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wYZwAniA
„W bieżącym roku zamykamy Dekadę Kości i Stawów zainaugurowaną w 2000r. Celem dekady była popularyzacja problemu schorzeń kości i stawów, promowanie profilaktyki,
nowych metod terapii oraz stymulacja badań naukowych.”

POLecAMy

STRONA 5

Dekada kości i stawów.
Blaski i cienie.
w
bieżącym roku zamykamy Dekadę Kości
i Stawów zainaugurowaną w 2000r. Celem
dekady była popularyzacja problemu
schorzeń kości i stawów,promowanie
profilaktyki, nowych metod terapii
oraz stymulacja badań naukowych.
Do Dekady zgłosiło akces 750 towarzystw naukowych z 96 państw, włączając Polskę.
Dekada jest odpowiedzią na narastające zagrożenia schorzeniami
kości i stawów, które należą do najczęstszych.80% populacji doznaje bólów krzyża, ¼ populacji Europy cierpi
z powodu zmian stawowych, 30%
kobiet po 50 r.ż.doznaje złamania osteoporotycznego. Nieuchronnie liczby
te znacznie wzrosną w najbliższych
z latach z powodu starzenia się społeczeństwa.W ciągu 25 lat odsetek chorych po 65 r.ż. w Polsce powiększy się
o 65%,co spowoduje,że liczba chorych
ze złamaniami osteoporotycznymi
z 2,629 tys. w 2008 r. urośnie do 3,500
tys. w 2035 r.
Urazy są trzecią z kolei przyczyną
zgonów, po schorzeniach układu krą-

żenia i nowotworach. Rocznie w Polsce dochodzi do ok. 3,5 mln urazów
powodujących 30 tys.zgonów.Przeraża w naszym kraju śmiertelność okołowypadkowa – 14,5 na 100 tys.,jedna
z najwyższych w Europie (UK 5,5!).
Mamy wprawdzie chirurgów na światowym poziomie,ale dopiero budujemy system centrów urazowych.
W czasie Dekady obserwowaliśmy ogromny postęp w diagnostyce.
Radiografia cyfrowa z teleradiografią zastąpiła tradycyjne badanie RTG.
Tomografia komputerowa stała się
powszechnie dostępna, podobnie jak
rezonans magnetyczny. Obrazy MR
są już tak doskonałe, że całkowicie
zastąpiły artroskopie diagnostyczne.
Z kolei wysokie rozdzielczości KT i MR
(poniżej 100 mikronów) umożliwiają
już wykonywanie „wirtualnej biopsji”.
Nastąpił gwałtowny rozwój różnego rodzaju endoprotez stawów,często
implantowanych przy pomocy nawigacji komputerowej. Niestety rosną
w naszym kraju kolejki oczekujących
na wszczepienie najprostszych endoprotez. Nie notujemy większego
postępu w farmakoterapii choroby

„Urazy są trzecią z kolei przyczyną zgonów,
po schorzeniach
układu krążenia
i nowotworach.”

prof. dr hab. med.
Edward Czerwiński,
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa
Osteoartrologii

Prof. Witold
Tłustochowicz
Konsultant Krajowy
w Dziedzinie Reumatologii, Prezes Polskiego Towarzystwa
Reumatoidalnego

„Leki biologiczne
budzą wielkie emocje
u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.”
Patron Publikacji:
Polskie
Towarzystwo
Osteoartrologii

zwyrodnieniowej stawów. Nadal dominuje leczenie objawowe za pomocą
niesterydowych leków przeciwzapalnych. Tzw. leki modyfikujące strukturę są ciągle w fazie rozwojowej.
Odwrotna sytuacja zaistniała w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Przełomem jest wprowadzenie leków
biologicznych produkowanych z zastosowaniem najnowszych zdobyczy inżynierii genetycznej.
Za totalną porażkę Dekady uważam destrukcję zdrowego stylu życia.
Obowiązującym stylem życia młodzieży jest bycie w sieci, a boisko sportowe zastąpiły gry komputerowe. Cofamy się 400 lat,kiedy nadworny lekarz
Zygmunta Augusta – Wojciech Oczko
(1537–1599) napisał: „żaden lek nie zastąpi ruchu, ale ruch może zastąpić
wiele leków”. Ruch to nie tylko profilaktyka i leczenie schorzeń narządów ruchu,ale również układu krążenia, chorób metabolicznych i innych.
Jest to jeden z niewielu dostępnych
dla każdego sposobów na zwiększenie szans na długie i szczęśliwe życie.
Niestety nie da się go kupić w aptece,
trzeba się ruszać!
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Oprócz poradni ortopedycznych, pracowni diagnostycznych (rtg, usg, rezonans magnetyczny i tomograﬁa komputerowa), dzięki którym diagnozuje się schorzenia układu narządu ruchu, Klinika Mediq
posiada kompleksowo wyposażony blok operacyjny, na którym prze prowadzane są:
Artroskopie stawów kolanowego i ramiennego;
Operacje rekonstrukcyjne stawu kolanowego
(rekonstrukcje więzadeł, łękotek, chrząstki stawowej);
Operacje rekonstrukcyjne stawu barkowego
(uszkodzenia niestabilności
stożka rotatorów zespołu bolesnego barku);
Operacje częściowej i całkowitej alloplastyki stawów
(endoprotezoplastyka stawu kolanowego i biodrowego);
Operacje rekonstrukcyjne ręki.
Dla pacjentów pooperacyjnych oraz ze wszelkimi schorzeniami ortopedycznymi oferujemy
również rehabilitację.

tel. 22 774 26 40

www.mediq.pl
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PRzeciw zAKRzePicy

Zniszczone stawy
biodrowy lub kolanowy
Co roku wykonuje się
w Polsce około 60 tys. zabiegów wymiany stawu
biodrowego i kolanowego.Chirurdzy ortopedzi doskonale opanowali ich technikę, dzięki czemu
kończą się one sukcesem. Pacjent wraca do normalnego życia,
bez bólu i ograniczeń.
Jednak to w związku z tymi zabiegami pojawiło się powiedzenie: operacja się udała,pacjent nie
przeżył. Działo się tak na skutek
występowania groźnych dla życia powikłań w formie zakrzepicy .
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BADANIA NAUKOWE
Mają na celu poprawę jakości życia
osób z chorobami narządu ruchu.
FOT: ISTOCKPHOTO.COM

Podsumowanie
dekady 2000-2010
■■Pytanie: Dlaczego ostatnie
dziesięciolecie zostało nazwane ,,Dekadą Kości i Stawów’’?
■■Odpowiedź: Ponieważ
do jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny
bez wątpienia należy Reumatologia. Przejawem aktywności
w tym obszarze jest właśnie
Dekada Kości i Stawów
2000-2010.
Świat kontrastów

Obok pozytywnej energii związanej
z dążeniem środowiska lekarskiego
do jak najlepszej opieki i pomocy
pacjentowi mamy równolegle do
czynienia z oczywistym łamaniem
prawa, wprowadzaniem zapisów
wątpliwie zgodnych z legislacją aż
do niewłaściwego wykorzystywania środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia.

