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Szanowni Państwo,
rok 2020 za nami, jeden z najtrudniejszych i najbardziej pracowitych. Był 

to czas, kiedy wielu z nas zastanawiało się jak długo potrwa ten dziwny 

okres, jak się zakończy i czy wrócimy do normalności.

Rok 2020 był momentem wielu refleksji i chwilowego zatrzymania się 

w codziennym pędzie. Myślę, że każdy z nas zdał sobie sprawę, jak ważne 

jest zdrowie, dbanie o siebie, o sen, zdrową dietę i przede wszystkim - jak 

istotna jest dobra opieka lekarska.

Mając ogromne doświadczenie w leczeniu  wiemy, że Pacjent jest 

najważniejszy i z tym hasłem zawsze bardzo mocno się utożsamiamy. 

Chcemy, abyście byli we wspaniałej formie co roku, dlatego w naszej 

ofercie znalazły się Pakiety medyczne, które kompleksowo sprawdzają stan 

każdego Pacjenta: dużego i małego, tego, który chorował na Covid-19 ale 

także takiego, który przeszedł infekcję górnych dróg oddechowych.

Centrum Medyczne MML w ubiegłym roku pracowało non stop, byliśmy 

i jesteśmy dla Was! Wspieramy Was i służymy pomocą w każdej sytuacji, 

która wymaga wsparcia medycznego.

Życzę Państwu zdrowia i spokoju na 2021 rok!

Dr n. med. Michał Michalik 

Otolaryngolog, właściciel CM MML
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Jan Błachowicz - zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) 

wagi półciężkiej, utytułowany grappler i zawodnik boksu 

tajskiego. W latach 2011−2014 międzynarodowy mistrz 

Konfrontacji Sztuk Walki (KSW) w wadze półciężkiej, od 

2014 roku związany z Ultimate Fighting Championship 

(UFC). A od 27 września 2020 roku mistrz UFC w wadze 

półciężkiej…
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Jan 
Błachowicz

   Cieszyński Książe  
- największy sukces 
w historii polskiego 
MMA wśród mężczyzn

Agata Koćwin: I to tylko skrócony bilans Twoich tytułów 

Janku. Masz na swoim koncie 35 walk w tym 27 zwycięstw, 

piękny wynik! Powiedz jakie to uczucie być mistrzem?

Jan Błachowicz: Wspaniałe!

AK: Kto Cię inspiruje i motywuje do pracy, treningów 
i podtrzymywania zdrowego trybu życia?
J :.B  Największą motywacją jest fakt, że mogę żyć zdrowo. Poza 

tym trening sam w sobie sprawia mi przyjemność, a jeśli coś jest 

przyjemne, to dodatkowej  motywacji nie trzeba. Jest to mój 

sposób na życie, na zarabianie pieniędzy i na dobre samo-

poczucie.  Jest to coś, co po prostu kocham robić.

AK: Jak wygląda taki trening zawodowca?

J.B: To zależy od tego w jakim momencie się znajduję, czy jest to

okres przygotowawczy przed walką czy po. Jeśli przed walką, to 

trening rozpisany jest na mikrocykle: siły, sparingi, techniki, 

szybkość, „wyświeżenie” i start walki. Mój okres przygotowawczy 

trawa zazwyczaj 9 – 12 tygodni, składa się z 11 jednostek tre-

ningowych w tygodniu, nie można pomijać przy tym 

regeneracji, odnowy biologicznej, rehabilitacji itd.. Po walce 

zazwyczaj treningi odbywają się raz dziennie – mówię tutaj 

stricte o swoim systemie, bo u każdego zawodnika jest on 

indywidualny. 

AK: Czy oprócz ćwiczeń jest coś, co daje Ci energię do 

działania?

J.B: Trening daje mi taką energię, jest to maksymalny wyrzut 

endorfin - czuję się lepiej, zdrowiej właśnie po treningu. Ale nie 

zapomnijmy też o osobach z mojego otoczenia, które motywują 

mnie do działania. Przede wszystkim jest to moja narzeczona, 

która wspiera mnie nieustannie i to  głównie  ona daje mi siłę 

i energię. Czasami, kiedy jestem zmęczony, wystarczy, że na nią 

popatrzę i ta energia wraca!

AK: Uprawianie zawodowo sportu to przede wszystkim 

dyscyplina i rutyna, jak w pierasz swój organizm przy tak s

dużym wysiłku?

J.B: Odnowa biologiczna, sauna, masaże,
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rehabilitacja, nie mogę dopuścić aby mikrourazy przerodziły się 

w coś poważniejszego, dlatego na bieżąco eliminuję każdą 

drobną kontuzję. Niezbędne są też regularne wizyty  u takich 

specjalistów jak Centrum Medyczne MML, badania krwi i tzw. 

przeglądy zdrowia. Ale także suplementacja oraz morsowanie 

w okresie zimowym. Od pięciu lat morsuję, od tego czasu żadne 

przeziębienie mnie nie dopadło. Polecam wszystkim!

