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Aktualności

Scanmed Multimedis
sygnatariuszem
inicjatywy ONZ Global
Compact – ,,Caring for
Climate’’
Caring for Climate to największa na świecie inicjatywa powołana
w 2007 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-Moona.
Obecnie ponad 400 firm z 65 państw jest sygnatariuszami inicjatywy. Ma ona na celu wsparcie przedstawicieli biznesu w opracowywaniu i wdrażaniu strategii minimalizujących negatywny wpływ
przedsiębiorstw na środowisko. Caring for Climate to platforma
służąca wymianie dobrych praktyk z zakresu ochrony środowiska
i przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz kuźnia nowych
projektów środowiskowych. Grupa Scanmed Multimedis dołączyła

emisji gazów powstających podczas spalania paliw przez pojazdy

do grupy przedstawicieli biznesu z całego świata, którzy aktywnie

floty, w tym przede wszystkim ambulanse medyczne. Scanmed

podejmują działania na rzecz ochrony środowiska.

Multimedis, kierując się ideą zrównoważonego rozwoju, podejmu-

Realizacja procesów medycznych skutkuje między innymi wpływem

je działania mające na celu minimalizację wpływu na środowisko

na środowisko poprzez wytwarzanie różnego rodzaju odpadów,

przy zachowaniu bezpieczeństwa prowadzonej działalności me-

w tym odpadów medycznych oraz niebezpiecznych, jak również

dycznej dla swoich pacjentów.

Medal Solidarności Społecznej
Dla Prezes Scanmed Multimedis
– Pani Joanny Szyman

przez Business Centre Club
oraz Fundację Archidiecezji Warszawskiej Pomocy
Bezrobotnym i Biednym

Podczas dwudziestej Gali Liderów Polskiego Biznesu organizo-

NADZIEJA w 2006 roku.

wanej przez Business Centre Club – 25 stycznia br., wręczono po

W skład Kapituły przyzna-

raz kolejny Medale Solidarności Społecznej. Jedną z osób uhono-

jącej odznaczenie wchodzą

rowanych odznaczeniem została Joanna Szyman, Prezes Zarządu

osoby o uznanym autory-

Scanmed Multimedis.

tecie, działające społecznie

Medal Solidarności Społecznej przyznawany jest za zaangażo-

i mające zasługi w promo-

wanie społeczne i pomoc potrzebującym oraz za propagowanie

waniu idei biznesu odpo-

idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Ustanowiony został

wiedzialnego społecznie.
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Od początku swojego istnienia Scanmed Multimedis funkcjonuje
w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgromadziliśmy zespół, który rozumie istotność tej kwestii i stara się,
aby jego codzienne działania wpływały pozytywnie na nasze otoczenie. Cieszy mnie, że nasze zaangażowanie w sprawy społeczne
jest dostrzegane i zostało uwieńczone tak prestiżową nagrodą,
jaką jest Medal Solidarności Społecznej. Dziękuję moim pracownikom i im dedykuję to odznaczenie – powiedziała Joanna Szyman,
Prezes Zarządu Scanmed Multimedis.

Zespół Scanmed Multimedis wspierał
polskich zawodników na Zimowych
Igrzyskach Olimpijskich w Soczi
23 lutego br. dobiegła końca 22. edycja zimowych igrzysk olimpijskich w Soczi. W programie Olimpiady Zimowej znalazło się 15
dyscyplin, wśród których medale zostały rozdane aż w 98 konku-

w Szpitalu św. Rafała należącego do Grupy Scanmed Multimedis.

rencjach. W wydarzeniu udział wzięło 5500 sportowców – olim-

Stanisław Szymanik jest Ordynatorem Oddziału Ortopedii Szpitala

pijczyków i członków drużyn z 80 krajów. Na tego typu imprezie

Św. Rafała, na co dzień kieruje Centrum Chirurgii Artroskopowej

nie mogło zabraknąć również reprezentantów Polski, którzy z te-

i Traumatologii Sportowej Scanmed Szpitala św. Rafała w Krako-

gorocznych igrzysk przywieźli aż 6 medali w tym cztery złote. Po

wie, które świadczy kompleksową opiekę medyczną dla osób upra-

medale sięgali: Kamil Stoch w skokach narciarskich (dwa złote),

wiających zawodowo lub amatorsko różnorodne dyscypliny spor-

Justyna Kowalczyk w biegach narciarskich (złoto), Zbigniew Bródka

tu. Centrum specjalizuje się m.in.: w artroskopowych operacjach

w łyżwiarstwie szybkim (złoto), drużyna panczenistek (srebro) oraz

stawów: barkowego, łokciowego, biodrowego i kolanowego oraz

drużyna panczenistów (brąz). Dla kibiców naszej reprezentacji były

małoinwazyjnej endoprotezoplastyce.

to zdecydowanie najlepsze zimowe igrzyska w historii.

