


Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce 
drugi numer magazynu „Zdrowie w Centrum”. 
Niezwykle cieszy nas dobre przyjęcie naszego 
pisma. Mamy nadzieję, że ten i kolejne numery 
będą dla Państwa źródłem ciekawych 
informacji na temat zdrowia. 

SAMI 
O SOBIE

02 | SAMI O SOBIE

W tym numerze skupiliśmy się na tematach związanych z ciepłymi 
miesiącami roku. Przestrzegamy przed niebezpiecznym czerniakiem, 
zapraszamy na wizytę u kardiologa, dementujemy mity na temat soli. Jako, 
że w miesiącach letnich rodzi się statystycznie najwięcej dzieci zapraszamy  
do przeczytania tekstu na temat badań jakie warto wykonać przed 
planowaną ciążą.
 
Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom stale rozbudowujemy 
ofertę badań specjalistycznych i laboratoryjnych. Nasze laboratorium 
posiada certyfikat wykonywania badań w kierunku boreliozy – choroby 
zakaźnej przenoszonej przez kleszcze, na którą w sezonie letnim jesteśmy szczególnie
narażeni. Zapraszamy Państwa do odwiedzania naszej strony i zapoznania 
się z pełną ofertą. 

Zapraszamy do lektury naszego magazynu, jesteśmy otwarci na Państwa 
sugestie odnośnie tekstów i formy naszego pisma. Jeśli zechcielibyście Państwo 
przekazać nam swoje uwagi i pomysły prosimy o kontakt z redakcją: 
redakcja@dolmed.pl

Życzymy miłej lektury i dużo zdrowia!
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TWÓJ LEKARZ
dr n. med. Maciej Garbień
{ specjalista chirurgii ogólnej}

GODZINY PRZYJĘĆ:
konsultacje lekarskie

Środa:
{ 16:30 - 19:30 }

Terminy zabiegów ustalane są 
indywidualnie.

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
Doświadczenie zawodowe zdobywał 
we wrocławskich szpitalach.  Obecnie 
pracuje na stanowisku starszego 
asystenta w jednym z nich, a w naszym 
Centrum przeprowadza: zabiegi 
usuwania żylaków kończyn dolnych 
najnowocześniejszą metodą laserową 
EVLT, skleroterapie pajączków żył 
kończyn dolnych, miniflebektomie, 
operacje cieśni nadgarstka metodą 
endoskopową CTRS oraz operacje 
przepuklin pachwinowych
z użyciem nowoczesnych siatek.

Dlaczego został Pan lekarzem? I skąd pomysł na taką 
specjalizację? 
Mój ojciec i trzech dziadków było lekarzami. Więc poszedłem na studia 

medyczne siłą rozpędu rodzinnego. A specjalizacja? Tylko taka była możliwa 

do wybrania...

Co najbardziej lubi Pan w swojej pracy?
Skuteczność leczenia chirurgicznego. Kontakt z pacjentem.

Najtrudniejsze chwile w Pana pracy to... 
Kiedy pomimo leczenia nie można pacjentowi pomóc. Wtedy rozmowa 

z pacjentem i wyjaśnienie mu dlaczego choroba jest nieuleczalna to 

najbardziej trudny moment w pracy lekarza....

Zdarzają się w pracy jakieś zabawne sytuacje?
Oczywiście. Czasami pacjenci opowiadają zabawne anegdoty. Czasami ja 

sam dla rozluźnienia sytuacji opowiadam jakiś dowcip sytuacyjny.

Kim jest „trudny pacjent”?
Trudny pacjent to osoba która nie uznaje ograniczeń medycyny albo po 

prostu nie wierzy w możliwości wyleczenia się. Czasami po rozmowie

z pacjentem i wyjaśnieniu procesu leczenia pękają bariery i pacjent 

odzyskuje zaufanie.

Jest Pan pasjonatem pracy, w takiej profesji chyba zresztą 
nie można inaczej... Ale każdy z nas ma swoją odskocznię. 
Dla Pana, to...
Rodzina, sport , dobra kuchnia i dobra książka.

Ma Pan jeszcze jakieś inne pasje poza pracą?
Oczywiście. Sam uprawiam amatorsko sport. Uczestniczę w treningach

i zawodach moich dzieci. Córka jeździ konno. Syn trenuję piłkę nożną.

Zawsze znajdzie Pan czas na…
Słuchanie innych...