Mocne wsparcie

Obok tego świata kontrastów zwanego Reumatologią wyrasta jeszcze jedna siła ukierunkowana na
normalizację istniejących procesów. Są to aktywne i prężnie działające Stowarzyszenia Pacjentów
oraz Federacja Stowarzyszeń „REF”.
Do stowarzyszeń najbardziej aktywnych na polu walki o leczenie i godne życie pacjentów należy bez wątpienia Stowarzyszenie Chorych na
ZZSK i osób Wspierających z Wrocławia, którego prezesem jest mec. Bartłomiej Kuchta. Jest to Pacjent, który

„Odpowiednio wczesne
rozpoznanie chorób reumatycznych może w znacznym
stopniu minimalizować objawy jak i sam proces przebiegu choroby pod warunkiem szybkiego wdrożenia
prawidłowego leczenia.”
mgr farm. Piotr Rykowski
Niezależny Ekspert Rynku Medycznego

na początku trwania ‘’ Dekady Kości
i Stawów ‘’rozpoczął nierówną walkę
o godne życie bez bólu i dostęp do leczenia.Obecnie reprezentuje on interesy pacjentów zarówno w województwie, kraju jak i na arenie międzyna-

rodowej. W tym miejscu nie sposób
także pominąć aktywności Małgorzaty Tugeman pełniącej funkcję Prezesa Stowarzyszenia Reuma Podlasie
oraz Stowarzyszenia Reumatyków
i Ich Sympatyków „SOMA” z prze-

FAKTy

Czy wiesz, że...
■■„Minione dziesięć lat to
także znaczący wzrost nakładów na leczenie biologiczne.
Od 2005 roku, kiedy to po raz
pierwszy wprowadzono nowoczesne leczenie biologiczne w Polsce nakłady ﬁnansowe z 20 mln rocznie NFz
zwiększył do 110 mln rocznie.
wprowadzono programy lekowe na Rzs – reumatoidalne
zapalenie stawów oraz Mizs
– młodzieńcze idiomatyczne
zapalenie stawów i ostatnio
zzsK – zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.

w kolejce czekają następne
np. Łzs – łuszczycowe zapalenie stawów. Pomimo wielu
bolączek postęp tej dziedziny
medycyny oraz korzyści dla
pacjentów są niezaprzeczalne. Miniona dekada to nie tylko wzrost nakładów ale także nowe technologie dzięki
którym efekty leczenia a tym
samym sprawność i zdrowie
pacjentów jest dla tych ostatnich osiągalna i pozwala
mimo wszystko optymistycznie patrzeć w kolejną Dekadę
2010-2020.

wodniczącą Bożeną Krawiec.W Dekadę wpisuje się również wiele nazwisk
lekarzy reumatologów, konsultantów wojewódzkich oraz krajowych.
W czasie sprawowania funkcji Konsultanta Krajowego ds.Reumatologii
przez prof.dr hab.Jacka Szechińskiego, następnie dr hab. Piotra Wilanda prof. nadzw., obecnie prof. dr hab.
Witolda Tłustochowicza powstały
iweszływżycie programyterapeutyczne umożliwiające lecznie pacjentów
z RZS,MIZS oraz ZZSK nowoczesnymi
terapiami biologicznymi.

Reumatologia w Polsce

W Polsce zaledwie niecały 1% pacjentów ma dostęp do leczenia
biologicznego, a wśród krajów UE
jedynie wydatki Bułgarii na leczenie biologiczne są niższe niż
w Polsce. Fakty te raczej nie napawają nie napawają optymizmem.
Jednak niesprawiedliwym byłoby
twierdzenie, że brak było działań
w minionej dekadzie mających na
celu poprawę sytuacji.

Na koniec kilka liczb

W 2010 roku :
■■ na leczenie RZS i MIZS w ramach
programu lekowego NFZ wydaje ok.
95 mln zł
■■ na leczenie ZZSK w ramach programu lekowego NFZ wydaje ok. 21
mln zł
■■ na leczenie choroby Crohna w ramach programu lekowego NFZ wydaje ok. 16 mln zł.

Groźne powikłania
Jest nim zakrzepica żył
głębokich, kiedy to po
operacji, w żyłach nogi
tworzy się skrzep lub kilka skrzepów. Jeśli pacjent nie otrzyma na
czas leków profilaktycznych ( albo
otrzyma zbyt małą dawkę), które
zahamują ich tworzenie się , następuje najgroźniejsze powikłanie
– zator tętnicy płucnej. Skrzep
obecny w żyle nogi odrywa się
i wraz z krwią dociera do płuc,blokując tętnicę. W efekcie człowiek
najczęściej umiera.
Warto wiedzieć, że nawet 50
proc. pacjentów poddawanych
wymianie stawu biodrowego czy
kolanowego może dotknąć takie
powikłanie.
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Ratunek w proﬁlaktyce
Profilaktyka przeciwzakrzepowa,rozpoczęta kilka godzin po zabiegu trwa
co najmniej 35 dni.Standardem są
zastrzyki z heparyn drobnocząsteczkowych podawane podskórnie,w brzuch.W szpitalu to pielęgniarki dbają, by były robione regularnie i w terminie. W domu
pacjent musi tego dopilnować
sam.Jeśli zrezygnuje choćby z jednej dawki – naraża się na powstanie w żyle skrzepu, w efekcie na
zator płucny.

3

Nowością w profilaktyce przeciwzakrzepowej przy wspomnianych zabiegach ortopedycznych
jest lek przeciwzakrzepowy w formie tabletki przyjmowanej raz
na dobę. Czas jej przyjmowania
przez pacjenta zależy od rodzaju wykonywanego u niego zabiegu i ryzyka powstania zakrzepicy.
Badania wykazały, że lek ten znacznie skuteczniej, niż powszechnie stosowana heparyna drobnocząsteczkowa hamuje tworzenie
się skrzepu.Co ważne,jest równie
bezpieczny jak ona, ale znacznie
wygodniejszy dla pacjenta. Przecież nikt z nas nie lubi się kłuć.
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,,Biologiczna’’ nadzieja
■■Pytanie: Czy leczenie
biologiczne niesie za sobą
nowe szanse i nadzieje?
■■Odpowiedź: Ta forma terapii wciąż budzi wielkie emocje
u chorych na reumatoidalne
zapalenie stawów. W niej
właśnie upatrują nie tylko
rozwiązań doraźnych
problemów wynikających
z bólu i niesprawności,
ale także wyleczenia.
Niestety, RZS jest chorobą, na którą
naukowcy nie znaleźli jeszcze skutecznego leku. Nie są nim także leki biologiczne, chociaż jak wszystkie inne, mają swoje zalety i wady.
Terapia jest niezwykle kosztowna,
bo roczna kuracja pochłania ponad
50 tysięcy złotych. Jest też mniej
skuteczna i może dawać cięższe powikłania niż inne formy leczenia.
Dlatego też leczenie biologiczne stosuje się u pacjentów,u których korzyści są większe niż ryzyko wynikające
z takiego leczenia.