Innowacyjna technologia wszczepiania
protezy kolana z zastosowaniem indywidualnego systemu planowania przedoperacyjnego „Signature”
Scanmed Szpital św. Rafała należy do grona nielicznych placówek medycznych w Polsce, w których protezy kolana mogą być
wszczepiane z użyciem indywidualnego systemu planowania
przedoperacyjnego „Signature”.
Zabieg w oparciu o innowacyjną technologię „Signature” firmy
Biomet pozwala wszczepić endoprotezę kolana posiłkując się preZa zdrowotne przygotowanie naszej kadry oraz opiekę medyczną

cyzyjnymi pomiarami rezonansu magnetycznego w przestrzeni

odpowiadała Komisja Medyczna PKOl, której długoletnim przed-

trójwymiarowej. Główną zaletą tej metody jest zarówno optymal-

stawicielem jest Stanisław Szymanik, ordynator Oddziału Ortopedii

ny dobór rozmiaru i osadzenie protezy, jak i zmniejszenie inge4

Zdrowie w rękach specjalistów

rencji w tkankę kostną kości udowej, co powinno zmniejszyć ilość
powikłań zatorowo-zakrzepowych. W Szpitalu św. Rafała operacje
z wykorzystaniem systemu planowania przedoperacyjnego wykonuje doświadczony zespół lekarzy ortopedów. Dotychczas operacje takie przeprowadzili dr med. Tomasz Pardała oraz lek. med.
Edward Prędkiewicz. W tym celu przed operacją wykonuje się badanie rezonansu magnetycznego chorej kończyny, co umożliwia
stworzenie cyfrowego obrazu chorego kolana. Następnie wyniki
badań są wysyłane do laboratorium za granicą, gdzie dokonuje
się wirtualnej przymiarki protezy na ekranie komputera. Po zatwierdzeniu przez chirurga Szpitala św. Rafała położenia protezy

operacyjnej, co w efekcie przekłada się na większy komfort oraz

w kolanie produkowane są indywidualne przymiary dla danego

bezpieczeństwo Pacjenta. Ponadto aloplastyka stawu kolanowego

Pacjenta. Cały proces przygotowań trwa około 4 tygodnie. Po

wykonana z wykorzystaniem systemu pozycjonowania implantów

otrzymaniu przymiarów w Szpitalu św. Rafała przeprowadzana jest

pozwala na skrócenie czasu trwania operacji, co skutkuje zmniej-

operacja wszczepienia protezy. Pozwala to na uproszczenie techniki

szeniem ryzyka zakażenia szpitalnego.

co nowego

Salon Optyczny scanmed multimedis
W lutym bieżącego roku do dyspozycji naszych Pacjentów odda-

W naszym salonie każdy znajdzie coś dla siebie. Oferujemy sze-

liśmy nowy Salon optyczny, oferujący szeroki wybór markowych

roki asortyment oprawek, soczewek oraz akcesoriów, korzystając

modeli oprawek do okularów, soczewek okularowych i kontakto-

z produktów wyłącznie zaufanych marek: Ray-Ban, Vogue, Belutti,

wych oraz bogaty asortyment akcesoriów optycznych.

Bergman, Nordic, Essilor.

W naszej działalności zwracamy szczególną uwagę na profesjo-

Ponadto dzięki zapleczu ambulatoryjnemu naszego Centrum Me-

nalną obsługę Klienta. Wykwalifikowany zespół optyków pomoże

dycznego oferujemy pełną diagnostykę gałki ocznej wykonaną pro-

Państwu dobrać odpowiednie okulary w zależności od własnych

fesjonalnym sprzętem oraz właściwy dobór okularów lub soczewek

potrzeb.

kontaktowych.

Zapraszamy do Salonu Optycznego Scanmed Multimedis
w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 5.
Salon czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-17.00.
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temat numeru

Profilaktyka wad postawy u dzieci
i młodzieży
Jednym z największych problemów naszego społeczeństwa są
wady postawy, czego dowodzą statystyki z ostatnich lat. Odczytać z nich można, że liczba dzieci z wadami postawy stale wzrasta. Już ponad 80% dzieci w naszym kraju dotyczy ten problem.
Potwierdzają to wieloletnie badania dr n. med. Pawła Michalskiego. Podkreśla on, iż ignorowanie tego problemu u dzieci może
skutkować poważnymi powikłaniami w życiu dorosłym, takimi jak
dyskomfort i bóle pleców, co z kolei przekłada się na obniżenie
ogólnej sprawności fizycznej i wytrzymałości, ograniczeniu szybkości oraz zwinności i siły. Ponadto zmniejszać może sprawność układu ruchowego, co w niektórych przypadkach może prowadzić do
inwalidztwa.

Wymuszona pozycja siedząca zarówno w szkole, jak i podczas odrabiania lekcji, negatywnie
pływa na ich rozwijający się układ kostny. Również wolny czas nie wpływa pozytywnie na odpowiedni rozwój postawy u dzieci. Najczęściej
spędzają go w pozycji siedzącej przed komputerem lub telewizorem
Badania wykazują, że już ponad 58% siedmiolatków posiada
wady postawy. Odsetek ten wzrasta proporcjonalnie do wieku dzieci – już 75% ośmio- i dziewięciolatków wykazuje wyżej wspomniane wady. Za największy problem wśród dzieci między siódmym
a dziewiątym rokiem życia uważa się płaskostopie. Występuje
ono u ok. 41% przebadanych uczniów. Kolejnym częstym schorzeniem jest skolioza, czyli boczne skrzywienie kręgosłupa – co występuje u ok. 11% uczniów. Następnie: plecy okrągłe – 8% dzieci
oraz plecy wklęsłe – 7%. Do rzadszych wad postawy należy koślawość kolan, co stwierdzono u 2% dzieci. Jednak płaskostopie i sko-