AK: A skąd pomysł na morsowanie?

J.B: Pięć lat temu, podczas seminarium w Rzeszowie, koledzy 

opowiadali mi o tym, że morsują. Wyjaśnili mi czym jest morso-

wanie, jakie są tego zalety. Stwierdziłem - dlaczego nie spró-

bować?! A kiedy spróbowałem, to wciągnąłem się na całego. 

Efekty były widoczne już po pierwszym wejściu do wody: lepsze 

samopoczucie, endorfiny, szybka regeneracja ciała, lepszy sen - 

to same plusy. Dodatkowo morsowanie to też trening odde-

chowy, który jest niezmiernie ważny w sporcie, który uprawiam.

AK: Jak ważny jest silny i zdrowy oddech dla sportowca?

J.B: Wydolność i zdrowie są bardzo ważne w każdej dyscyplinie 

sportu. Technika i siła to nie wszystko, najważniejsza jest 

kondycja - musisz mieć dotleniony organizm, dlatego oddech 

jest bardzo istotny. Ja sam, zanim przeszedłem operację pro-

stowania przegrody, nie mogłem oddychać przez nos, słabo 

spałem, moje treningi nie były efektywne. Zabieg wykonany 

został w CM MML i uważam, że jest to najlepsza decyzja w moim 

życiu, jeśli chodzi o zdrowie, ponieważ  poczułem nowy komfort 

życia Mój pierwszy oddech po operacji i usunięciu opatrunku 

był fantastyczny. Wtedy poczułem, czym tak naprawdę jest taki 

głęboki oddech! Dziękuję z całego serca, że mnie „napra-

wiliście”(śmiech)! 

AK: Regeneracja to dla Ciebie….

J.B:  Jest to bardzo ważny aspekt, tak samo jak trening, choć 

często pomijany. Uważam, że im lepiej jestem zregenerowany 

tym lepiej mogę trenować. Dla mnie to głównie dobra dieta, 

suplementacja, sen oraz cała odnowa biologiczna, ale też 

regeneracja mentalna, oczyszczenie umysłu. To bardzo ważne 

aby mieć taką odskocznię od pracy - poczytać książkę, obejrzeć 

film czy też pograć w grę. Takie aktywności  bardzo mi 

pomagają, ponieważ wtedy mentalnie odpoczywam.

AK: Myślałeś już o przyszłości, jakieś plany na najbliższe 

miesiące, lata…?

J.B: Myślę, ale nie jestem typem człowieka, który wybiega bardzo 

daleko w przyszłość. Moje plany zazwyczaj sięgają do kilku tygo-

dni naprzód. Jest Nowy Rok, niedawno zostałem ojcem, więc 
oskupiam się teraz na rodzinie. Nasze  życie zmieniło się o 180 , 

ale jesteśmy przepełnieni radością. A potem, w marcu, obrona 

pasa mistrzowskiego, ale do tego czasu nowa rola, w której - 

jestem pewien – całkiem dobrze sobie radzimy.

AK: I tego Ci życzę!

J.B: Korzystając z okazji życzę wszystkim szczęśliwego 2021 roku!

Rozmawiała Agata Koćwin

Trening daje mi 
taką energię,

 jest to maksymalny

 wystrzał endor�n, 
czuję się 

lepiej, zdrowiej 
właśnie po treningu.
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dr n. med. Agata Gerwel
Specjalista otolaryngolog

Centrum Medyczne MML

Infekcje 
górnych dróg oddechowych
Profilaktyka i diagnostyka

Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok 
przynosowych

Nos i zatoki stanowią początkowy odcinek dróg oddechowych. 

Dzięki temu, że pośredniczą między innymi w oczyszczeniu, 

nawilżeniu i ogrzaniu wdychanego przez nas powietrza, chronią 

nasze drogi oddechowe przed niekorzystnym wpływem 

czynników zewnętrznych. Tym samym jednak narażone są na ich 

szkodliwe działanie. Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, 

nazywane również nieżytem, może być wywołane przez wiele 

czynników, w tym: alergiczne, infekcyjne (wirusowe, bakteryjne, 

grzybicze), hormonalne, farmakologiczne, drażniące czynniki 

związane z wykonywanym zawodem, także zmiany, które mogą 

powstać w przebiegu chorób układowych (ogólnoustrojowych).

Cechą wspólną wszystkich nieżytów nosa, niezależnie od 
etiologii, są objawy w postaci upośledzenia drożności 
nosa, zaburzeń węchu oraz wydzieliny z nosa (katar) 

 Jednak stopień nasilenia objawów, rodzaj wydzieliny z nosa, czy 

wystąpienie objawów dodatkowych zależne są już od czynnika 

wywołującego nieżyt. I tak świąd nosa i oczu, kichanie, wodnista 

wydzielina z nosa są charakterystyczne dla alergicznego nieżytu 

nosa. 