Trzymamy się standardów

Dla chorych cierpiących na przewle-

kłe zapalenia stawów, w tym RZS,
opracowano na świecie standardy
postępowania terapeutycznego,które obowiązują w USA i Europie, tym
samym także w Polsce. Lekiem, który na dzień dzisiejszy jest uznany
za najbezpieczniejszy, najskuteczniejszy i przy okazji najtańszy, jest
Metotreksat. Od niego należy rozpocząć leczenie każdego chorego. Należy pamiętać, że dawką leczniczą
jest 20-30 mg leku na tydzień mniejsza nie jest skuteczna i lek pozornie
nie działa. Dopiero jeśli metotreksat nie pomaga a choroba postępuje, należy się zastanowić nad innym
rodzajem leczenia. Co jednak oznacza inne leczenie? Choremu można podać sole złota, sulfalazynę lub
leflunomid – ten ostatni niestety
w Polsce nie jest jeszcze refundowany
w pełnym zakresie. Gdy i ta terapia
zawiedzie,można myśleć o włączeniu
leczenia biologicznego. Europejskie
standardy popularyzowane od 2010
roku mówią, że jeżeli lek pierwszego
rzutu,czyli Metotreksat,nie pomaga
choremu, należy w niektórych przypadkach rozważyć także wczesne
włączenie leczenia biologicznego.

PROF. WITOLD
TŁUSTOCHOWICZ

Konsultant Krajowy w Dziedzinie
Reumatologii, Prezes Polskiego
Towarzystwa Reumatoidalnego

Dlaczego nie wszyscy

Ograniczenie stosowania leków
biologicznych w Polsce wynika
z dwóch powodów. Z ekonomicznego punktu widzenia poważną
przeszkodą jest cena leku. W wielu placówkach po prostu nie ma
pieniędzy na takie leczenie. Drugą
przeszkodą jest fakt, że w naszym
kraju, u bardzo wielu pacjentów,
leczenia nie rozpoczyna się od leku
podstawowego.
Pacjenci często domagają się leczenia biologicznego uważając, że
jest ono najskuteczniejsze z dostęp-
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TERAPIE DLA
REUMATYKÓW

nych terapii. Tymczasem, prawda
jest inna. Metotreksat pomaga 70
procentom chorych na RZS, a leki biologiczne 20, w połączeniu
z metotreksatem 40.Te dane mówią
same za siebie. Jeśli do tego dołożymy ryzyko i ciężar gatunkowy powikłań, jakie mogą wystąpić po lekach biologicznych, należy bardzo
starannie przemyśleć i zaplanować
leczenie każdego chorego.

Drożej niż w Anglii

Na trudności w powszechniejszym
stosowaniu leków biologicznych
w Polsce wpływa,jak już powiedzieliśmy, cena leku. Aby uzmysłowić
pacjentom skalę problemu,wystarczy powiedzieć, że niektóre z ich są
u nas aż o 30 proc. droższe niż w Anglii.Różnica w cenach jest po prostu
niewytłumaczalna.Co za tym idzie?
Zdecydowanie mniejsza liczba chorych, którzy mogą z tego leczenia
korzystać. Należy więc wesprzeć
usiłowania Ministerstwa Zdrowia
aby tę sytuację uregulować,niestety
spotykają się one ze zdecydowanym
oporem i niezrozumieniem ze strony tzw. opinii społecznej.

czy wiesz, że...

Światowy Dzień
Reumatyzmu
■■ Dolegliwości ze strony układu
ruchu występują u około 60% społeczeństwa, a ich częstość wzrasta
z wiekiem. Jednak najgroźniejsze
choroby reumatyczne dotyczą ludzi
młodych i w wieku produkcyjnym –
niewłaściwe ich leczenie prowadzi
do niepełnosprawności i wycofania
chorych z rynku pracy. Przed lekarzami i decydentami stoją wyzwania związane z organizacją opieki
zdrowotnej, poprawą dostępu do
nowoczesnego leczenia i reformą
systemu ubezpieczeń społecznych
w starzejącym się społeczeństwie.
W dniu 14 października w Instytucie Reumatologii w Warszawie
odbędzie się konferencja „Reumatologia na progu nowej dekady XXI
wieku” pod patronatem Ministra
Zdrowia. W debacie wezmą udział
lekarze,przedstawiciele pacjentów,
sektora pozarządowego oraz politycy i media.
dr eWa stanisŁaWska-Biernat
Prezes Polskiej Fundacji Reumatologii

Preparat pochodzenia naturalnego,
dobrze tolerowany, bezpieczny dla osób z innymi przewlekłymi schorzeniami.

Produkt spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny bez recepty.
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ŻYCIE
SEKSUALNE

SEKS – WAŻNA CZĘŚĆ ŻYCIA
U pacjentów z chorobami reumatycznymi poprawa życia seksualnego, prowadzi do ogólnej
poprawy jakości życia.
FOT: ISTOCKPHOTO.COM

Życie seksualne
chorych na RZS
Czy sfera seksualności jest postrzegana
przez Polaków, jako część ogólnego
zdrowia?
Tak. Trzeba przyznać, że dobrą robotę zrobiły tu wszystkie media. W prasie, zarówno tej
dla kobiet, jak i dla mężczyzn jest coraz więcej tekstów dotyczących zdrowia seksualnego.
Coraz częściej mówi się, że seks sprzyja ogólnemu zdrowiu, przedłuża nasze życie. Zdecydowana część tych artykułów jest dobrze
opracowana merytorycznie i konsultowana
przez specjalistów.
Co decyduje o jakości naszego życia
seksualnego?
Geny, ogólny stan zdrowia oraz dobry związek z partnerem, który ma podobne upodobania seksualne.
Jak wygląda życie seksualne chorych
na RZS?
U pacjentów z chorobami reumatycznymi
problemy i zaburzenia seksualne są często
spotykane i prowadzą do znacznego pogorszenia jakości życia.
Najczęstszą przyczyną zaburzeń seksualnych
są następujące czynniki:
■■ wiążące się z chorobami reumatycznymi
(bóle, sztywność poranna, zmęczenie,
brak nawilżania pochwy),
■■ wynikające ze stanu psychicznego
(obniżona samoocena, depresje, lęki),
■■ objawy uboczne stosowanych leków
(np. zanik popędu, zaburzenia erekcji),
■■ relacyjne (lęk przed utratą partnera,
konﬂikty z partnerem wiążące się
z przeżywaniem choroby),