lioza utrzymują się stale na zbyt wysokim poziomie, co w przypadku
braku interwencji może skutkować wieloma problemami zdrowotnymi w przyszłości. Zauważono również, że wśród dzieci 7-9 letnich
większość wad postawy występuje wśród dziewcząt. Oznacza to, iż
prawie każda dziewczynka oraz co drugi chłopiec odznaczają się
którąś z wad postawy.
Do najczęstszych powodów występowania wad postawy wśród
najmłodszych dzieci można zaliczyć zmiany cywilizacyjne. Powodują one zmianę postawy ciała człowieka, co największe znaczenia
ma w okresie jego wzrostu. Pierwszy kryzys następuje w wieku 7-10
lat. Jest to moment kiedy dziecko z beztroskiej zabawy zostaje pozbawione naturalnej potrzeby ruchu oraz umieszczone w szkole.
Wymuszona pozycja siedząca zarówno w szkole, jak i podczas odrabiania lekcji, negatywnie pływa na ich rozwijający się układ kostny.
Również wolny czas nie wpływa pozytywnie na odpowiedni rozwój
postawy u dzieci. Najczęściej spędzają go w pozycji siedzącej przed
komputerem lub telewizorem. A wystarczy odpowiednio pokierować naturalną potrzebą ruchu dziecka, która może być dla niego
6
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zbawienna w późniejszym życiu. Dlatego należy jak najszybciej wychwycić wszelkie zmiany w sylwetce lub w funkcjonowaniu naszych
dzieci oraz zapewnić im wykwalifikowaną pomoc w stymulowaniu
prawidłowego wzrostu. Pamiętajmy również, iż jest to możliwe jedynie w przypadku regularnej współpracy ze specjalistami, co niestety często jest zaniedbywane przez rodziców.

→→ ograniczenie wytrzymałości, a co za tym idzie szybkości, zwinności i siły
→→ obniżona wydolność różnych układów
→→ zmiany zwyrodnieniowe powodowane przeciążeniami
→→ znaczne zniekształcenia w obrębie kręgosłupa i klatki piersiowej prowadzące do inwalidztwa, szczególnie w przypadku
skolioz
Przyczyny powstawania wad postawy można podzielić na czynniki

→→ dyskomfort psychiczny spowodowany odmiennym wyglądem

środowiskowe i morfologiczne.

•

czynniki środowiskowe – siedzący tryb życia, niewłaściwe obuwie oraz ubiór, nieodpowiednie noszenie plecaka z książkami, niedostosowanie ławki szkolnej do warunków fizycznych
dziecka, ograniczenie aktywności ruchowej, nieprawidłowe
odżywianie

•

czynniki morfologiczne – zaburzenie napięcia mięśni (na skutek choroby lub przemęczenia), rozciągnięcie więzadeł kręgosłupa, zaburzenia w budowie kręgosłupa, kończyn i klatki
piersiowej, choroby wpływające na postawę (np. wady wzroku

Grupa Scanmed Multimedis od września 2013 roku prowadzi
program profilaktyczny, który ma na celu wczesne wykrywanie
wad postawy ciała, ze szczególnym uwzględnieniem skolioz
u dzieci. Jego celem szczegółowym jest zmniejszenie odsetka dzieci
z nieleczoną skoliozę oraz ograniczenie jej następstw. Badaniem
są objęte dzieci w wieku 6-17 lat, których miejscem zamieszkania
jest miasto Kraków. Wcześniej wykryte i odpowiednio leczone wady
pozwolą dziecku cieszyć się pełna sprawnością fizyczną przez długie
lata.

lub zaburzenia neurologiczne)
Wszystkich rodziców wraz z pociechami zapraszamy na

Prawie każda dziewczynka oraz co
drugi chłopiec posiada co najmniej
jeden rodzaj wad postawy.

konsultację do Centrum Rehabilitacyjnego Scanmed
Multimedis znajdującego się przy ul. Armii Krajowej
5. Zapewniamy konsultację lekarską wraz z badaniem
fizykalnym w kierunku stwierdzenia wad postawy, jak
również dobór ćwiczeń korekcyjnych odpowiednich do

Wada postawy jest punktem wyjścia do choroby, której rozwój prze-

postawionej diagnozy.

biega w sposób utajony. Po za względami estetycznymi, skutkami
niekorygowanych wad mogą być bardzo niekorzystne dla zdrowia
dziecka:

Więcej informacji na: www.multimedis.pl
lub Telefoniczne Centrum Obsługi: 801 462 988

→→ obniżenie ogólnej sprawności fizycznej
7
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ekspert radzi

Alergiku – bądź czujny, nadchodzi
wiosna
Wszyscy cieszą się ze zbliżającej się dużymi krokami wiosny. Jest