Natomiast obecność gęstej wydzieliny, uczucie spływania po 

tylnej ścianie gardła, ból/uczucie rozpierania twarzy są już 

objawem zapalenia błony śluzowej nosa i zatok o podłożu wiru-

sowym lub bakteryjnym.

Przeziębienie lub ostre wirusowe zapalenie zatok ma miejsce 

wówczas, gdy objawy utrzymują się do 10 dni. O ostrym 

bakteryjnym zapaleniu nosa i zatok mówimy wówczas, gdy 

pojawi się  ropny katar, silny ból miejscowy zatok (często jedno-

stronny), gorączka (powyżej 38⁰C), nawrót dolegliwości lub 

pogorszenie po wstępnej łagodnej fazie choroby  

Jeśli objawy  w postaci niedrożności nosa, katar lub uczucia 

spływania po tylnej ścianie gardła, rozpierania bólu w obrębie 

twarzy, upośledzenie węchu utrzymują się dłużej niż 12 

tygodni i nie ustępują całkowicie po zastosowanym leczeniu - 

mówimy już o przewlekłym zapaleniu błony śluzowej nosa 

i zatok przynosowych. 

Wśród czynników predysponujących do wystąpienia zapalenia 

błony śluzowej nosa i zatok wymienia się: odmienności budowy 

anatomicznej nosa i zatok (np. krzywa przegroda nosa), alergie, 

refluks żołądkowo-przełykowy, palenie tytoniu, narażenie na 

czynniki zewnętrzne środowiskowe (zanieczyszczenie powie-

trza). Ostatnio coraz częściej wspomina się o predyspozycjach 

genetycznych, jednak obecny stan wiedzy w tym zakresie nie 

pozwala na przewidywanie choroby ani skutków jej leczenia.

Ze względu na częste nakładanie się objawów w nieżytach nosa 

i zatok o różnej etiologii, celem postawienia konkretnej diagnozy 

konieczne jest wykonanie ściśle określonych badań. Obecnie 

podstawowymi badaniami są endoskopia jam nosa i okolic ujść 

zatok oraz tomografia komputerowa zatok przynosowych.
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Na ich podstawie oraz w oparciu o objawy występujące u 

pacjenta można postawić pewną diagnozę i wdrożyć optymalne 

leczenie. Do badań wykonywanych dodatkowo w niektórych 

przypadkach należą: wymaz z nosa (gdy stwierdzamy obecność 

patologicznej, ropnej wydzieliny zwłaszcza w okolicy ujść zatok), 

badanie węchu (np. Sniffin’Sticks), rynomanometria, testy aler-

giczne, a także badanie histopatologiczne materiału pobranego 

z zatok podczas leczenia operacyjnego.

Celem zapobiegania rozwojowi zapaleń nosa i zatok 

przynosowych przede wszystkim należy wykluczyć czynniki 

predysponujące: zadbać o prawidłową drożność nosa (operacje 

udrażniające nos), wdrożyć odpowiednią diagnostykę i leczenie 

alergologiczne, zadbać o jakość wdychanego powietrza (zakaz 

palenia tytoniu, nawilżanie i oczyszczanie powietrza w miejscu 

stałego pobytu), wdrożyć leczenie w razie zdiagnozowanej 

choroby przewodu pokarmowego (refluks, zaburzenia mikro-

flory jelitowej).

Zapalenie krtani

Krtań jest częścią górnych dróg oddechowych, a jednocześnie 

narządem głosu. Ze względu na swoje położenie jest również 

narażona na działanie czynników wdychanych z powietrzem, 

a w obrębie jej błony śluzowej mogą rozwinąć się zapalenia 

o różnym podłożu. Mogą one mieć charakter ostry, gdy objawy 

ustępują do 3 tygodni, lub przewlekły, gdy utrzymują się dłużej. 

Zapalenie krtani może wystąpić w każdym wieku, jednak zde-

cydowanie częściej zapadają na nie dzieci. 

Ostre zapalenie krtani najczęściej jest wywołane przez wirusy lub 

bakterie i może powstać samoistnie lub być poprzedzone przez 

infekcję nosa, zatok przynosowych lub gardła.

DO CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI STANÓW 

ZAPALNYCH KRTANI NALEŻĄ:

Wśród objawów mogących wystąpić w przebiegu ostrego lub 

przewlekłego zapalenia krtani należy wymienić: duszność 

z zaznaczonym wysiłkiem przy wdechu, uczucie przeszkody przy 

przełykaniu, chrypka, kaszel (w początkowym etapie ostrego 

zapalenia krtani suchy, męczący, nasilający się podczas zmiany 

temperatury powietrza, w drugim etapie mokry, z odkrztu-

szaniem).

Rozpoznanie zapalenia krtani ustala się na podstawie objawów 

zgłaszanych przez pacjenta oraz badania laryngoskopowego. 

