kilku lat uprawiam nordic walking, 
a od 4 miesięcy jogging.

Ma Pani jeszcze jakieś inne pasje poza pracą?

Uwielbiam poznawać świat, obyczaje, kultury. Zawsze uważałam, że warto 
wydać każdy zaoszczędzony grosz, żeby coś nowego w życiu zobaczyć. 
Wierzę w to, ze podróże naprawdę kształcą. Bardzo lubię też czytać dobrą 
literaturę. Kiedyś moją pasją były języki obce, ale w żadnym nie osiągnęłam 
doskonałości.

Gdyby nie była Pani lekarzem to kim chciałaby Pani być?

Nie umiem być nikim innym, pewnie po raz kolejny wybrałabym tę samą 
drogę.
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Człowiek chory nie ma specjalnego 
wyboru i musi się leczyć. Leczenie 
wielu schorzeń bywa uciążliwe, 
bolesne i nie zawsze skuteczne. Często 
zapominamy o tym, że wielu chorobom 

można zapobiec lub w najgorszym 
wypadku opóźnić czas ich wystąpienia 
- niekiedy naprawdę niewielkim 
nakładem pracy lub zmianą nawyków. 

MĄDRY 
PACJENT
PRZED 
SZKODĄ - 
ŻYLAKI
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Żylaki kończyn dolnych to choroba bardzo uciążliwa, która wraz 
z rozwojem cywilizacji występuje u coraz większej liczby osób  
i  błędnie kojarzona jest z zaawansowanym wiekiem – nawet młode, 
dwudziestokilkuletnie osoby cierpią na żylaki kończyn dolnych, 
choć częstość ich występowania faktycznie rośnie z wiekiem. 
Skłonność do tworzenia żylaków mają głównie żyły na nogach.  
 
Żylakami określa się wydłużenie i  poszerzenie żyły, w  wyniku 
którego uzyskuje ona kręty przebieg. Ich występowanie bardzo 
często uwarunkowanie jest genetycznie, ale istnieje wiele czynników 
środowiskowych mogących przyspieszać powstawanie żylaków. 
Należą do nich: ciąża, długotrwałe stanie (związane np. z  pracą 
zawodową), długotrwała praca w wysokiej temperaturze, nadwaga 
i otyłość, dźwiganie ciężarów, a także przebyte urazy i operacje nogi.  
 
Niektórych z  tych sytuacji nie da się oczywiście uniknąć, należy 
stosować wówczas zabiegi profilaktyczne, pozwalające ograniczyć 
ryzyko rozwoju choroby. 

Profilaktyka żylaków 
powinna być stosowana 
przez wszystkie osoby, 
u których występują 
czynniki ryzyka, najlepiej 
jeszcze zanim pojawią się 
pierwsze objawy. 
Co więc należy robić? 

• Odpoczywaj często z  uniesionymi nogami i jeśli masz taką 
możliwość poleż 30 minut w ciągu dnia z nogami w takiej pozycji.

• Noś podkolanówki uciskowe – profilaktyczne, szczególnie 
jeśli masz stojącą pracę lub dźwigasz ciężary - zakładaj je rano, 
zanim nogi spuchną, najlepiej zanim wstaniesz z łóżka. Nie noś 
zwykłych podkolanówek, takich z mocnym cienkim ściągaczem – 
te przyspieszają powstawanie choroby.

• Unikaj noszenia obcisłego ubrania, np. spodni rurek, rzeczy zbyt 
ciasnych w pasie, itp. 

• Unikaj ciągłego noszenia obuwia na wysokich obcasach (to źle 
wpływa także na Twój kręgosłup!).

• Unikaj długiego stania i „dreptania” (np. w kuchni)

• Walcz z nadwagą – spacery, pływanie, jazda na rowerze przez 20 
minut dziennie mają dobry wpływ na Twoje nogi i zdrowie.

• Unikaj zaparć - stosuj dietę bogatą w błonnik.

• Unikaj częstego spożywania alkoholu, który może spowodować 
poszerzanie żył.

• Nie zakładaj nogi na nogę podczas siedzenia i nie siedź na stopie 
podkurczonej nogi.

• Jeśli masz siedzącą pracę często zginaj stopy, napinaj łydki, 
przespaceruj się kilkadziesiąt kroków co godzinę lub dwie.