Największe stężenie alergenów w powietrzu pojawia się już późną

to czas kiedy przyroda budzi się do życia, a świat wokół nas na-

wiosną. Jest to szczególnie trudny okres dla alergików, ponieważ

biera barw. Jedynie alergicy patrzą z obawą na zbliżające się mie-

ich już nadwątlone układy oddechowe, są dodatkowo atakowa-

siące.
Większość osób uważa, że rośliny pylą jedynie wiosną i latem. Jest
to mylne przekonanie, ponieważ pylenie roślin rozpoczyna się już
w styczniu (leszczyna i olcha) i trwa niemal przez cały rok. Marzec
to czas pylenia topoli i brzozy. Jeszcze za nim drzewa te wypuszczą
pierwsze liście ich pyłki unoszą się w powietrzu. Ze względu na ich
spore wymiary nie wnikają one do oskrzeli, za to atakują głównie
nos.
Przeważnie pylenie drzew i traw zapoczątkowują południowo-zachodnie rejony Polski, co następnie przez centrum dociera do północy i wschodu. Taki cykl zajmuje około 10-14 dni. Nasz kraj został
podzielony przez Ośrodek Badania Alergenów Środowiskowych na

ne przez kolejne rodzaje pyłków (trawy, żyto i babka). Reakcja

cztery regiony:

uczuleniowa jaka może występować u alergików przypomina

•

zachodnie krańce Polski – już na przełomie lutego i marca

najczęściej przeziębienie: zaobserwować możemy katar, łzawie-

utrzymuje się bardzo wysokie stężenie olchy i topoli, a swoje

nie oczu, podwyższona temperaturę, kaszel, złe samopoczucie

pylenie rozpoczyna brzoza. W kwietniu zauważyć można moc-

a nawet duszności. Są to pierwsze objawy, które powinny przeko-

ne stężenie pyłków topoli, brzozy i dębu oraz początek pylenia

nać nas do wizyty u alergologa. Przeprowadzi on z nami dokładny

traw,

wywiad i jeśli zajdzie taka potrzeba zleci przyjmowanie leków an-

południowa część Polski oraz pas między Szczecinem a Kato-

tyhistaminowych. Leki z tej grupy blokują wydzielanie histaminy,

wicami – tutaj w marcu można napotkać pyłki olchy i topoli,

która odpowiada za reakcję zapalną. Dzięki temu likwidują więk-

w kwietniu zaś dołączają trawy i brzoza,

szość objawów alergii. Dodatkowym środkiem zapobiegawczym

północna, środkowa i wschodnia część Polski – w tych regio-

są krople antyalergiczne do nosa. W przypadku kiedy pyłki atakują

nach w marcu bardzo mocno zaznaczają swoją obecność pyłki

oskrzela podaje się kortykosteroidy wziewne. Podczas zażywania

leszczyny i olchy. W kolejnym miesiącu dodatkowo – topoli,

leków antyalergicznych ważne jest przyjmowanie ich ściśle według

brzozy i dębu,

zaleceń lekarza.

góry i północno-wschodnia część Polski – są to obszary,

Silne objawy alergiczne mogą zagrażać nawet życiu, dlatego tak

w których rośliny zaczynają pylić najpóźniej. Jednak i tak od

ważne jest szybkie ich zwalczanie. Jednak jest to jedynie leczenie

marca alergików bombardują pyłki leszczyny i olchy. W kwiet-

objawowe, więc warto zrobić specjalistyczne testy umożliwiające

niu zaś – topoli, brzozy i traw.

identyfikacje pyłków wywołujących uczulenie. Takie testy można

•

•

•
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wykonać z krwi również w okresie pylenia. W przypadku testów

sposób aby odizolować się od pyłków, które osiadły na nas poza

skórnych istotne jest aby na kilka dni przed badaniem odstawić leki

domem.

antyhistaminowe ponieważ mogłyby zafałszować wyniki. Ważne
jest aby pamiętać, że testy te mogą zidentyfikować jedynie alergię
IgE – zależną, występującą w sytuacji kiedy po pojawieniu się alergenu we krwi wzrasta poziom immunoglobuliny E. W taki sposób
można wykryć około 90% przypadków alergii, jednak pozostałe
10% jest praktycznie niewykrywalne. W przypadku zdiagnozowanej

Podstawową zasadą jest unikanie alergenów
na które jesteśmy uczuleni. Ułatwi nam to zapoznanie się z kalendarzem pylenia oraz oglądanie informacji o aktualnym stężeniu pyłków
w powietrzu, które podawane są przeważnie
wraz z prognozą pogody.

Kiedy uczulenie szczególnie mocno daje nam się we znaki, dobrym
wyjściem może okazać się ograniczenie wietrzenia mieszkania.
Pamiętajmy również, ze stężenie pyłków rośnie wieczorem. Jest
to szczególnie uciążliwe dla osób, które lubią spać przy otwartym
oknie. Dlatego powinniśmy powiesić w oknie wilgotną i bardzo
gęstą firankę. Innym rozwiązaniem jest także kupno specjalnego
oczyszczacza powietrza, który pomoże pozbyć się pyłków. Objawy
uczulenia zaostrza również dym papierosowy. Niestety także prace
w ogrodzie dla wielu alergików – szczególnie podczas wiosennych
porządków, mogą okazać się niemożliwe ze względu na zaostrzenie objawów alergii. Poza pyłkami uczulać również mogą pokarmy
takie jak: orzechy, migdały czy kiwi. W zestawieniu z pyłkami mogą
alergii, dodatkowym rozwiązaniem jest odczulanie.