Gdyby nie był Pan lekarzem to kim chciałby Pan być?
Zawsze chciałem być lekarzem. W sumie nie widzę siebie w innym zawodzie.
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Najbardziej słoneczne miesiące w roku to 
maj, czerwiec i lipiec. Wakacyjna atmosfera 
sprawia, że  uciekamy myślami na piaszczyste 
plaże.

Przygotowując się do urlopu dbamy 
o mięśnie i sylwetkę. Niestety często 
zapominamy o skórze.

MĄDRY 
PACJENT
PRZED 
SZKODĄ - 
CZERNIAK
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Moda na opalanie nadal trwa, a piękna opalenizna wciąż jest 
symbolem udanego urlopu. Planując beztroski wypoczynek na 
słońcu należy postępować odpowiedzialnie. Kąpiele słoneczne 
mają działanie terapeutyczne, pozwalają nam się zrelaksować, 
przyśpieszają uwalnianie witaminy D w organizmie.

Niestety dermatolodzy i onkolodzy są jednogłośni – zdrowe 
opalanie nie istnieje. Promieniowanie słoneczne negatywnie 
wpływa na największy ludzki organ – skórę. Przyspiesza jej 
starzenie, bardzo źle wpływa na wszelkie zmiany skórne takie 
jak: znamiona, piegi i zmiany barwnikowe (potocznie zwane 
pieprzykami). Pod wpływem słońca z takich niedoskonałości może 
rozwinąć się czerniak.

Wcześnie wykryty
i usunięty czerniak jest
w pełni wyleczalny.
Niestety jest on nowotworem bardzo agresywnym, szybko 
daje przerzuty atakując cały organizm. Nawet najmniejsze 
przeistoczenie się zmian, które znajdują się na naszej skórze, 
powinno wzbudzić niepokój.  Osoby ze szczególną predyspozycją 
do wystąpienia tego rodzaju nowotworu mają jasną karnację, jasne 
oczy, włosy i dużą ilość wyżej opisanych zmian.

Na promieniowanie słoneczne i powstawanie zmian skórnych oraz 
poparzenia słoneczne szczególnie narażone są dzieci. Jak wiadomo 
powinny one spędzać dużo czasu na dworze, ale aby było to w pełni 
bezpieczne ich skórę należy pokryć kremem z filtrem, najlepiej
o faktorze SPF 50. Co istotne, ochrona przeciwsłoneczna 
jest ważna tak samo latem jak i zimą. Poparzenia słoneczne
w młodym wieku mogą nieść ze sobą negatywne skutki zdrowotne
w przyszłości.

Ryzyko zachorowania na czerniaka
w dorosłości, rośnie proporcjonalnie 
do długości czasu spędzonego na 
ostrym słońcu w dzieciństwie.

Podstawą skutecznej ochrony jest prewencja, 

Podstawą skutecznej ochrony jest prewencja, 
w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Nikt nie zna tak dobrze, własnego ciała jak my sami, dlatego ważne 
jest aby regularnie i dokładnie kontrolować stan swojej skóry. 

Jeśli zauważymy, że nasze znamiona uległy zmianom, np. ich kształt 
stał się nieregularny, powiększyły się, nie zwlekajmy i udajmy się 
na konsultację do dermatologa lub onkologa.

Wideodermatoskopia
jest najskuteczniejszym narzędziem 
diagnostyki  skóry, którą warto 
wykonywać raz w roku, szczególnie 
przed wyjazdem do ciepłych krajów. 
Badanie to umożliwia rzetelne 
i skuteczne rozpoznanie lub 
wykluczenie choroby, dzięki 
najnowszym technologiom 
cyfrowym.

Dokładną kontrolę skóry można 
przeprowadzić w Pracowni 
Diagnostyki Zmian Skórnych 
w DCM DOLMED S.A., która 
znajduje się w ścisłej europejskiej 
czołówce pod względem 
wykrywalności czerniaka.

Mimo sukcesów na polu skuteczności w wykrywaniu czerniaka we 
wczesnym stadium, życzylibyśmy Państwu i sobie, abyśmy mogli 
postawić jak najmniej diagnoz przynoszących złe wieści. Dlatego 
zachęcamy do wykonywania badań profilaktycznych minimum raz
w roku.