Obecnie fiberoskopia jest badaniem umożliwiającym najpeł-

niejszą ocenę krtani, zmian w obrębie jej błony śluzowej, a także 

ruchomości. W przypadkach wątpliwych może ona być uzupe-

łniona o zastosowanie dodatkowej optyki NBI, która umożliwia 

wykrywanie również zmian przednowotworowych.

W ramach profilaktyki występowania zapleń krtani należy przede 

wszystkim wykluczyć istnienie czynników sprzyjających jej 

rozwojowi. A więc zadbać o prawidłową drożność nosa 

(operacje udrażniając nos), leczyć przewlekłe stany zapalne 

zatok, unikać ekspozycji na dym tytoniowy, leczyć refluks 

żołądkowo-przełykowy. W przypadku osób pracujących głosem 

bardzo ważne jest systematyczne nawilżanie błony śluzowej 

gardła z wykorzystaniem środków miejscowo nawilżających, 

a także inhalacji oraz nawilżania powietrza w miejscu stałego 

przebywania.

przewlekłe stany zapalne w obrębie nosa i zatok 
przynosowych, 

upośledzenie drożności nosa (sk rzywienie 
przegrody nosa), 

a także, ze względu na bliskie sąsiedztwo 
z przełykiem, re�uks żołądkowo-przełykowy, 

palenie tytoniu, 

nadużywanie głosu (np. nauczyciele). 
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Wpływ mikrobiomu 
jelitowego na układ 
odpornościowy 

mgr Emilia Raszyńska - Czerkawska

Specjalista ds. żywienia

Centrum Medyczne MML

Instytut Mikroekologii

Nasz układ odpornościowy jest skomplikowaną strukturą 
obecną i tworzoną w różnych częściach naszego orga-
nizmu. Kształtuje się już w życiu płodowym, kiedy to 
przekazywane są przeciwciała pamięci immunologicznej 
od matki, po to aby rozwijać się i „szkolić” w zasadzie 
przez całe życie.
W ostatnich latach szybko wzrasta liczba publikacji naukowych 

dotyczących roli mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia 

człowieka i jego układu odpornościowego.

Mówienie o tym, że jelita są „centrum odporności” jest pewnym 

uproszczeniem bowiem na działanie układu odpornościowego 

ma wpływ szereg organów, substancji i relacji między nimi. 

Niemniej jednak badania wskazują na to, że jelita i mikrobom 

człowieka są integralną i ważną częścią tego systemu.  

Co to jest mikrobiota?

To zespół mikroorganizmów, przede wszystkim bakterii ale 

również grzybów, drożdżaków i archeonów tworzących w 

naszym układzie pokarmowym złożony ekosystem.

Ilość bakterii jest różna w zależności od poszczególnych odcin-

ków układu pokarmowego.

Bakterie korzystają ze składników pokarmowych i przekształcają 

je w różne substancje chemiczne, które wpływają na nasz na-

strój, apetyt i zdrowie. 

To tutaj zachodzi synteza neuroprzekaźników: serotoniny czy 

GABA, których niedobór może być przyczyną depresji czy 

zaburzeń rozwoju mózgu. Wykazano, że dwa szczepy 

probiotyczne mają wpływ na oś mózgowo-jelitową a tym 

samym na samopoczucie psychiczne. 

Bakterie zajmują się również syntezą witamin, np. witamin z 

grupy B (B1, B2. B12), PP, K. Mikroflora jelitowa wpływa na tra-

wienie i wchłanianie pokarmu oraz na zwiększenie przyswa-

jalności wapnia i żelaza z produktów roślinnych. 

Powiązanie jelit z układem
odpornościowym:

Mikrobiom trenuje nasz układ odpornościowy do prawidłowego 

działania. Jest niejako buforem pomiędzy tym, co trafia do nas z 

zewnątrz, a naszym „światem wewnętrznym”. Bakterie tworzą 

biofilm, który jest strefą ochroną między środowiskiem ze światła 

jelit a nabłonkiem jelitowym, stanowiąc blokadę dla przylegania 

patogenów bezpośrednio do ścian jelita. 

Codziennie stykamy się z potencjalnie groźnymi dla nas 

substancjami, patogenami, alergenami, pasożytami.  Jelito jest 

jednym z najważniejszych narządów układu odpornościowego 

„decydującym” które z tych substancji/organizmów zaakce-

ptować a które zwalczać. 

Bakterie bytujące w jelicie stymulują śluzówkę do wytwarzania 

przeciwciał SIgA, pierwszej linii obrony naszego organizmu, 

zapobiegającej przyleganiu i kolonizacji naszych śluzówek przez 

patogeny. 

„Dobre” bakterie trenują i  utrzymują w  gotowości komórki 

odpornościowe. Reakcje pomiędzy bakteriami bytującymi 

w jelitach a komórkami układu odpornościowego są wyra-

źne i zachodzą na zasadzie spr zężenia zwrotnego. 

Stan równowagi pomiędzy poszczególnymi składowymi mikro-

bioty jelitowej nazywany jest eubiozą. Prawidłowy stan śluzówki 

jelita i  równowaga mikrobioty utrzymują odpowiednią ciągłość 

bariery jelitowej, co   zapobiega przepuszczaniu patogenów oraz 

zapewnia sprawne działanie układu immunologicznego. 