one tworzyć tak zwane reakcje krzyżowe o które warto zapytać le-

Jeśli jesteśmy alergikami warto zapamiętać kilka zasad aby uczule-

karza podczas wizyty.

nie nie przeszkadzało nam w codziennym życiu. Podstawową zasadą jest unikanie alergenów na które jesteśmy uczuleni. Ułatwi nam
to zapoznanie się z kalendarzem pylenia oraz oglądanie informacji o aktualnym stężeniu pyłków w powietrzu, które podawane są
przeważnie wraz z prognozą pogody. Dzięki temu będziemy mogli
odpowiednio zaplanować odpoczynek, np. zrezygnować z wycieczki za miasto i wybrać się na basen. Najgorszą pogodą dla alergików
są słoneczne i wietrzne dni. Wtedy lepiej pozostać w pomieszczeniu, a przebywanie na świeżym powietrzu ograniczyć do minimum.
Z kolei zbawienne są opady deszczu, które oczyszczają powietrze
i przynoszą ulgę osobom uczulonym na pyłki. Kiedy wychodzimy
z domu najlepiej założyć czapkę lub kapelusz oraz okulary. Po
powrocie zaś, powinniśmy dokładnie umyć twarz ze szczególnym
uwzględnieniem oczu i nosa – a najlepszym rozwiązaniem jest
szybki prysznic, spłukanie włosów i czyste ubranie. Jest to idealny
9
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zdrowie
w smartfonie
Współczesne telefony komórkowe stały się podstawowym elementem życia każdego z nas. Oferują one znacznie więcej możliwości niż standardowe wykonywanie połączeń lub wysyłanie
SMS-ów. Jedną z nich jest możliwość korzystania z aplikacji, które cieszą się coraz większą popularnością wśród osób w każdym
wieku. Poszerzają one dodatkowo funkcje telefonu, dlatego nie
bez powodu telefony komórkowe nazywane są smartfonami.
Aplikacje mobilne to coś więcej niż rozrywka w postaci gier, które
są uwielbiane szczególnie przez młode osoby. Niektóre z nich to
prawdziwa skarbnica wiedzy. Są wśród nich takie, które pomogą
zadbać o zdrowie i kondycję fizyczną, podpowiedzą co jeść oraz jak

jest wyposażony. W przypadku telefonów z systemem Android aplikacji należy szukać w Google Play, dla telefonów z Windows’em –
w MarketPlace, a dla Iphone’ów – w AppStore.

prowadzić zdrowy tryb życia. Wszystko to w naszym smartfonie, który zawsze mamy pod ręką. Wybór aplikacji na rynku jest spory – są

Świadome odżywianie

zarówno płatne, jak i bezpłatne, dla amatorów i profesjonalistów,
technologicznie bardzo proste i zaawansowane, stworzone do jednego celu, jak i mające wiele zastosowań.

W przypadku osób, które przykładają dużą wagę do odżywiania,
ilości spożywanych posiłków, a także chcą zrzucić zbędne kilogramy, przydatnymi aplikacjami są tzw. kalkulatory kalorii. Jedną
z nich jest ,,Licznik kalorii’’- program, który w łatwy i szybki sposób pozwoli sprawdzić kaloryczność wybranego produktu, bądź
też potrawy oraz poznać jego wartość odżywczą. Wystarczy wpisać
nazwę interesującego nas posiłku, aby w szybki i łatwy sposób odnaleźć informacje na jego temat. Inną aplikacją pomocną w doborze racjonalnych posiłków, a tym samy planowaniu zdrowego
odżywiania jest ,,Dziennik Posiłków’’ lub ,,Dietphone’’. Narzędzia
te pomogą kontrolować dzienne spożycie węglowodanów, białka
oraz tłuszczów, a także wyliczyć dzienne zapotrzebowanie twojego
organizmu na kalorie.

Dla cukrzyków
Pośród kliku tysięcy aplikacji na smartfony, znaleźć można także
Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zastosowań mobilnych

takie, które pomogą kontrolować poziom cukru w naszym orga-

aplikacji na smartfony, które mogą być pomocne w codziennym

nizmie. Przykładem może być ,,Indeks Glikemiczny’’ – aplikacja

życiu oraz ułatwią zarządzanie swoim zdrowiem. Aplikacje takie

klasyfikująca produkty spożywcze na podstawie wzrostu stężenia

można ściągnąć na każdy smartfon bez względu na system w jaki

cukru we krwi jaki powodują (według indeksu glikemicznego).
10
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Kontrola stężenia poziomu cukru we krwi jest szczególnie ważna

wiedni moment na pobudkę. Wystarczy jedynie wskazać zakres

dla diabetyków.

godzin, w którym chcielibyśmy się obudzić a telefon włączy alarm
w momencie, w którym występuje płytka faza snu. Dzięki temu

BMI po lupą
Prostymi aplikacjami są tak zwane liczniki lub kalkulatory BMI
(Body Mass Index), które umożliwiają nam w łatwy sposób obliczenie naszego indeks masy ciała podając jedynie wzrost, wiek
oraz płeć. Aplikacja ,,BMI Kalkulator’’ pozwala na sprawdzenie

rano będziemy wypoczęci. Dodatkowo aplikacje te często wyposażone są w funkcję nagrywania, co umożliwia nam zarejestrowanie
chrapania lub mówienia przez sen.