• Uprawiaj sport – jazdę na rowerze, pływanie i marsz, ale unikaj 
podnoszenia ciężarów.

• Nie bierz długich gorących kąpieli i  nie opalaj się intensywnie,  
a także unikaj solarium – żyły pod wpływem ciepła rozszerzają się. 

Żylakom lepiej zapobiegać, niż je leczyć. 

Profilaktyka nie wymaga nakładów finansowych i radykalnej zmiany 
trybu życia – wystarczy wyrobić sobie kilka zdrowych nawyków, a 
widmo bolesnych żylaków powinno zniknąć. Jeśli jednak nie uda 
nam się uniknąć żylaków, warto wiedzieć, że najskuteczniejszą 
metodą leczenia jest operacja. 

Nie należy się jej obawiać, 
gdyż nowoczesne metody, 
takie jak laserowe usuwanie 
żylaków stosowane w DCM 
DOLMED S.A., pozwalają 
na szybkie i skuteczne 
pozbycie się problemu. 



Alergia we współczesnym 
świecie uznawana jest za 
najczęściej występujące 
schorzenie.

 
Do najczęstszych objawów alergii zalicza się m.in.: sezonowy katar 
sienny, astmę oraz uczulenia na pokarmy. W przypadku kataru 
siennego i uczulenia na pyłki najczęściej przypominamy sobie  
o nich wiosną, kiedy łzawią nam oczy, nos się czerwieni, a kichanie 
pozbawia nas sił. Kolejny raz obiecujemy sobie, że tym razem 
jesienią już na pewno zrobimy testy na alergię. Ale jesienią czujemy 
się doskonale i tak znowu do wiosny... Późna jesień i zima to najlepszy 
okres na przeprowadzenie testów alergicznych na pyłki roślin.

Nie zapominaj o tym i z radością przywitaj 
kolejną wiosnę.

Alergię od innych chorób odróżnia czas oraz okoliczności jej 
pojawienia się, ponieważ objawy występują tylko w przypadku 
kontaktu z alergenem.

Na przykład kiedy w słoneczny dzień, bez wcześniejszego 
przeziębienia się, występuje kichanie, pieczenie spojówek oraz 
łzawienie - wówczas z pewnością jest to reakcja alergiczna. 
Aby potwierdzić alergię stosuje się różnego rodzaju badania - 
najpopularniejsze są testy skórne. Jednak najskuteczniejszą i 
dostępną nawet dla małych dzieci metodą diagnozowania alergii 
są testy przesiewowe z krwi, w których bada się stężenie IgE - jego 
wysoki poziom mówi o alergii, a w trakcie jednego testu bada się aż 
od 20 do 27 alergenów jednocześnie.

Tą metodą możemy zdiagnozować trzy profile: wziewny – 
zawierający 20 alergenów inhalacyjnych, które dostają się przez 
błonę śluzową dróg oddechowych, pokarmowy – zawierający 
20 alergenów związanych z pożywieniem oraz pediatryczny – 
zawierający 27 alergenów wziewnych i pokarmowych. W celu 
wykrycia astmy niezbędne jest natomiast przeprowadzenie badania 
spirometrycznego. Polega ono na wykonywaniu pomiarów 
wdychanego i wydychanego powietrza.

Obecnie całkowite i trwałe wyleczenie alergii nie jest możliwe. 
Jeśli wystąpi już skłonność do reakcji uczuleniowej, to zazwyczaj 
towarzyszy ona danej osobie do końca życia. Choroby alergiczne 
znacząco pogarszają komfort, jednak szybkie rozpoznanie choroby, 
a później wprowadzenie odpowiedniej farmakoterapii i stosowanie 
się do zaleceń lekarza może wyraźnie poprawić jakość życia. W DCM 
DOLMED S.A. świadczymy kompleksową opiekę z zakresu 
profilaktyki, diagnostyki (testy z krwi, testy skórne, spirometria, 
próba rozkurczowa, pełna diagnostyka laboratoryjna) i leczenia 
schorzeń alergicznych, m.in.: astmy oskrzelowej, katarów 
alergicznych, wyprysków skóry, zapalenia spojówek oczu i alergii 
pokarmowych oraz inhalacje lecznicze, odczulanie.
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SEZON NA . . .
ALERGOLOGIA 
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USUWANIE 
ZAĆMY

ODZYSKAJ OSTROŚĆ
WIDZENIA W 20 MINUT

Zobacz jakie to proste!
www.dolmed.pl 

REJESTRACJA: 
71 77 11 777 
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Statystyczna 40-letnia Polka 
do menopauzy ma jeszcze 
11 lat. Statystycznie jest też 
równo w połowie swojego życia. 
Czterdzieste urodziny to jednak 
zdecydowanie za wcześnie,  
by czuć się staro, robić 
podsumowania i rozmyślać  
o sensie życia. 