Z kolei stan dysproporcji pomiędzy bakteriami określa się 

terminem dysbioza. Dysbioza jelitowa obserwowana jest w  

wielu zaburzeniach, takich jak: zaburzenia czynnościowe 

przewodu pokarmowego (zaparacia, wzdęcia, biegunki, zespół 

jelita drażliwego), choroby zapalne jelit, autyzm, atopowe 

zapalenie skóry, depresja, choroby autoimmunologiczne, alergie 

i nadwrażliwości pokarmowe. 

Bakterie korzystają 
ze składników pokarmowych 

i przekształcają je 
w różne substancje chemiczne, 
które wpływają na nasz

 NASTRÓJ, APETYT I ZDROWIE 
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Mikrobiom jelitowy to bardzo dynamiczna struktura, która jest 

modyfikowana przez procesy fizjologiczne, genotyp, styl życia 

(dietę, wysiłek fizyczny) oraz środowisko życia gospodarza. 

Negatywny wpływ na mikrobiotę mają niesteroidowe leki 

przeciwzapalne, antybiotyki, środki ochrony roślin. Dodatkowo 

negatywnie na  równowagę mikroflory wpływają stres, alkohol 

oraz zanieczyszczenie środowiska  [4]. 

Badnie Kyber Kompakt/Kyber
Kompakt Pro 

KyberKompakt to ilościowa i jakościowa diagnostyka kału pod 

kontem wskaźnikowych bakterii oraz grzybów i drożdżaków 

(w tym  Candida albicans) występujących w jelicie.

Badanie ocenia stan:

Poprzez wydzielanie związków zakwaszających środowisko 

jelitowe –  np. kwasu masłowego –  wymienione bakterie wspie-

rają rozwój bakterii określanych jako korzystne, zwalczając 

jednocześnie  te chorobotwórcze. Dodatkowo bakterie ochro-

nne współzawodniczą z  patogenami o  składniki odżywcze, 

przez co  wypierają je na zasadzie konkurencji. 

Dominacja bakterii cechujących się pozytywnym oddzia-

ływaniem na   organizm człowieka hamuje namnażanie pato-

genów. 

Ponadto w  ramach badania KyberKompakt określa się 

parametry kału,  takie jak konsystencję i  pH, których niepra-

widłowość może świadczyć o  zaburzonym  trawieniu lub zwię-

kszonym ryzyku rozwoju drobnoustrojów patogennych.

Badanie przeznaczone jest dla osób, które chcą wprowadzić 

skuteczną probiotykoterapię, oraz sprawdzić czy w ich przewo-

dzie pokarmowym występuje dysbioza jelitowa. Badanie to  

pozwala rozszerzyć rutynową diagnostykę i wspomóc lekarza w 

holistycznym podejściu do pacjenta.

Wskazania do badania: 

Badanie może być  przydatne dla pacjentów z  nawracającymi 

infekcjami, zaburzeniami czynnościowymi układu poka-

rmowego (bóle brzucha, biegunki, zaparcia i wzdęcia), 

atopowym zapaleniem skóry, zespołami metabolicznymi, 

nadwrażliwościami i alergiami pokarmowymi.  Ponadto diagno-

styka może być pomocna w  leczeniu wspierającym chorych 

o złożonych dolegliwościach, przykładowo: w chorobach auto-

immunologicznych (np. reumatoidalne zapalenie stawów, 

choroba Hashimoto), zaburzeniach ze  spektrum autyzmu, 

depresji.

Podsumowanie

Rola mikrobiomu jelitowego jest cały czas przedmiotem wielu 

badań. Wiele zależności i funkcji zostanie jeszcze odkrytych. Póki 

co, niepodważalna jest waga mikrobiomu jelit w kształtowaniu 

układu odpornościowego. 

Ważne jest to, że mamy wpływ na modyfikację tego środowiska 

tak aby służyło naszemu zdrowiu.  Pamiętajmy, że zróżnicowana 

dieta bogata w warzywa, owoce, błonnik oraz umiejętna suple-

mentacja probiotykami pomoże pozytywnie wpłynąć na to jak 

się czujemy. 