Trening

wskaźnika BMI, informując tym samym o ewentualnej nadwadze,

Jeśli uprawiasz jakiś sport pomocne mogą okazać się aplikacje

otyłości, niedowadze, bądź też prawidłowości sylwetki. Ponadto ist-

w twoim smartfonie. W przypadku sportów polegających na prze-

nieje możliwość porównywania i analizowania wyników z różnych

mieszczaniu się (np. jazda na rowerze, rolkach, bieganie) niektóre

okresów.

aplikacje mogą obliczyć zarówno odległość jaką przebyliśmy, tępo
jak również umożliwić ich publikację na portalach społecznościowych. Możemy również skorzystać z aplikacji, które dodatkowo
obliczają ilość spalanych kalorii podczas wysiłku. Posiadają one
dzienniczek treningów, który można zestawić pod postacią wykresów. Jest to szczególnie przydatna funkcja dla osób, które stale
zwiększają swoja wytrzymałość.

Kontrola ciśnienia krwi
Specjalne aplikacje stworzone są również dla osób mających problem z ciśnieniem krwi. Działają one na zasadzie notatnika – gdzie
wprowadzamy datę pomiaru i jego wynik oraz jako program do
analizy tych wyników pod postacią wykresów. Niektóre z nich mają
również funkcję przypominania o wykonaniu badania.

Mierniki tętna
Kolejną grupą aplikacji prostych w użytkowaniu są mierniki lub kontrolery tętna (pulsu). Dzięki nim w łatwy sposób można dokonać
pomiaru tętna oraz porównać z poprzednimi wynikami. Aplikacje
te są szczególnie przydatne dla osób uprawiających sport.

Kontrola snu
Aplikacje mogą dbać również o nasz sen. Większość z nich polega

Aplikacje mobilne pomagają w prowadzeniu
zdrowego trybu życia. Są one pomocne w planowaniu diety, aktywności fizycznej lub kontroli
w przypadku przewlekłych schorzeń typu nadciśnienie tętnicze lub cukrzyca. Należy jednak pamiętać, że nie biorą one pod uwagę ogólnego
stanu zdrowia. Dlatego też, nie powinno im się
bezgranicznie ufać. Powinniśmy traktować je
jako narzędzie w dążeniu do wyrabiania zdrowych nawyków, a nie jako zastępcę dla lekarza,
dietetyka czy trenera.

na monitorowaniu snu – analizują go, a następnie ustalają odpo11
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Skuteczne
zarządzanie swoim
zdrowiem

aspektami zdrowia oraz stara się je wykorzystywać w swoim życiu.
Wiedza na temat odpowiednio zbilansowanej diety, rekreacji i wypoczynku jest coraz częściej wykorzystywana przez osoby traktujące
swoje życie jako projekt, który mają zaplanować i zrealizować.
Pamiętajmy, że aby firma mogła prawidłowo prosperować niezbędna jest odpowiednia energia. Organizm ludzki czerpie ją

Nie trzeba już nikomu powtarzać, że nasze zdrowie w dużej mie-

z tego co spożywamy. Dlatego też, jak do każdej fabryki, tak i do na-

rze zależy od nas samych. Pomimo, iż jest to tak oczywiste, więk-

szego organizmu musimy dostarczać dobrej jakości surowce, które

szość z nas o tym zapomina. Istnieje jednak sposób na odświeże-

w całości mogą być przetworzone na oczekiwane produkty. Jeśli

nie tej dewizy, po przez potraktowanie własnego ciała i zdrowia

stosować będziemy gorsze surowce musimy mieć świadomość,

jak firmy bądź też projekt, którym zarządzamy.

iż po ich przetworzeniu osiągniemy produkty niepełnowartościowe lub odpadki. Dlatego zarządzanie firmą, jaką jest nasz orga-

Podejmując wszelkie działania na rzecz własnego zdrowia, podob-

nizm, powinniśmy zacząć od właściwej diety. Powinna ona być

nie jak w firmie, oczekujemy

zbilansowana i dostarczać naszemu

korzystnych efektów (zysku),

Zarządzanie firmą, jaką jest nasz orga-

organizmowi wszystkich niezbędnych

lecz nie w postaci pieniędzy

nizm, powinniśmy zacząć od właściwej

składników oraz w jak największym

tylko dobrostanu. Termin ten
zawiera w sobie wiele skła-

diety. Powinna ona być zbilansowana

stopniu eliminować te, które mu
szkodzą. Najlepszymi posiłkami dla

dowych takich jak: material-

i dostarczać naszemu organizmowi

ny poziom życia, sprawność

wszystkich niezbędnych składników oraz

ne samodzielnie. Pomimo iż, ich przy-

fizyczna, brak choroby lub

w jak największym stopniu eliminować

gotowanie zabiera dużo czasu, tylko

niepełnosprawności, a także

te, które mu szkodzą.