Prof. Zbigniew
Lew-Starowicz
Psychiatra, psychoterapeuta, wybitny ekspert
z zakresu seksuologii

■■ kulturowe (poczucie nieatrakcyjności
w roli męskiej, kobiecej),
■■ trudności w sztuce miłosnej (np. ograniczenia w pozycjach stosunku).
Najczęściej spotykanymi są następujące zaburzenia seksualne: osłabienie lub zanik popędu,
pożądania,podniecenia,orgazmu,dyspareunia
(bolesność w trakcie stosunku).
Jaki wpływ ma seks na poprawę
jakości życia osób chorych na RZS?
Seks ma działanie przeciwbólowe i jest zalecane w przewlekłych zespołach bólowych.
Ponadto ma również działanie przeciwdepresyjne na drodze zmian biochemicznych
w mózgu. Poprawia również samoocenę i ma
charakter więziotwórczy. Dlatego w przypadku pacjentów z chorobami reumatycznymi poprawa życia seksualnego, prowadzi
do ogólnej poprawy jakości życia. Powinno
to być traktowane jako element standardów
reumatycznych.
Jak możemy sobie pomóc?
W celu poprawy jakości życia seksualnego pacjentów należy upowszechniać rehabilitację
seksualną, która w przypadku tego typu pacjentów polega na: edukacji seksualnej (np.
porady dotyczące sztuki miłosnej czy wyboru pozycji), psychoterapii, stosowaniu leków
pobudzających seksualnie.
Gdzie szukać pomocy?
Tylko u specjalistów. Optymalnym rozwiązaniem byłoby udanie się do specjalisty seksuologa, czyli lekarza który ma specjalizację
z seksuologii. Podkreślam to, ponieważ na
tzw. rynku porad z zakresu życia erotycznego
pojawiają się ludzie, których nie obawiam się
nazywać szarlatanami. Nie mają ani medycznego, ani seksuologicznego przygotowania
W trudniejszych przypadkach warto iść do
seksuologa, by ten zajął się całościowo naszym problemem.
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DBAJ
O KOŚCI OD
MŁODOŚCI

■■Pytanie: Czy osteoporoza
to problem jedynie ludzi
starszych?
■■Odpowiedź: Osteoporoza
wbrew stereotypom nie dotyczy tylko osób w podeszłym
wieku. Ludzie młodzi, nawet
dzieci, przy pewnych czynnikach ryzyka również narażeni
są na tę chorobę.
Trudność
rozpoznania

Osteoporoza u dzieci i ludzi poniżej
40 roku życia jest rozpoznawana stosunkowo rzadko i zwykle przypadkowo.Rozpoznanie musi być oparte na
wielu kryteriach,ale przede wszystkim na obecności objawów klinicznych tzn. występowaniu złamań
związanych z niewielkim urazem.
Diagnostyka obejmuje badania radiologiczne dla oceny wieku kostnego,badania krwi z oceną gospodarki
wapniowo-fosforanowej,a także badanie densytometryczne określające
gęstość kości. Najczęściej wykonuje
się badanie kręgosłupa lub całego
ciała i powinno być ono poprzedzone badaniem lekarskim i wystawieniem odpowiedniego skierowania.

Czynniki ryzyka

Do grupy chorób, którym może towarzyszyć osteoporoza w młodym
wieku należą: zaburzenia wchłaniania,jadłowstręt psychiczny czyli
anoreksja, zaburzenia hormonalne
(cukrzyca, nadczynność tarczycy),
długotrwałe stosowanie leków sterydowych, schorzenia neurologiczne (niedowłady, porażenia), padaczka.Także w chorobach przewlekłych
takich jak choroby reumatyczne,niewydolność nerek czy w długotrwałym unieruchomieniu może pojawić
się spadek gęstości kości i związane z tym większe ryzyko złamań.
Transplantacja narządów, szczęśliwie coraz lepiej postrzegana przez
społeczeństwo, również jest czynnikiem rozwoju osteoporozy, głównie z powodu przyjmowanych po
przeszczepie leków, i może w późniejszym czasie przekreślać szanse
chorego na długie życie w zdrowiu.
dr hab. n. med.
Piotr Leszczyński,
Ordynator Oddziału
Reumatologii
i Osteoporozy
w szpitalu im. J. Strusia
w Poznaniu,
Uniwersytet Medyczny

ZŁODZIEJ
KOŚCI

Blaszki kostne
Osteocyt
Obwodowe
blaszki
kostne
Blaszki kostne

Osteon

Zapobieganie

Dzieciństwo i wiek młodzieńczy
to okres, kiedy organizm nabywa
100% szczytowej masy kostnej.
To, jaką szczytową masę kostną
osiągnie dana osoba, w 70-80% zależy od czynników genetycznych.
Za pozostałe 20-30% odpowiada styl
życia, nawyki żywieniowe, czynniki hormonalne i aktywność fizyczna. Rozumne działania podjęte
w dzieciństwie w celu budowy najwyższej masy kostnej są najskuteczniejszą metodą zapobiegania
osteoporozie. Profilaktyka osteoporozy od wczesnego dzieciństwa
to zapewnienie optymalnego spożycia wapnia i witaminy D3 oraz
aktywność fizyczna.Zachęcać należy dzieci i młodzież do spożywania
produktów mlecznych i uprawiania
sportu jak najczęściej. Rosnące kości są bardziej podatne na wpływ
ćwiczeń fizycznych,wtedy bowiem
kościec osiąga swą szczytową masę. Bardzo ważna jest systematyczna ekspozycja na słońce, związana
z produkcją witaminy D3. Razem
z odpowiednią dietą będzie to najlepsza prewencja osteoporozy zarówno w młodości jak i w wieku
starszym.

Włókna
kostne
(Sharpey’a)
Istota zbita
Okostnowe
naczynia
krwionośne
Okostna

Kanał Harversa
Kanał Volkmanna
Naczynia
krwionośne
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W powszechnym przekonaniu kość to taka twarda,sztywna,konstrukcyjna „belka”,lub
w innym miejscu płyta, element szkieletu który nas nosi, do którego przyczepiają
się mięśnie. Kość to jednak
żywa tkanka, tkanka która
cały czas się przebudowuje

Posiada ona liczne naczynia
krwionośne, nerwy, liczne
kanaliki, którymi komunikują się komórki tkanki kostnej: osteocyty, osteoblasty,
osteoklasty. Komórki te potrafią się znakomicie ze sobą komunikować. Osteocyty,
które wydają się tym wszyst-
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Futurologia
leczenia
osteoporozy
Kość to żywa tkanka,
tkanka która cały czas się
przebudowuje. Posiada
ona liczne naczynia krwionośne, nerwy, liczne
kanaliki, którymi komunikują się komórki tkanki
kostnej: osteocyty, osteoblasty i osteoklasty.