Źródła:
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mikrobioty ochronnej przewodu pokarmowego 

(proporcje bakterii beztlenowych Bi�dobacterium spp. , 

Bacteroides spp., Lactobacillus spp.)

mikrobioty stymulującej układ odpornościowy 
(niepatogenne szczepy Escherichia coli 
oraz Enterococcus fecalis),
 
mikrobioty proteolitycznej odpowiedzialnej za procesy 
gnilne ( Klebsiella spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., 
Proteus spp., Serratia spp., Hafnia alvei, Providencia spp., 
Morganella morganii, Clostridium spp.)   Bakterie te 
produkują między innymi  substancje toksyczne dla 
komórek nabłonka i  wątroby (m.in. amoniak, skatol), 
szczególnie w  diecie z dużą ilością białka pochodzenia 
zwierzęcego, 

 liczebności niefermentujących pałeczek z  rodzaju 
Pseudomonas, które mogą wskazywać na  rozwój 
zmian zapalnych w  jelicie. Podwyższona liczba  tych 
bakterii może skutkować obciążeniem wątroby i  jelit, 
nadprodukcją gazów w  rozkładzie białek,

bakterii potencjalnie chorobotwórczych. Niektóre 
grupy bakterii bytujących naturalnie w   jelicie mogą 
być potencjalnie patogenne, ważne jest, aby przewagę 
ilościową zachowywały mikroorganizmy korzystnie 
wpływające na  procesy zachodzące w  układzie 
pokarmowym.

Z życzeniami zdrowia,
mgr Emilia Raszyńska-Czerkawska 

Specjalistka do spraw zdrowia i żywienia
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Pro�laktyka chorób piersi obejmuje -pro�laktykę pier
wotną czyli zapobieganie chorobie poprzez kontro-
lowanie czynników ryzyka oraz  czyli pro�laktykę wtórną
wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. 

Według Europejskiego Towarzystwa Chirurgii 

Onkologicznej  do CZYNNIKÓW RYZYKA RAKA PIERSI 
ZALICZAMY:
Płeć żeńska (mężczyźni chorują na raka gruczołu piersiowego, 

ale niezwykle rzadko, 100-137 razy rzadziej niż kobiety)

Wzrastający wiek (choć zwiększa się również zachorowalność 

na raka piersi wśród kobiet młodych)

Przebyty rak piersi (zwiększa ryzyko zachorowania na raka 

piersi drugiej)

Patologie piersi w wywiadzie (szczególnie wysokiego ryzyka 

np. z atypią)

Przebyta radioterapia (np. w obrębie klatki piersiowej z po-

wodu chłoniaka Hodgkina szczególnie w młodym wieku) 

Znaczący wywiad rodzinny (występowanie raka piersi lub/ 

i raka jajnika w rodzinie, szczególnie u krewnych pierwszego 

stopnia oraz w młodym wieku, mutacje BRCA)

Wczesny wiek wystąpienia pierwszej miesiączki oraz późny 

wiek wystąpienia ostatniej miesiączk i 

Późny wiek pierwszego porodu

Stosowanie menopauzalnej terapii hormonalnej (szczególnie 

przez długi czas powyżej 5 lat, estrogen plus progestagen 

w sposób ciągły)

Doustne środki antykoncepcyjne (w zależności od składu 

i czasu stosowania)

Brak aktywności �zycznej

Otyłość (szczególnie po menopauzie, związana z występo-

waniem raków piersi z ekspresją receptora estrogenowego)

Dieta uboga w warzywa

Spożycie alkoholu 

Palenie tytoniu

prof. dr hab. med. Agnieszka Kołacińska-Wow

Chirurg piersi

Centrum Medyczne MML w Warszawie

Centrum Onkologii Uniwersytetu Medycznyego w Łodzi

Profilaktyka chorób piersi
W 25 spośród 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej 

prowadzone są programy mammogra�czne skriningowe 

/przesiewowe wczesnego wykrywania raka piersi (w fazie 

przedklinicznej, kiedy nie jest jeszcze palpacyjnie-w dotyku 

wyczuwalny jako guz, a tym samym najlepiej wyleczalny). 

Według zaleceń Europejskiego Towarzystwa Onkologii 

Klinicznej⁽²⁾ najsilniejsza rekomendacja dla wykonywania 

mammografii przesiewowej istnieje dla kobiet w wieku 50-69 lat 

w przedziale czasowym co 2 lata. Dla kobiet starszych lub 

młodszych, niż podany przedział wiekowy rekomendacje co do 

wykonywania mammografii są warunkowe. Największą 

względną redukcję zgonów ok. 20 %, na podstawie analiz brytyj-

skich, wykazano w przedziale wiekowym 50-69 lat, natomiast 

dowody na skuteczność skriningu mammograficznego 

w grupie kobiet 40-49 lat są bardziej ograniczone, szczególnie 

w grupie pań 40-44 lat. 

Analizując programy skriningowe/ przesiewowe, również należy 

mieć na uwadze ryzyko nadmiernej diagnozy (over-diagnosis- 

rozpoznania patologii, która prawdopodobnie nigdy nie wywoła 

objawów czy śmierci pacjenta) oraz nadmiernego leczenia 

(over-treatment), wyników fałszywie dodatnich (stwierdzenie 

patologii, podczas gdy choroba faktycznie nie występuje) lub 

przeciwnie wyników fałszywie ujemnych (tj. brak rozpoznania 

raka, który faktycznie jest, fałszywe poczucie pewności u 

pacjentki i lekarza), underdiagnosis- niepowodzenie prawidło-

wego rozpoznania schorzenia, niedoszacowanie czy under-

treatment - niedostateczne leczenie, mogącego niekorzystnie 

wpływać na przeżycia chorego. Niemniej jednak, badanie 

mammograficzne, krzewienie świadomości wczesnych objawów 

raka piersi, postępy w leczeniu chorych na raka piersi przyczy-

niają się do zmniejszenia liczby zgonów u chorych na raka piersi 

i poprawy rokowania. 