taki sposób gwarantuje nam pełną

odpowiednie relacje z partnerem, rodziną i znajomymi. Ten

naszego organizmu są te przyrządzo-

wiedzę na temat składników oraz
sposobu przyrządzenia posiłku. Rów-

całościowy dobrostan nie jest jednorazowym celem, lecz stałym

nież Instytut Żywności i Żywienia promuje samodzielne przyrzą-

zadaniem jakie powinniśmy realizować na każdym etapie życia.

dzanie posiłków po przez publikację na stronie internetowej wielu

Tak jak w firmie powinniśmy nieustannie inwestować oraz spraw-

przykładowych przepisów. Są one oparte na piramidzie zdrowego

dzać czy nasze inwestycje przynoszą nam oczekiwane efekty.

żywienia, która w graficzny sposób przedstawia proporcje w jakich

Obecnie coraz większa liczba młodych ludzi interesuje się różnymi

powinniśmy kształtować swoją dietę. Podstawą tej piramidy są
12
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produkty zbożowe. Powinniśmy spożywać przede wszystkim grube kasze, pieczywo
razowe oraz makarony z peł-

Tłuszcze

nego ziarna. Tak pozyskane
węglowodany złożone, powinny zapewnić połowę niezbęd-

nabiał i mięso

nych kalorii. Kolejnym szczeblem piramidy są warzywa
i owoce, które dostarczają

warzywa i owoce

organizmowi sporą dawkę
witamin oraz składników mineralnych. Są też źródłem

produkty zbożowe

naturalnych przeciwutleniaczy
i błonnika. Na następnym piętrze znajduje się mleko wraz
z jego przetworami. Stanowią one źródło wapnia, białka i witaminy B2. Należy przy
tym również zwrócić uwagę,
aby spożywane produkty mleczne miały niską zawartość tłuszczu.

niezbędnych od prawidłowego funkcjonowania, takich jak: wita-

Powyżej znajdują się składniki o dużej zawartości białka, takie

miny, minerały czy błonnik.

jak: mięso, ryby, jaja oraz rośliny strączkowe. Z tych produktów

Po wprowadzeniu odpowiedniej diety następnym krokiem po-

powinniśmy wybierać przede wszystkim ryby i fasolę, natomiast

winien być ruch. Pomaga on nam nie tylko w spalaniu kalorii

w przypadku mięs – chude i drobiowe. Na ostatnim piętrze znaj-

ale również korzystnie wpływa na układ oddechowy, krwionośny

dują się tłuszcze, które nie powinny
zaspokajać więcej niż 30% dziennego zapotrzebowania na kalorie. Nasza codzienna zbilansowana dieta
powinna zawierać przynajmniej po
jednym składniku z każdego piętra
piramidy. Pamiętajmy również aby

i mięśniowy. Podczas treningu

Zgodnie z zaleceniami Instytutu
Żywności i Żywienia powinniśmy
dostarczać swojemu organizmowi
przynajmniej dwa litry płynów
dziennie (najlepiej zwykłej wody).

uzupełniać ją odpowiednią ilością

korzystają nie tylko mięśnie kończyn ale również serce. Dzięki
temu zwiększa się także pojemność płuc, a co za tym idzie ilość
tlenu wtłaczanego do krwioobiegu. Dotlenianie organizmu powoduje wzrost jego wytrzymało-

płynów. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia po-

ści. Również szybszy przepływ krwi przez tkanki sprawia, że są z nich

winniśmy dostarczać swojemu organizmowi przynajmniej dwa li-

usuwane zbędne produkty przemiany materii. Systematyczny tre-

try płynów dziennie (najlepiej zwykłej wody). Odpowiednia dieta

ning przystosowuje serce do znoszenia obciążeń, a ryzyko zawału

dla naszego organizmu jest tak ważna ponieważ, on sam nie jest

serca znacznie spada. Poprawia również ogólną sprawność organi-

w stanie poradzić sobie z nadmiarem szkodliwych substancji. Za-

zmu i obniża poziom cholesterolu. Pozytywnie wpływa na psychikę

miast wydalić magazynuje je, np. pod postacią tkanki tłuszczowej.

poprzez rozładownie napięć oraz wydzielanie endorfiny (hormonu

Brak równowagi w diecie zubaża nasz organizm o wiele składników

szczęścia). Nawet minimalna, lecz systematyczna aktywność fizycz13
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na pozytywnie wpływ na stan naszego organizmu.
W sytuacji kiedy czujemy się dobrze warto raz na jakiś czas sprawdzić czy nasz organizm funkcjonuje prawidłowo. Należy więc regularnie przeprowadzać badania profilaktyczne, co pomoże nam
wykryć ewentualną chorobę jeszcze we wczesnym stadium.
Jak każdy menadżer działający na szkodę firmy, tak samo i my działając na szkodę własnego organizmu, musimy liczyć się z konsekwencjami. Picie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków
i innych używek – nawet jeśli nie odczuwamy ich negatywnych
skutków teraz, z pewnością odczujemy je po latach. Już teraz możemy zapewnić sobie dobrą jakość życia bez niepełnosprawności,
z zachowaniem pełni sił i sprawności umysłu.

wieku, kiedy to nasi rówieśnicy będą zmagać się z wieloma choro-

Do najbardziej dochodowych inwestycji w nasz organizm zalicza się

bami, a my będziemy nadal w pełni sił witalnych. Bo pamiętajmy,

dietę, ruch, systematyczne badania oraz unikanie szkodliwych sub-

że im więcej i mądrzej inwestujemy w nasze zdrowie, tym więcej

stancji. Korzyści z nich wynikające zauważymy dopiero w dojrzałym

osiągamy zysku pod postacią dobrego zdrowia.