W upalne dni możemy odczuć problemy
z krążeniem, duszności, przyspieszone bicie 
serca, a nawet uczucie ciężkich nóg. Gdy 
przeszkodą nie do pokonania staną się schody 
lub krótki spacer – koniecznie udajmy się do 
lekarza. Zanim nasze serce zabije mocniej na 
myśl o upragnionym urlopie – zbadajmy je, 
by nasz organizm był gotów na wakacyjne 
szaleństwa.

Warto dbać o swoje serce, jeśli chcemy by biło 
długo dla nas i naszych najbliższych.

Choroby układu krążenia często atakują z zaskoczenia, rozwijając się 
bez widocznych objawów. Często jedynym sposobem ich wykrycia 
są badania diagnostyczne. Wystąpieniu widocznych sygnałów 
schorzeń sercowow-naczyniowych sprzyja wysoka temperatura.

Latem wiele osób zrzuca to na karb upałów, co często kończy 
się niestety długoletnim leczeniem, a nawet śmiercią. Problemy
z układem krążenia mają wiele skutków ubocznych – negatywnie 
wpływają na ośrodek wzroku, nerki, mózg i wiele innych narządów,
w tym także skórę. W leczeniu tego typu problemów najważniejsza 
jest systematyczność i profilaktyka. Fachową pomoc i wiedzę 
na temat zapobiegania chorobom układu krążenia otrzymamy
jedynie w specjalistycznej poradni, np. kardiologicznej czy 
hipertensjologicznej (leczenia nadciśnienia tętniczego). 

Poradni hipertensjologicznych jest niewiele, a do kardiologa czeka 
się w kolejce miesiącami, dlatego zachęcamy do zapoznania się
z ofertą DCM DOLMED S.A.

Krótki czas oczekiwania na wizytę, a co za tym 
idzie – szybsza diagnoza, może uratować nam 
życie!

W dzisiejszych czasach prawdziwą plagą wśród pacjentów 
kardiologicznych jest nadciśnienie tętnicze. Zaniepokoić nas 
powinny duszności, szybkie męczenie się, szalejące tętno czy 
inne dotąd niespotykane objawy. Następstwem nadciśnienia jest 
między innymi miażdżyca, ograniczająca dostęp życiodajnej krwi do 
narządów, poprzez złogi cholesterolu. Inne przykre konsekwencje 
to choroby serca oraz udar mózgu, którego ryzyko rośnie wraz
z wiekiem.

Serce mamy tylko jedno dlatego warto o nie 
zadbać!

Pamiętajmy, że nasze serce nigdy nie odpoczywa, traktujmy je dobrze 
i badajmy się. Jeśli jesteśmy narażeni na długotrwały stres, palimy 
papierosy i nie stronimy od alkoholu – kołatanie serca, siniejąca skóra, 
ból promieniujący od klatki piersiowej – to nasze serce bije na alarm.

Warto dbać o siebie i swoich bliskich.
Zadbajmy o serce, obdarzając je profesjonalną opieką medyczną. 
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SEZON NA . . .
KARDIOLOGA 

Jedną z najczęstszych przyczyn 
umieralności Polaków są 
choroby układu krążenia.



LASEROWE 
USUWANIE  
ŻYLAKÓW

Bez bólu, 
bez straconego 
czasu!

Dolnośląskie Centrum Medyczne 
DOLMED S.A.
ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław
REJESTRACJA: 71 77 11 777

dowiedz się więcej

www.dolmed.pl
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ZDROWE 
ŻYŁY TO 
ZDROWE
NOGI

PROMOCJA
cenowa do
30 czerwca!



   

08 | BYĆ KOBIETĄ - Świadoma mama

Chwila zostania mamą to 
wspaniały moment. Choć świat 
przewraca się do góry nogami, 
zmieniają się priorytety i zaczyna 
brakować czasu na wiele rzeczy, to 
obecność dziecka wielokrotnie to 
wynagradza.
Niestety kobiety często zapominają jak ważne jest przygotowanie 
się do zajścia w ciążę. Przed rozpoczęciem starań o powiększenie 
rodziny warto wykonać serię badań.

Ciąża to marzenie wielu kobiet. 
W dzisiejszych czasach coraz więcej par ma problemy z poczęciem. 
Stres, palenie papierosów czy chemia w jedzeniu, to tylko niektóre 
z niesprzyjających czynników. W mediach liczba artykułów 
o niepłodności i bezowocnych staraniach o dziecko rośnie lawinowo. Na 
szczęście wiele kobiet nie ma problemu z płodnością. Spośród tej grupy 
są jednak takie, które dotykają komplikacje związane z przebiegiem 
ciąży i zdrowiem płodu. Niektórych nie da się uniknąć, ale innym można 
zapobiec poprzez wykonanie badań przed planowanym poczęciem. 