Obecnie trwają badania naukowe dotyczące badań skriningo-

wych zaadaptowanych do indywidualnych czynników ryzyka 

kobiety.

(1)
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Badanie ultrasonogra�czne (USG) piersi
nie jest narzędziem skriningowym, jako badanie subiektywne, 

niemniej wykonywane przez doświadczonego radiologa jest 

bardzo dobrym i użytecznym badaniem pozwalającym wykryć 

raka piersi we wczesnym stadium, a więc o dobrym rokowaniu 

lub zmiany łagodne. Badanie USG piersi zaleca się wykonywać 

profilaktycznie u kobiet raz w roku, również u kobiet młodych 

oraz u kobiet w ciąży (zwłaszcza u kobiet w ciąży po 35 r. ż.).

Rezonans magnetyczny (MRI) piersi
nie jest rutynowo rekomendowany u wszystkich kobiet, ale 

powinien być zalecony u kobiet z rodzinnym występowaniem 

raka piersi, szczególnie u nosicielek mutacji BRCA; u kobiet, u 

których istnieją znaczne rozbieżności w badaniu mammografii 

i usg, u kobiet z implantami piersi oraz można rozważyć u kobiet 

z tzw. gęsta piersią (dense breast), „gęste” utkanie tkankowe, 

gdzie tkanka gruczołowa przeważa nad tkanką tłuszczową.

Wiele nowoczesnych technik diagnostyki obrazowej chorób 

piersi jest obecnie testowanych takich jak: mammografia 3D/ 

cyfrowa tomosynteza piersi, elastografia (shear wave), mammo-

grafia spektralna. Powyższe techniki mogą zwiększyć dokła-

dność diagnostyczną, zwłaszcza u kobiet z tzw. gęsta piersią.  

Źródła:

 1. Wyld L, Markopoulos C, Leidenius M et al. Breast Cancer 

Managements for Surgeons. European Society of Surgical 

Oncology (ESSO). European Society of Breast Cancer Specialists 

(EUSOMA)

www.esmo.org

 2.  Clinical Practice Guidelines-Early Breast Cancer 2019
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Spirometria jest to jedno z najważniejszych badań dia-
gnostycznych układu oddechowego. Polega na pomiarze 
objętości i pojemności płuc oraz przepływów powietrza w 
obrębie układu oddechowego w różnych fazach cyklu 
oddechowego. Badanie spirometryczne jest zupełnie 
nieinwazyjne i niebolesne.

Spirometria – co to jest?

Spirometria to najczęstsze badanie czynnościowe płuc, niez-

będne do diagnozowania i kontrolowania leczenia chorób 

obturacyjnych, które powodują zwężenie dróg oddechowych 

i utrudniają oddychanie, m.in. astmy oskrzelowej i przewlekłej 

obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Jakie są wskazania do spirometrii?

Główne wskazania do wykonania spirometrii:

Spirometria – jak przygotować się do 
badania?
Badanie spirometrii nie wymaga wielu skomplikowanych 

przygotowań, przed  jego wykonaniem warto jednak pamiętać, 

aby:

Prawidłowy odczyt wyniku będzie możliwy, gdy wykonany 

zostanie pomiar masy ciała oraz wzrostu pacjenta. Samo badanie 

jest bezbolesne.

Spirometria 
- kto się powinien przebadać?

Badane spirometryczne jest wskazane u osób nałogowo palą-

cych papierosy. Palacze po czterdziestym roku życia powinni je 

wykonywać raz na dwa lata.  Badanie to zaleca się też osobom, 

które mają kaszel, duszność, łatwo się męczą, niezależnie od 

tego, czy są palaczami, czy nie. Takie objawy mogą wskazywać 

np. na tętnicze nadciśnienie płucne, które diagnozuje się m.in. 

w oparciu o spirometrię.

Odpowiednio wczesne wykrycie zaburzeń czynności układu 

oddechowego pozwoli na szybką diagnozę oraz zastosowanie 

właściwego leczenia. Pragnąc cały czas rozwijać naszą ofertę 

medyczną dajemy Państwu możliwość wykonania w Centrum 

Medycznym MML badania spirometrycznego.

zdiagnozowane choroby  układu oddechowego

przebyty przeszczep płuc lub innych narządów

nałogowe palenie tytoniu bądź szkodliwe warunki 
środowiskowe 

monitorowanie przebiegu i leczenia 
chorób układu oddechowego

okoliczności stanowiące ryzyko dla danego pacjenta, 
np. operacja, stosowanie leków które mogą 
(potencjalnie) uszkodzić układ oddechowy

ubrać się w coś wygodnego, niekrępującego ruchów 
tułowia,

nie jeść ob�tych posiłków na 2 godziny przed 
badaniem,

nie wykonywać intensywnych ćwiczeń bezpośrednio 
przed spirometrią (min. 30 minut przed),

koniecznie odstawić niektóre leki przeciwastmatyczne, 
jeżeli badanie wykonuje się po inhalacji leku 
rozkurczającego oskrzela. 