Medycyna estetyczna

Przywróć swoje piękno peelingiem
migdałowym
Peeling to rodzaj zabiegu medy-

kwas migdałowy. Związek ten jest

cyny estetycznej, który pozwala

naturalnym składnikiem gorzkich

na usunięcie martwych komórek

migdałów. Podobnie jak inne kwa-

znajdujących się na powierzchni

sy roślinno-owocowe, substancja

naskórka. Komórki te w naturalny

ta cechuje się zdolnością rozluźnia-

sposób cyklicznie zastępowane

nia warstwy rogowej naskórka, co

są przez nowe. Jednak im jeste-

w efekcie przyspiesza stopniowe,

śmy starsi, tym cykle odnawia-

naturalne złuszczenie martwych

nia naszej skóry wydłużają się,

komórek.

a zrogowaciała warstwa komórek

Peeling migdałowy pozwala przede

naskórka wygląda nieestetycznie.

wszystkim na regenerację i odmło-

Peeling migdałowy należy do za-

dzenie skóry, co w efekcie przekła-

biegów z grupy peelingów che-

da się na nadanie jej atrakcyjnego

micznych, z uwagi na substancję

wyglądu. Cechą szczególną zabie-

czynną, którą w tym przypadku jest

gu jest możliwość stosowania do

14
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każdego rodzaju skóry, ponieważ kwas migdałowy jest najdelikat-

waniem skóry na wiosnę oraz lato. Odmłodzona skóra opala się

niejszy spośród wszystkich kwasów owocowych wykorzystywanych

szybciej, a opalenizna jest równomierna. Chroni przed starzeniem

w peelingach chemicznych. Z uwagi na kwaśny charakter kwas

się skóry osób lubiących słońce i solarium. Co najważniejsze pe-

migdałowy rozjaśnia istniejące plamy pigmentacyjne z jedno-

eling nie powoduje nadwrażliwości na promienie UV więc może

czesnym zahamowaniem powstawania nowych przebarwień.

być stosowany przez cały rok. Potęguje także działanie innych sub-

Ponadto oczyszcza skórę z zaskórników i doskonale sprawdza się

stancji stosowanych na skórę (kremy, maseczki, itp.). Wystarczy

w pielęgnacji skóry trądzikowej z uwagi na szerokie właściwości

wykonanie kilku zabiegów, aby odzyskać zdrowy wygląd skóry.

przeciwbakteryjne. Peeling migdałowy jest doskonałym przygoto-

Mezoterapia
igłowa – sposób
na subtelne
odmładzanie
Nieustanny

wzrost

zamożności

społeczeństwa,

a także presja mediów oraz otoczenia sprawiają, że
dla kobiety, jak i mężczyzny pragnieniem stała się
chęć zatrzymania czasu, a tym samym spowolnienia
procesów starzenia.
Odmłodzony wygląd bez zmarszczek przestał kojarzyć się ze skalpe-

Zabieg ten stosowany jest na różnych partiach ciała. Popularność

lem, dlatego większość osób, decydując się na zabiegi medycyny

tej metody wynika z szybko widocznych i długotrwałych efektów

estetycznej, woli korzystać z niechirurgicznych metod odmładzania

rewitalizacyjnych, natychmiastowo poprawiających kondycję i wy-

skóry. Jedną z nich stosowanych w walce ze starzeniem się skóry

gląd skóry, co wpływa na doskonałe samopoczucie i zadowolenie

jest mezoterapia igłowa.

Klientów. Zalety mezoterapii są liczne: likwiduje zmarszczki, niwe-

Mezoterapia igłowa znana jest już od ponad 30 lat. Istotą zabie-

luje cellulit, nawilża i wyrównuje koloryt skóry, działa wspomagają-

gu jest podawanie śródskórnie niewielkich dawek preparatu, który

co w terapii łysienia oraz dostarcza skórze niezbędnych substancji

w zależności od składu i miejsca jego podania, pozwala uzyskać

aktywnych. Metoda ta polecana jest zarówno osobom, u których

różne efekty w zależności od indywidualnych potrzeb Pacjenta.

pojawiły się pierwsze objawy starzenia się skóry, jak i tym, u któ-

Co ważne, bez względu na skład preparatu, już sama iniekcja sty-

rych proces ten jest już zaawansowany.

muluje fibroblasty znajdujące się w skórze do produkcji kolagenu.

Zabiegi

z

użyciem

peelingu

migdałowego

oraz

Zapraszamy!

mezoterapia igłowa dostępne są w Centrach Medycyny

Więcej informacji na:

Estetycznej Scanmed Multimedis.

www.medycynaestetyczna.multimedis.pl
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