Najważniejsza i podstawowa jest 
oczywiście wizyta u ginekologa.

BYĆ KOBIETĄ - 
ŚWIADOMA MAMA

Dla przyszłych mam niezmiernie istotne jest także sprawdzenie, 
czy nie występuje u niej niedokrwistość. Jej wczesne wykrycie 
pozwala na podjęcie leczenia jeszcze przed ciążą. Podczas ciąży 
pogłębia się ona i może stanowić zagrożenie dla przyszłej mamy,  
i prawidłowego rozwoju dziecka. Ważnym badaniem jest ustalenie 
poziomu glukozy. Dzięki niemu można zdiagnozować cukrzycę, 
która do tej pory nie dawała żadnych objawów. Chorobę trzeba 
opanować przed ciążą, bo wahania poziomu cukru we krwi
i cukrzyca są bardzo niebezpieczne dla płodu. Kolejnym istotnym 
testem z krwi jaki należy przeprowadzić jest badanie poziomu 
hormonów tarczycy. Zbyt niskie może uniemożliwić zajście
w ciążę lub być przyczyną poronienia, natomiast zbyt wysokie – 
spowodować przedwczesny poród. Dlatego warto je sprawdzić 
i pod kontrolą specjalisty endokrynologa wyrównać ich poziom. 
Test na obecność wirusów cytomegalii i toksoplazmozy wykaże, 
czy w krwi obecne są przeciwciała, które świadczą o przebyciu tych 
chorób i chronią przed świeżą infekcją. Zarażenie się podczas ciąży 
mogłoby doprowadzić do zakażenia płodu, następstwem czego są 
m.in. zaburzenia i opóźnienia w rozwoju umysłowym dziecka. Aby 
ciąża przebiegła bez problemów lekarz może zalecić również inne 
badania.

Każda mama chce być tą 
najlepszą na świecie, dlatego 
zachęcamy do sprawdzenia stanu 
zdrowia oraz teoretycznego 
przygotowania do macierzyństwa.
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Przygotowanie do ciąży i porodu to nie tylko wykonanie 
badań. 

Pamiętaj, że warto zdecydować 
się na edukację przedporodową
Dlatego kiedy będziesz już 
oczekiwać swojego dziecka 
skorzystaj z bezpłatnych 
zajęć prowadzonych
w DCM DOLMED S.A. przez 
wykwalifikowaną położną.

Plan edukacji przedporodowej przygotowany jest tak 
aby przygotować przyszłe mamy zarówno w sposób 
teoretyczny jak i praktyczny.

Każda mama chce być tą najlepszą na świecie, dlatego 
zachęcamy do sprawdzenia stanu zdrowia oraz 
teoretycznego przygotowania do macierzyństwa.



WSTYDLIWE SPRAWY - 
PRZEPUKLINA
PACHWINOWA

Życie przestaje cieszyć, unikasz zbliżeń 
fizycznych, masz problem z podnoszeniem 
ciężkich rzeczy. Do tego jeszcze potworny 
ból i wstyd, że ktoś zauważy. To nie opis 
nocnego koszmaru, tak niestety wygląda 
życie wielu osób, które w porę nie poddały 
się leczeniu przepukliny pachwinowej.

Aby zrozumieć problem, trzeba wiedzieć czym jest przepuklina
i jak ją rozpoznać. Jest to nieprawidłowe przesunięcie się organów 
wewnętrznych lub ich części w miejsca, w których nie powinny się 
znajdować. Jedną z najczęściej spotykanych odmian tej choroby jest 
przepuklina pachwinowa. Występuje przeważnie u mężczyzn i nie 
jest tylko problemem estetycznym, ponieważ może prowadzić do 
poważnych powikłań. Historia przepukliny zaczyna się niewinnie. 
Podczas wysiłku fizycznego, śmiechu, kaszlu czy wizyty w toalecie 
pojawiają się przejściowe bóle w okolicy pachwinowej. Z czasem,  
zaczyna być wyczuwalny miękki guzek, który stopniowo twardnieje 
i staje się coraz bardziej widoczny i bolesny. Dalej jest tylko gorzej.
Wieloletnie przepukliny pachwinowe powodują uczucie wstydu
i braku akceptacji własnego ciała, a także znacząco wpływają na jakość 

życia seksualnego. Prowadzą również do martwicy jelit, która może 
skończyć się śmiercią.