W celu uzyskania szczegółowych informacji 
odnośnie badania oraz jego ceny prosimy 

kontaktować się z recepcją 

tel. (22) 406 54 22

dr n. med. Robert Włodarczyk 

Specjalista pulmonolog i chorób wewnętrznych

Centrum Medyczne MML

Spirometria w CM MML

nie palić papierosów i nie spożywać alkoholu na min. 
4 godziny, a najlepiej dobę wcześniej,
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Ultrasonografia jest jednym z najbardziej powszechnych badań 

we współczesnej medycynie. Pozwala na zobrazowanie wnętrza 

naszego ciała, dzięki czemu specjalista może ocenić stan pacjenta

i pokierować na dalsze leczenie lub profilaktykę.

USG jest badaniem nieinwazyjnym i w pełni bezpiecznym, 

może być przeprowadzane w krótkich odstępach czasowych.

W CM MML wykonasz USG

 

Preferujesz umawianie wizyt przez Internet, 

taka forma jest dla Ciebie wygodniejsza?

Już masz taką możliwość!

Wystarczy wejść na naszą stronę internetową 

www.mml.com.pl 
wybrać przycisk REJESTRACJA ONLINE 

na górnym pasku, który przeniesie Cię bezpośrednio 

do naszej internetowej rejestracji. 

Możesz wybrać konsultację w 

klinice lub teleporadę.

SPRAWDŹ JUŻ TERAZ 

I ZAREZERWUJ SWÓJ TERMIN WIZYTY!
W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Rejestracja on-line

ZAKRES USG JAKI WYKONUJEMY:
BADANIE NARZĄDÓW: 
jama brzuszna, układ moczowy, tarczyca, ślinianki, jamy opłucnowe,

DOPPLER
badanie przepływów krwi: tętnic, żył, układu żyły wrotnej, aorty brzusznej itp.,

BADANIE PIERSI, MIEDNICY, PACHWINY, TKANEK MIĘKKICH +

Dla naszych Pacjentów wprowadziliśmy 

REJESTRACJĘ ONLINE, 
dzięki czemu będziesz mógł znaleźć 

najdogodniejszy dla siebie termin i zapisać 

się do wybranego lekarza bez konieczności 

rozmowy telefonicznej. Znajdziesz tam 

specjalistów otolaryngologii, alergologii, 

chorób wewnętrznych, a także zapisy 

na badania USG. 



 Kurs doskonalący dla lekarzy stomatologów
 

Mamy ogromną przyjemność ogłosić, iż 12 stycznia 2021 

rozpoczęliśmy kolejną edycję warsztatów

 

„DIAGNOSTYKA W LECZENIU IMPLANTOLOGICZNYM 

W KONTEKŚCIE CHORYCH ZATOK”

Tym razem, podczas cyklu 3 spotkań,  wraz z certyfikatem 

przyznajemy kursantom  8 punktów edukacyjnych 

Wojskowej Izby Lekarskiej.

Kurs trwa 8 godzin i podzielony jest na 3 części: teoretyczną,

praktyczną i panel dyskusyjny. Tematyka warsztatów to

między innymi rola znieczulenia w leczeniu zabiegowym, 

wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, przygotowanie 

pacjenta do zabiegu, Sinus Lift, nowoczesne metody 

leczenia zatok. 

Nasi najlepsi specjaliści w dziedzinie laryngologii, 

anestezjologii i chirurgii szczękowej prowadzą 

wykłady stacjonarnie i on-line. 
Kursanci mają możliwość dzielenia się doświadczeniem, 

pogłębiania swojej wiedzy poprzez asystowanie podczas 

zabiegu,  oraz dyskusje panelową.

Bardzo się cieszymy, że możemy dzielić się swoją 

wiedzą i integrować środowiska lekarskie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 

do rejestracji na inne dostępne terminy: 

www.konferencjamml.pl/rejestracja +
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Jesteś po chorobie Covid-19? 

Twoje zdrowie nie jest takie samo, 

jak przed wirusem? 

sprawdzenie i poprawę 

wydolności oddechowej

weryfikację zmysłu 

węchu

wzmocnienie odporności

diagnostykę układu ruchowego

Centrum Medyczne MML opracowało 

MODEL REGENERACJI PACJENTA 

PO PRZEBYTYM ZAKAŻENIU 

koronawirusem, obejmuje on: 

Nasi eksperci pomogą w rekonwalescencji i sprawnym 
powrocie do zdrowia oraz lepszego samopoczucia.