Ale to idealny czas na badania.

BYĆ KOBIETĄ - 
BILANS 
ZDROWIA PO 40

„Czterdziestka” to granica po przekroczeniu której zaczynamy badać 
inne schorzenia, niż te które diagnozowałyśmy mając dwadzieścia, 
czy trzydzieści lat. Zmienia się gospodarka hormonalna organizmu,  
zwalnia metabolizm, szybciej się męczymy, ale na zewnątrz nadal  
jesteśmy piękne i pełne wigoru. Znasz już dobrze swoje ciało  
i potrafisz zauważyć nieprawidłowości. Mimo tego systematycznie 
rób badania profilaktyczne, które wykonywane regularnie, pozwolą 
wychwycić w porę choroby we wczesnym stadium, kiedy można je 
skutecznie wyleczyć, lub przynajmniej nie dopuścić do ich rozwoju.

 Oto jakie badania powinnaś wykonywać:

• minimum raz w roku zbadaj krew (morfologia, OB, poziom cukru 
i cholesterolu, hormony tarczycy) i mocz; 

• raz w roku idź do ginekologa, który aby ocenić czy masz 
zwiastuny przekwitania może zlecić badanie hormonalne. 
Wyniki odbiegające od normy mogą być wskazaniem do terapii 
hormonalnej;

• raz w roku zrób cytologię, a co 2 lata USG;

• raz w miesiącu sama badaj piersi. USG rób co rok, a gdy jesteś 
obciążona rakiem piersi – co pół roku;

• pierwszą mammografię wykonaj po 40. roku życia, potem co  
2 lata. Przy dziedzicznym obciążeniu badanie powtarzaj co rok;

• przy obciążeniu rakiem albo polipowatością jelita grubego co  
5 lat wykonaj kolonoskopię; 

• co 2 lata zrób RTG klatki piersiowej (gdy palisz, co rok) i EKG;

• wykonaj densytometrię (wykrywa osteoporozę).  
Po 45 urodzinach powtarzaj ją co 3–4 lata;

• co 3 lata idź do laryngologa;

• co 2 lata odwiedź okulistę;

• raz na 2 lata wybierz się do dermatologa.
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Jeśli nie chcesz pamiętać o tym kiedy i jakie badania należy zrobić, 
najprostszym rozwiązaniem jest wykonanie kompleksowego 
bilansu zdrowia. Taki zestaw jest dokładnie dopasowany do 
potrzeb osoby w danym wieku i na podstawie jego wyników 
lekarz pierwszego kontaktu albo zleci Ci dodatkowe badnia, albo 
pogratuluje wyśmienitego zdrowia! 

Pakiet badań profilaktycznych 
„Bilans Zdrowia Kobiety po 40 
roku życia” jest dostępny 
w DCM DOLMED S.A.
Nieważne ile masz lat – ważne żebyś pamiętała o badaniach 
profilaktycznych, bo bez względu na wiek lepiej zapobiegać niż 
leczyć. Jako kobieta często myślisz najpierw o innych - rodzinie 
i przyjaciołach. Pomyśl też o sobie i zrób bilans zdrowia żeby 
najbliżsi mogli cieszyć się Tobą jak najdłużej!



SZCZEPIONKI BEZ 
OBAW - GRYPA

Jesień to pora roku, w której 
często chorujemy, między innymi 
na grypę. Jest to niebezpieczna 
choroba, która niesie ze sobą 
ryzyko wielu powikłań 
i komplikacji zdrowotnych, 
a nawet śmierci. 