Konsekwencje nieleczonej przepukliny pachwinowej mogą być 
tragiczne. Jedyną metodą leczenia jest operacja. Wielu mężczyzn 
unika jej jak ognia, chwytając się różnych domowych metod, jak już 
wiemy – nieskutecznych. Operacja to dla wielu zabieg wymagający 
niemałej odwagi. W przypadku tego schorzenia obawy nie są 
potrzebne.

W DCM DOLMED S.A. przepuklinę pachwinową operuje się metodą 
Lichtensteina przy użyciu nowoczesnych siatek, dzięki którym unika 
się szwów na narządach wewnętrznych, minimalizując tym samym ból 
i ryzyko powikłań. Sam zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym 
i trwa jedynie 40 minut, a do domu pacjent wraca tego samego dnia. 
Zabieg ten przeprowadza, posiadający wieloletnie doświadczenie 
specjalista chirurgii, dr n. med. Maciej Garbień. Rekonwalescencja 
zajmuje dwa tygodnie i nie wymaga zdejmowania szwów przez lekarza, 
ponieważ używa się nici rozpuszczalnych, dzięki którym pozostaje 
jedynie niewielka kosmetyczna blizna. Metoda Lichtensteina jest tzw. 
złotym standardem postępowania. Oznacza to, że tym sposobem 
najczęściej na świecie są operowane przepukliny pachwinowe, a każda 
nowa metoda jest porównywana z tym właśnie zabiegiem.
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CIEKAWOSTKI - ZIEWANIE

SÓL - FAKTY I MITY

Ziewanie to bardzo złożony proces, jego przyczyny nie są dokładnie poznane. 
Odruch ten często bywa związany z potrzebą snu lub zmęczeniem, a nawet 
stresem. Ziewamy  gdy nasz organizm potrzebuje tlenu.

 A oto kilka ciekawostek o ziewaniu:

• Poprawia przepływ krwi i chłodzi mózg przez co wpływa na poprawę jego 
funkcjonowania. Napędza krew, która krąży szybciej i jest bardziej dotleniona.

• Myśląc o ziewaniu, przebywając z osobą która właśnie ziewa, a nawet czytając 
ten tekst – zapewne zaczniesz ziewać. To czynność „zaraźliwa” w sensie 
psychologicznym. Udowodniono, że osoby ze skłonnością do empatii ziewają 
częściej, tym bardziej, jeśli darzą kogoś sympatią.

• Ziewamy od 12 tygodnia życia płodowego. W taki sposób płuca przygotowują 
się do, tak ważnego, pierwszego oddechu.
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MIT 1
Sól jest dobrym źródłem magnezu i innych ważnych pierwiastków. 
Powinniśmy unikać soli kuchennej, gdyż jest jedną z przyczyn wzrostu 
zachorowań na takie choroby jak: nowotwory żołądka, nadciśnienie tętnicze 
i niewydolność krążenia. Sól kuchenna jest podstawowym źródłem sodu 
(którego niedobory są rzadkością), znajduje się ona głównie w produktach 
przewożonych, które spożywamy. Dlatego powinniśmy unikać soli, a nie 
traktować ją jako składnik odżywczy naszej diety.

MIT 2
Sól morska jest zdrowsza od soli kuchennej.  Te dwa rodzaje soli 
mają taką samą zawartość sodu. Rozróżnienie,  jest jedynie istotne 
jeśli weźmiemy pod uwagę walory smakowe.

FAKT 1
Sól działa dezynfekująco na gardło. Łagodny roztwór soli może 
odkażać błony śluzowe, nie uśmierzy jednak bólu gardła, ale warto 
w trakcie infekcji płukać je roztworem wody i soli.

FAKT 2
Sól powoduje nadciśnienie. Udowodniono, iż redukcja soli kuchennej 
w diecie powoduje spadek nadciśnienia tętniczego. Nadmierne 
spożycie chlorku sodowego ma bezsprzeczny związek z nadciśnieniem. 



    

Zadbaj o swoje zdrowie!
Dowiedz się więcej
www.dolmed.pl  

Dolnośląskie Centrum Medyczne 
DOLMED S.A.
ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław
REJESTRACJA: 71 77 11 777