Jamka kostna
Kanaliki kostne
Kanał Harversa
Naczynia
krwionośne

Osteon

Istota
gąbczasta

a

Osteocyt
Kanał
Harversa

Blaszki
kostne

ngs.

kim zarządzać,żyją zatopione
w małych kostnych jamkach
i komunikują się wzajemnie
poprzez sieć drobnych kanalików, w których funkcjonują ich cienkie wypustki działając jak telefoniczne kable
i jednocześnie czujniki. Na
osteoblasty,które tworzą ma-

cierz kostną, i na osteoklasty,
które kość resorbują wgryzając się w beleczki i wydobywając wapń, działają liczne czynniki, głównie białka,
enzymy, molekuły powstające zarówno lokalnie jak
i pochodzące z innych narządów i układów np. hormony.

Chlorowodorek glukozaminy 1500 mg

Poznajemy corazto nowsze szlaki
sygnałowe pomiędzy tymi komórkami, uczymy się tego kościanego
języka i potrafimy już w te sygnały
stopniowo ingerować, np. podając
przeciwciało, które blokuje niewielkie białko stymulujące odpowiedni
receptor osteoklasta – komórki kościogubnej, zmuszając ją do zaprzestania pracy, a nawet planowanej
śmierci – apoptozy. Zanim jednak
zastosujemy substancje czy leki, lekarz musi ocenić, czy kość pacjenta
jest silna, czy też osteoporotyczna
i podatna na złamania. Dziś nie posiadamy wystarczająco dobrej metody, ale rozwój technik rezonansu
magnetycznego i mikromorfometria
z zastosowaniem tomografii komputerowej, a także biochemiczna
ocena metabolizmu rokują, że oce-

doc. Piotr
Głuszko
Kierownik Kliniki
Reumatologii
Instytutu
Reumatologii
w Wraszawie

na stanu naszych kości i ryzyka ich
złamania będzie bardzo precyzyjna.
Obecnie stosowane leki to głównie substancje hamujące czynność
komórek resorbujących kość. Natomiast w badaniach klinicznych
są już substancje np. blokujące katepsynę K – enzym z osteoklastów
rozpuszczający białka kostnej macierzy. Są próby z antagonistami
integryn, z regulatorami kanałów
zakwaszających w jamkach resorpcyjnych i kilka innych. Najciekawsza wydaje się jednak grupa leków,
które mogą pobudzać proces kościotworzenia, budowy, czy też odnowienia i wzmocnienia kości. Stosujemy już hormon, a raczej fragment
jego cząsteczki, analog parathormonu – jest on niezwykle skuteczny, niestety kosztowny. Może uda
się w niedalekiej przyszłości zastosować w praktyce klinicznej blokery sklerostyny i innych „hamulcowych” komórek tworzących kość.
Prawdopodobnie będziemy mogli
także przyśpieszyć proces zrastania się złamań.
Zarówno jednak dziś jak i w przyszłości powinniśmy dbać o swoje
kości, dostarczać im ruchu, bo pod
wpływem obciążenia wzmacniają się, dostarczać wapnia, który je
utwardza, dostarczać witaminę D,
unikać używek, zwłaszcza papierosów.Osteoporoza najczęściej powiązana jest z naturalnym procesem
starzenia. Czy będziemy kiedyś dysponować lekiem przeciw starości?

pierwszy i jedyny lek bez recepty
na chorobę zwyrodnieniową
stawów zawierający
glukozaminę
najwyższa zawartość
glukozaminy
w 1 dawce
łatwe dawkowanie
– tylko 1 tabletka
– tylko 1 raz dziennie

STAWia na nogi!
Actistav, 1500 mg, 1 tabletka musująca zawiera 1500 mg chlorowodorku glukozaminy (Glucosamini hydrochloridum), w przeliczeniu na glukozaminę zasadę
1250,0 mg. Wskazania: Leczenie objawów choroby zwyrodnieniowej stawów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na glukozaminę lub jakąkolwiek inną
substancję pomocniczą preparatu. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.
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czy wiesz, że...
■■ Glukozamina i chondroityna to
składniki budulcowe tkanki chrzęstnej wchodzące w skład chrząstki
stawowej, więzadeł i mazi stawowej. Odpowiadają one za sprężystość i wytrzymałość chrząstki stawowej. Glukozamina i chondroityna regenerują chrząstkę stawową
i chronią ją przed uszkodzeniami.
Pobudzają też produkcję mazi stawowej,która zapewnia prawidłowe
„smarowanie” stawów, sprzyjając
tym samym normalnemu, aktywnemu trybowi życia.
■■ Kolagen typu II jest substancją
która istotnie zwiększa syntezę pozakomórkowej macierzy chrzęstnej
przez chondrocyty, przez co może
on przyczyniać się do odbudowy
chrząstki stawowej w chorobach
zwyrodnieniowych, ale również
w stanach zapalnych kości i stawów.
■■ Proszek z dzikiej róży zawiera
substancję o nazwie GOPO. Łagodzi on stan zapalny w chrząstce
i dlatego może być pomocny w łagodzeniu dolegliwości bólowych
stawów. Jednak GOPO ulega rozkładowi w temperaturze powyżej
40oC, nie ma go więc w marmoladach i innych przetworach z róży
robionych w wyższej temperaturze.
■■ Chrząstka rekina ma właściwości przeciwzapalne jest to związane z działaniem zawartych w niej
białek, które zapobiegają rozwojowi nieprawidłowych naczyń
włosowatych, mogących niszczyć
tkankę chrzęstną stawów, a także
z zawartymi w niej mukopolisacharydami stymulującymi odporność i zapobiegającymi stanom
zapalnym.
lek.med.
Katarzyna Panasiuk–Kamińska
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BADANIE
KOŚCI

ILE KOŚCI W KOŚCI
Badania kości pozwalają określić
stopień zagrożenia osteoporozą zanim choroba zacznie nam zagrażać.
FOT: ISTOCKPHOTO.COM

Jakie masz
ryzyko złamania?
■■Pytanie: Na czym polega badanie
densytometryczne?
■■Odpowiedź: Badanie densytometryczne jest pomiarem gęstości minerałów tkanki kostnej. Przeprowadza się
je wykorzystując zjawisko pochłaniania promieniowania rentgenowskiego
przez tkanki, nie narażając osoby
badanej na znaczące dawki
promieniowania.
Do badania densytometrycznego nie trzeba
się przygotowywać, nie trzeba się rozbierać. Badany leży na specjalnym stole, ramię
densytometru przesuwa się nad ocenianym
fragmentem kośćca, a na ekranie monitora pojawia się obraz kości, których gęstość
jest mierzona. Trwa kilka minut. Komputer
przedstawia wynik w postaci wykresu i tabeli oraz w procentach normy. Badanie to jest
zupełnie bezbolesne, nieszkodliwe dla zdrowia. Dawka promieniowania pochłaniana
przez organizm w jego trakcie jest mniejsza
niż ekspozycja na promieniowanie pasażera
samolotu w czasie lotu prze Atlantyk.