Wielu z nas pamięta pandemię grypy wywołanej wirusem A/H1N1, 
która w 2009 opanowała niemalże cały świat. Ta groźna fala choroby 
została opanowana, jednak na grypę nadal warto się zaszczepić, bo 
nawet jej typowy przebieg może być groźny dla naszego organizmu. 
Szczepienia ochronne to bezpieczny i skuteczny sposób walki  
z chorobami zakaźnymi, są istotne w ograniczaniu i łagodzeniu ich 
skutków. Przyjęcie szczepienia może całkowicie zapobiec chorobie 
lub znaczenie złagodzić objawy grypy oraz zminimalizować ryzyko 
groźnych powikłań. Dodatkowo szczepionka przeciwko grypie  

(np. Influvac stosowana w DCM DOLMED S.A.) jest korzystna  
z kardiologicznego punktu widzenia. Zmniejsza ryzyko wystąpienia 
poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (np. zawał serca, 
udar mózgu). 
Zarówno pacjenci jak i lekarze sprzeczają się na temat zalet, 
jak i wad szczepień przeciw grypie. Z pewnością można jednak 
stwierdzić, iż przynoszą one wiele korzyści, gdyż zmniejszają 
ryzyko zachorowania na grypę oraz wystąpienia powikłań. Wszyscy 
również wiemy, że korzystniej jest zapobiegać chorobom niż je 
leczyć. Dlatego powinno się robić wszystko, by ryzyko zachorowania 
zmniejszyć do minimum.

Istotne jest to, że szczepienia powinno się przyjmować przed 
początkiem sezonu grypowego (który przypada na okres od 
stycznia do marca), aby mieć wystarczająco dużo czasu na nabranie 
odporności. 

W Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED S.A. szczepienia 
przeprowadzane są przy użyciu szczepionki Influvac, która jest 
zalecana przez Światową Organizację Zdrowia do zwalczania grypy 
w sezonie 2014/2015.
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CIEKAWOSTKI - KICHANIE

MAGNEZ - FAKTY I MITY

Kichanie to naturalny odruch organizmu, dzięki któremu pozbywamy 
się zanieczyszczeń z nosa. Powstrzymanie czy tłumienie kichania może 
skutkować krwotokami z nosa, ale też pomóc szkodliwym bakteriom 
we wtargnięciu do zatok przynosowych, powodując rozszerzenie się 
zakażenia.

A oto kilka ciekawostek o kichaniu:
• Prędkość powietrza, które wydobywa się z pęcherzyków płucnych  

w czasie kichnięcia, wynosi ok. 160 km/h;

• Kichanie powoduje zatrzymanie prawie wszystkich funkcji 
życiowych;

• Około 25% kichnięć występuje, gdy mamy kontakt ze światłem;

• Kichamy tylko w dzień, rzadko kiedy w nocy. Broni nas przed tym 
układ nerwowy (dba, żeby kichnięcie nagle nas nie obudziło);

• Choć dobre wychowanie zabrania kichania z otwartymi ustami, 
to jednak jest to najbezpieczniejszy sposób kichania. Unikniemy 
dzięki temu krwotoku z nosa i wylewu w oku.
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MIT 1
Magnez pomaga w zasypianiu i jest skuteczny w walce  
z bezsennością. Magnez nie jest lekiem ułatwiającym zasypianie  
i nie ma żadnych badań potwierdzających ten mit.

MIT 2
Regularne picie kawy wypłukuje magnez z organizmu, co powoduje 
jego niedobory i skurcze mięśni. Jedna, a nawet trzy kawy dziennie 
w żaden sposób nie spowodują niedoboru magnezu, oczywiście 
przy zachowaniu racjonalnej diety oraz przy posiadaniu zdrowego 
organizmu. Nie należy rezygnować z picia kawy, bo działa ona 
zbawiennie na wątrobę, jelito grube, hamuje rozwój nowotworów 
oraz miażdżycy.

FAKT 1
Na skurcze mięśni warto jeść banany. W bananach jest stosunkowo 
dużo potasu i magnezu, czyli pierwiastków, których niedobory  
u niektórych ludzi mogą wywołać  skurcze mięśni, czy drgania 
powiek. Należy jednak pamiętać, że banany są wysokokaloryczne  
i można od nich utyć.

FAKT 2
Magnez jest ważny dla dzieci w procesie ich rozwoju. Magnez jest 
ważny, ale nie ważniejszy od innych pierwiastków (potas, wapń, 
fosfor, żelazo, itd.). Dlatego należy pamiętać o zrównoważonej 
diecie.
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