Po co wykonujemy badanie?

Densytometria pozwala wnioskować o wytrzymałości kości na urazy, pozwala wcześnie (z wyprzedzeniem od 5 do 20 lat) stwierdzić zwiększone ryzyko złamań kręgów i kości udowej. Ma również ogromne znaczenie
w rozpoznaniu osteopenii, czyli zagrożenia
osteoporozą (z wyprzedzeniem 10-15 lat),
co ma kapitalne znaczenie w podjęciu wczesnej profilaktyki osteoporozy i złamań.

Jest też główną metodą sprawdzania efektów
leczenia, czyli czy jest poprawa lub nie i czy
trzeba zmienić leki.
Wskazania i zakres badania:
1. Osoby w każdym wieku, jeśli doznały
złamań kości – kręgosłup i kość udowa.
2. Osoby z czynnikami ryzyka osteoporozy
np. złamanie udowej u matki, wątła
budowa ciała, mała podaż wapnia i witaminy D, okres po menopauzie u kobiet,
objawy andropauzy u mężczyzn, RZS,
leczenie kortykoidami, np. enkortonem.
3. Osoby powyżej 60 roku życia nawet bez
czynników ryzyka – kość udowa.
4. Kobiety po menopauzie i profilaktycznie
po 45. roku życia - kręgosłup lędźwiowy.
Przy kontroli leczenia należy wykonać
oba badania lub tylko to, w którym stwierdzono osteoporozę i wysokie ryzyko złamań. Pacjenci zgłaszający się do pracowni
densytometrii bez skierowania lekarskiego, z własnej inicjatywy (można! badanie
jest nieszkodliwe, personel wie, jaki zakres
badania należy wykonać) często proszą
o badanie miejsc bolesnych, a nie tych,
w których najlepiej ocenia się stopień osteoporozy i ryzyko złamania. Ból kostno-stawowy zazwyczaj jest związany ze zmianami
zwyrodnieniowymi. Osteoporoza boli dopiero gdy pojawią się nadłamania kręgów
lub złamania kręgów innych kości. Najczęściej występują złamania: nadgarstka
ok. 50. roku życia, kręgosłupa po 55. oraz biodra po 60. roku życia.

Nie daj się złamać!
dr. n. med.
Andrzej Sawicki
Naczelny Konsultant
Centrum Medycznego
Osteomed w Warszawie

Densytometria pozwala na rozpoznanie zaniku kostnego, osteoporozy i ustalenie ryzyka złamań, wczesne zapobieganie i leczenie
oraz kontrolę skuteczności terapii. Złamanie
osteoporotyczne kości oznacza ból, często inwalidztwo i może stanowić zagrożenia życia.
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Gra warta świeczki
■■Pytanie: Czy leki biologiczne są kamieniem milowym w
procesie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)?
■■Odpowiedź: W ciągu 10 lat
w leczeniu RZS został dokonany bardzo istotny przełom.
Było nim wprowadzenie leków
biologicznych. Okazały się one
być efektywne nie tylko w terapii tej choroby, ale również
w leczeniu innych chorób
zapalnych stawów.
Szereg badań klinicznych udowodniło, iż ich podawanie u chorych z ciężkim przebiegiem RZS w skojarzeniu
z lekami modyfikującymi wykazuje
większą skuteczność niż podawanie
tylko leków modyfikujących.To z kolei stanowiło podstawę do ich zarejestrowania.W każdym przypadku RZS
zaczynamy leczenie od podawania
tradycyjnych leków modyfikujących
(zwykle metotreksatu), ale gdy one
zawodzą z powodu szybkiej progresji choroby, istnieją wtedy przesłanki do włączenia terapii biologicznej.
Jest to drogie leczenie, ale okazuje się
być skuteczne u dużej części chorych,

Koszty leczenia
biologicznego

Leczenie biologiczne jest drogie. Jednak należy pamiętać, iż ceny leków
biologicznych w Polsce stanowią 73%
ceny leków w Niemczech i Słowacji
i należą do niższych w Europie. Jedynie w Wielkiej Brytanii wyniosły one
64% cen w Niemczech ,choć ﬂuktuacje
walutowe mogą mieć swój wpływ na
te przeliczenia.Pod względem wartości sprzedaży leków biologicznych na
100 000 mieszkańców Polska plasuje
się niżej jak: Rumunia, Węgry, Słowacja czy Czechy, kraje o porównywalnym dochodzie, nie wspominając już o Wielkiej Brytanii, gdzie leczonych jest około 14 tysięcy chorych.
Trudno więc spodziewać się, iż może
w Polsce dojść do jeszcze znaczącego
zmniejszenia kosztów zakupu leków
biologicznych przy tak małym udziale rynku leków biologicznych w skali
Unii Europejskiej.
Stąd też,w moim przekonaniu,nie
możemy się spodziewać znaczącego
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LEKI
BIOLOGICZNE

Czy to ma sens ?

u których przedtem mogliśmy być
jedynie świadkami ich cierpień i postępującego inwalidztwa.

PROF. DR HAB.
PIOTR WILAND

Kierownik Katedry Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych AM
we Wrocławiu

obniżenia cen leków biologicznych
w Polsce w dłuższym okresie. „Leczenie charytatywne”, które polega
na tym, iż w zamian za uzyskanie
statusu leczenia inicjującego, dany lek będzie darowany na pewien
okres czasu, jest dość trudne do rozliczenia w praktyce i budzi szereg
wątpliwości prawnych. W dalszej
perspektywie do niczego nie prowadzi, gdyż po tej tzw. „promocji” cena
leku może zostać zwiększona.Należy
więc szukać innych rozwiązań, tak
aby ich formuła sprzyjała bardziej
transparentności.
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Innym zagadnieniem kontrowersyjnym jest odstawianie leku z programu leczenia RZS jak tylko wystąpi
remisja. Program niejako nagradza
taki lek,w którym poprawa następuje
powoli. Gdy lek działa bardzo dobrze
i chory bardzo szybko wchodzi w remisję, wtedy zgodnie z zaleceniem
programu terapeutycznego lek ma
być wycofany i włączony dopiero gdy
dojdzie do zaostrzenia. To tak jakbyśmy w przypadku cukrzycy po podaniu insuliny i normalizacji glukozy
we krwi czekali z podaniem insuliny
na śpiączkę cukrzycową.
Taka regulacja powinna zostać
zmieniona, gdyż według zaleceń EULAR jeśli u chorego utrzymuje się remisja, to dopiero wtedy można dopiero rozważyć zmniejszanie dawki
leku biologicznego.Według opinii ekspertów czas remisji powinien trwać
co najmniej 12 miesięcy. Natomiast
praktyka programu leczenia biologicznego w Polsce wygląda inaczej.
Efekty leczenia marnowane są w pogoni za możnością zaoferowania leku
biologicznego kolejnemu choremu i to
w sposób równie nieefektywny.

czy wiesz, że...

Potrzebny psycholog
■■ Celem stowarzyszeń,które skupiają osoby cierpiące na choroby
reumatyczne jest informować,integrować, udzielać pomocy prawnej i psychologicznej oraz doradzać w rozwiązywaniu codziennych spraw. Z badań wynika, że
cierpiący na choroby reumatyczne powinni pozostawać pod stałą opieką psychologów. Niestety,
nie w każdej przychodni można
z takiej pomocy skorzystać. Chodzi nie tylko o to, aby nauczyć
się radzić sobie z bólem, ograniczoną sprawnością, utratą pracy
czy z izolacją społeczną. Jest też
inny ważny powód – pacjenci
z chorobami reumatycznymi są
bardziej niż inni zagrożeni depresją.Stowarzyszenia starają się wypełnić tę lukę. Bezcenne dla chorych są też praktyczne informacje,
np.jak załatwić kartę parkingową,
jak wypełnić wniosek na rehabilitację itd.
JakuB GÓreCki
Prezes Federacji Stowarzyszeń
Reumatyków „ReF”.
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SYLwETKA
Marcin Gortat jako pierwszy Polak wystąpił w play-off najsłynniejszej ligi świata – NBA.
Jest on założycielem fundacji MG13, której celem jest pomoc młodym ludziom w realizacji własnych marzeń sportowych. Ponadto fundacja promuje zdrowie i zdrowy tryb
życia. Założenia te realizuje poprzez działania w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Dbam o dobrą kondycję

J

est Pan założycielem
fundacji MG13, która
m.in. promuje zdrowy tryb życia, co Pan
rozumie pod tym pojęciem?
Według mnie zdrowy tryb życia to połączenie troski
o swoją kondycję fizyczną ze zdrową, właściwą dietą, która dostarcza organizmowi energii oraz niezbędnych witamin i składników mineralnych. Połączenie tych dwóch
elementów to recepta na sukces.
Wielu sportowców bardzo wcześnie
kończy swoją karierę ponieważ brakuje im równowagi pomiędzy tymi
czynnikami. Sport wymaga od człowieka dbania o higienę oraz troszczenia się o własne ciało. Jednym
z głównych celów mojej fundacji
MG13 jest promowanie zdrowego
trybu życia i pełnowartościowej diety jako ważnych elementów budujących przyszły, długotrwały sukces.
Jak ważną rolę w rozwoju dzieci
i młodzieży pełni kultura fizyczna i sport?
Sport kształtuje zdrowie i osobowości, a także jest atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu.Wiele
osób w dzisiejszych czasach kładzie
nacisk jedynie na naukę, na rozwój
umysłowy. Moim zdaniem bardzo
ważne jest, aby dzieci i młodzież

rozwijali się również pod względem
sportowym. Należy dać młodym
ludziom szansę zadecydować, czy
podążyć ścieżką kariery sportowej,
czy kariery zawodowej. Jestem pewien, że gdyby dać taką możliwość
młodym ludziom, wielu z nich wybrałoby szanse rozwoju sportowego.
O czym należy pamiętać podczas
uprawiania sportu, aby wyeliminować ryzyko kontuzji?
Pamiętajmy, że trzeba oddać ciału
to, co ono nam dało podczas treningów. W tej dewizie zawiera się
przesłanie, aby dbać o równowagę
w naszym organizmie.Odpowiednia
rozgrzewka przygotuje nasze stawy
i mięśnie, będą one mniej podatne
na kontuzje. Dostosowany do naszych możliwości trening, różnego rodzaju masaże i odpoczynek
oraz leczenie nawet najmniejszej
kontuzji są równie ważne. Oczywiście zdrowa dieta oraz życie bez
używek przyczyniają się do podniesienia naszej sprawności fizycznej. Sport pozwala nam pracować
nad własnymi słabościami i je przezwyciężać. Raz jeszcze podkreślę,
że zdrowy trening przyczynia się
do wzmocnienia całego naszego
organizmu.
Jest Pan twarzą kolejnej odsłony
kampanii społecznej ,, Pij Mleko

„Sport kształtuje
zdrowie i osobowości, a także
jest atrakcyjną
formą spędzania
wolnego czasu.”

Marcin Gortat,
Koszykarz
FOT: MARCIN KONDEK/PRESSCHICAGO

Będziesz Wielki’’. Dlaczego nabiał pełni tak ważną rolę w naszej diecie?
Nabiał buduje kości i wzmacnia
nasz organizm. Mleko jest najlepiej przyswajalnym i najłatwiej
dostępnym źródłem wapnia. Ponadto przetwory mleczne stanowią najlepszą przekąskę między
posiłkami. Idealnie zaspokajają
nagły głód. Kiedy pojawiła się propozycja udziału w kampanii społecznej ,,Pij Mleko Będziesz Wielki’’, nie zawahałem się i od razu
zgodziłem się w niej wystąpić. Sam
całe życie piłem mleko w wielkich
ilościach. Należy uświadomić zarówno dzieciom jak i ich rodzicom, jak ważne jest picie mleka
i zapobieganie osteoporozie już od
najmłodszych lat.
Co Pan jako sportowiec robi
aby mieć mocne kości i zdrowe
stawy ?
Przede wszystkim ćwiczę systematycznie na siłowni oraz odpowiednio się odżywiam. Piję dużo mleka, moja dieta jest bogata w nabiał.
Ponadto wzmacniam każdy staw
na siłowni, mam odpowiedni , profesjonalny trening. Dbam o to, aby
moje ciało pozostało w jak najlepszej kondycji.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

czy wiesz, że...
■■ „Pij mleko! będziesz Wielki”
to pro – zdrowotna kampania
społeczna prowadzona od 2003
roku, jako element długofalowego programu „Marketing dla
Przyszłości”, realizowanego przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Reklamy IAA.
Kampania ma na celu uświadomienie dzieciom i ich rodzicom jak ważne dla naszego rozwoju jest picie mleka. Powstała w odpowiedzi na społeczny
problem jakim jest osteoporoza.
W Polsce osteoporozą zagrożonych jest obecnie 5 milionów kobiet i 4 miliony mężczyzn. Mleko
to najlepiej przyswajalne i najłatwiej dostępne źródło wapnia.
Kampania jest widoczna i rozpoznawalna, a co najważniejsze
skuteczna. Potwierdzają to badania prowadzone przez SMG/KRC.
Hasło kampanii rozpoznaje aż 96%
Polaków.
Jej atutem jest ciekawa kreacja
autorstwa agencji Communication Unlimited oraz udział gwiazd.
Do picia mleka zachęcali czołowi
polscy artyści: Kayah i Bogusław
Linda, sportowcy: Jagna Marczułajtis, Krzysztof Hołowczyc, Kasia
Skowrońska, Piotr Gruszka, Sebastian Świderski, Otylia Jędrzejczak, Paweł Korzeniowski oraz
postacie z bajek: Shrek i Superman. Twarzą tegorocznej edycji
jest Marcin Gortat – jedyny Polak biorący udział w rozgrywkach
play oﬀ NBA.
Kampania odniosła sukces dzięki ogromnemu zaangażowaniu
mediów. Wsparło ją ponad 200
partnerów medialnych.
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Rehabilitacja w chorobach
kości i stawów
■■Pytanie: Jaką rolę w procesie leczenia odgrywa rehabilitacja?
■■Odpowiedź: Celem rehabilitacji jest przywrócenie sprawności ﬁzycznej i psychicznej w
jak najszerszym zakresie i najkrótszym czasie, aby przywrócić zdolność do pracy i czynnego udziału w życiu społecznym.
Choroby obejmujące kości i stawy
wymagające rehabilitacji można
ująć w dwie grupy: związane z procesami starzenia w obrębie kości
– osteoporoza, i stawów – choroba
zwyrodnieniowa oraz choroby reumatyczne. Niemałą grupę wymagającą rehabilitacji stanowią chorzy
z uszkodzeniami w obrębie narządu
ruchu wynikającymi z urazów związanych z postępem cywilizacji (np.
wypadki komunikacyjne).
Proces starzenia obejmuje wszystkie tkanki ustroju: narządy wewnętrzne, układ oddechowy, układ

krwionośny,ośrodkowy i obwodowy
układ nerwowy,narząd ruchu.Wraz
z wiekiem następuje zmniejszenie
masy mięśniowej i kostnej. Związana z tym utrata wytrzymałości
mechanicznej kości jest przyczyną
złamań.Degradacja chrząstki stawowej prowadzi do powstania choroby
zwyrodnieniowej w obrębie stawów.
Postępująca deformacja postawy
ciała, zaburzenia równowagi, zaburzenia w poruszaniu (brak koordynacji ruchów) i spadek siły mięśniowej
będą przyczyną występowania
upadków a tym samym złamań.
Choroby reumatyczne, których
podłożem jest stan zapalny wywołany zaburzeniami immunologicznymi,mają odmienny przebieg,dlatego
postępowanie usprawniające różni
się w stosunku do innych obejmujących narząd ruchu. Stanowi wyzwanie będące wynikiem specyfiki
tych chorób: postępującego procesu
(mniej lub bardziej intensywnego),
zmian destrukcyjnych w wielu miej-

„Kompleksowa rehabilitacja
jest nieodłącznym elementem
leczenia osób z chorobami
kości i stawów. Ma działanie
proﬁlaktyczne i lecznicze.
Pamiętajmy, że prawidłowe
wykonanie ćwiczeń zależy
od świadomości i zrozumienia ich celowości.”
Doc. Krystyna Księżnopolska-Orłowska
Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej,
Instytut Reumatologii, Warszawa

scach narządu ruchu jednocześnie
(mniej lub bardziej zaawansowanych), bólu, osłabienia i destrukcji
więzadeł, mięśni, kości i chrząstki
stawowej.

Proﬁlaktyka i leczenie

Działania profilaktyczne rehabilitacji obejmują aktywność ruchową
i naukę wykonywania prawidłowo
czynności życia codziennego wg nowych,wyuczonych wzorców ruchowych.Zadaniem leczniczym rehabi-

litacji jest zapobieganie narastaniu
i utrwalaniu deformacji poprzez poprawę siły i pracy mięśni,uzyskanie
i utrzymanie prawidłowego zakresu
ruchów w obrębie stawów, zniesienie bólu. Jest to możliwe dzięki odpowiednio dobranej fizykoterapii,
kinezyterapii i zaopatrzeniu ortopedycznemu.
Zadaniem kinezyterapii jest poprawa stanu funkcjonalnego chorych. Szczególne znaczenie mają
ćwiczenia: siłowe, koordynacyjne,
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równoważne, gibkości, przeplatane
ćwiczeniami oddechowymi i relaksacyjnymi. Rodzaj, zakres i intensywność ćwiczeń zależy od: wieku,
sprawności ogólnej, chorób współistniejących, wytrzymałości mechanicznej kości,obecności lub braku złamań,możliwości diagnostycznych oraz materialnych chorego.
Fizykoterapia (np. elektroterapia,
pole magnetyczne, laser, krioterapia, ultradźwięki), masaż, hydroterapia mają działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, regulujące
napięcie mięśni. Ich głównym zadaniem jest przygotowanie tkanek
do odpowiednio dobranej kinezyterapii.
Usprawnianie jest procesem,
w którym kolejne dni ćwiczeń pozwalają wprowadzić nowe elementy kinezyterapii. Bezpieczeństwo
wykonywania ćwiczeń to zastosowanie odpowiedniej siły,w wyznaczonym czasie i tempie przy dobraniu właściwej pozycji ciała.
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Znana na świecie marka stabilizatorów już w Polsce!

Stabilizatory i opaski Futuro to:
* wysoka jakość produktów
* optymalna funkcjonalność
- zapewniają terapeutyczne odciążenie stawów, mięśni i ścięgien
- wspomagają anatomiczną aktywność ruchową
* propriocepcja - wywierają łagodny ucisk, stymulując receptory czucia usprawniając biomechanikę ciała i koordynację
nerwowo-mięśniową
* ucisk - delikatnie uciskają zarówno staw jak i skórę przeciwdziałajac zbieraniu płynów, zmniejszając ból i opuchliznę
* ciepło - wysokiej jakości materiały wpływają na mikrokrążenie, przyśpieszając metabolizm i proces gojenia
3M Poland Sp. z o.o.
al. Katowicka 117 Kajetany, 05-830 Nadarzyn
Tel: 48 22 739 60 00 Fax: 48 22 739 60 05
www.3m.pl

Produkty dostępne w dobrych aptekach!
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Pełną ofertę foteli i krzeseł znajdziesz na naszej stronie internetowej.
Adresy dystrybutorów dostępne na www.nowystyl.com w zakładce „GDZIE KUPIĆ”. Infolinia: 0 801 177 291

