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 Rehabilitacja dorosłych

 Rehabilitacja dzieci i niemowląt

 Ortopedia

 Neurologia

 Leczenie bólu

 RTG, USG

 Fizykoterapia i kinezyterapia

 Terapia osoczem bogatopłytkowym       

      (Z ULOTKĄ 50 zl taniej!)

 Badanie stóp – wkładki

 Mezoterapia przeciwbólowa

 Medycyna estetyczna

NZOZ MEDICA-MED
ul. Ołówkowa 1E
05-800 Pruszków
tel: 22 738 80 00, 22 506 59 80

www.pruszkow.medicamed.pl
Rehabilitacja w ramach NFZ dla osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności – zapraszamy poza kolejnością!
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W zdrowym ciele zdro-
wy duch, mówi popu-
larne przysłowie. Ale 
od tego jak się czujemy 
zależy też nasz wygląd. 
Kwitnący czy wręcz  
przeciwnie? Jeśli to  
drugie, to szybko coś 
należy zmienić.

N iesprzyjająca pogo-
da, codzienny pęd za 
obowiązkami, deficyt 
snu i odpoczynku 

w ogóle to najczęściej występują-
ce problemy. I póki w tym pędzie 
nie dolega nam nic więcej, za-
zwyczaj zapominamy, że czasem 
warto się zatrzymać i o siebie 
zadbać. Choćby po to, aby móc 
potem w pełni sił pędzić dalej.

Zmęczenie i codzienne troski 
odbijają się nie tylko na naszym 

Dobre samopoczucie to 
też piękny wygląd

samopoczuciu, ale też na wy-
glądzie. O kimś kto chronicznie 
nie dosypia trudno przecież po-
wiedzieć, że wygląda promiennie, 
nawet gdyby zastosował wszel-
kie dostępne metody ukrywania 

śladów zmęczenia. Co zatem mo-
żemy zrobić?

Przede wszystkim zadbać 
o siebie, własne zdrowie i chwi-
lę wytchnienia. Wiemy, że świat 
nie poczeka. Pranie samo się nie 

zrobi, nie załatwią się pilne 
sprawy, nikt za nas nie wy-
kona obowiązków. Ale może 
nie wszystkim trzeba zajmo-
wać natychmiast i w pierw-
szej kolejności. A te rzeczy, 
które mogą poczekać pozwolą 
„ukraść” trochę czasu na sen, 
odpoczynek, masaż, drobne 
przyjemności pozwalające 
odciążyć też głowę. Wtedy  
i o uśmiech będzie zdecydo-
wanie łatwiej, a to przecież 
najpiękniejszy makijaż.

Jeśli pojawiają się jednak 
podejrzenia, że nie wszyst-
kie nasze problemy z samo-
poczuciem uda się rozwiązać 
dzięki takiej chwili oddechu, 
z pomocą chętnie przyjdą 
specjaliści. Zarówno ci od 
medycyny, jak i pielęgna-
cji czy rehabilitacji. Nowo-
czesne zabiegi, jakie oferują 
gabinety, potrafią zdziałać 
cuda. I nikt już nie powie 
nam „wyglądasz na zmęczo- 
ną, zmęczonego”.  EL

PROFILAKTYKA
Zwykło się mówić, 
że atopowe zapalenie 
skóry dotyka  
tylko dzieci.  
Jednak cierpią  
na nie również  
dorośli. Zima  
i wiosna to czas  
kiedy choroba daje  
się we znaki.

S ucha skóra, swędzenie, 
drobne ranki, zaczer-
wienienia – takie „do-
legliwości” ma wielu 

z nas. Jeśli pojawiają się na dło-
niach to zazwyczaj zrzucamy 
winę na mróz, brak rękawiczek 
i suche powietrze w pomieszcze-
niach. I takie podejście nie dziwi, 
bo w wielu przypadkach mamy 
rację. Ale jeśli swędzenie i su-
chość utrzymują się dłużej i to nie 
tylko na dłoniach, to warto skon-
sultować się z lekarzem. Powód? 
Możemy cierpieć na Atopowe 

Zapalenie Skóry. U niektórych 
osób może przebiegać ość ła-
godnie, dlatego często jest ba-
gatelizowane. Tymczasem AZS 
to również częsty sygnał alergii, 
również tej pokarmowej. Osoby 
na AZS najczęściej uczulone są na 
krowie mleko, orzeszki ziemne, 
ryby czy cytrusy. Warto zatem 
nawet profilaktycznie wykonać 
testy, bowiem często nie jeste-
śmy nawet świadomi tego, że ma-
my uczulenie na jakieś produkty. 

Atopowego Zapalenia Skóry nie 
wyleczymy jednak drogeryjnymi 

kosmetykami. Mimo wszystko 
warto sprawdzać składy kre-
mów czy płynów do kąpieli 
po które sięgamy. Zdarza się, 
że nieświadomie zaogniamy 
dolegliwości związane z AZS. 

Na AZS nie ma cudownego 
lekarstwa, które działa jed-
nakowo u wszystkich. Każdy 
przypadek jest tu inny. War-
to jednak skonsultować się ze 
specjalistą, by sprawdzić czy 
nasze dolegliwości nie ozna-
czają AZS i w razie potrzeby 
dobrać metodę leczenia.  AZ

AZS dokucza zimą i wiosną
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 800 170 370 (bezpłatna infolinia)

 22 572 5959 | 22 572 5911
 ciekawebadania.pl
 Ciekawe Badania

Chorujesz na AZS?
Zapraszamy do udziału 
w badaniu nowego leku.

W badaniu mogą wziąć udział 
dzieci i dorośli, którzy: 
• ukończyli 12 lat
• ważą powyżej 40 kg
• mają zdiagnozowane 

(udokumentowane) AZS               
co najmniej 12 miesięcy temu

• mogą udowodnić niewystarczające 
działanie lub nietolerancję na 
maści dotychczas stosowane

• nie były leczone przeciwciałami 
monoklonalnymi typu Rituximab 
czy Campath® w ciągu ostatnich 
12 miesięcy

A
to

po
w

e 
Za

pa
le

ni
e 

Sk
ór

y

R E K L A M A

DODATEK



DODATEK

ZDROWIE

Coraz cieplejsze dni 
zachęcają do tego, aby 
uprawiać sport na świe-
żym powietrzu. Ale nie 
musisz od razu biegać 
maratonów, wystarczy 
spacer po parku. Dodat-
kowo po mroźnej zimie 
warto zadbać o dobre 
odżywienie organizmu  
i pogodę ducha.

W iosna. Tak bardzo 
na nią czekamy po 
mroźnych miesią-
cach. To synonim 

budzenia się do życia i nabie-
rania energii. Niestety jesz-
cze chwilę będziemy musieli 
uzbroić się w cierpliwość, bo 
pierwszy dzień wiosny przypa-
da na 20 marca. Jednak już te-
raz warto zadbać o wzmocnienie 
swojego organizmu. Zwłaszcza 
jeśli przechorowaliśmy kilka 
lub kilkanaście dni zimowych. 

Dlatego że nasze organi-
zmy potrafią być wyjałowione, 
przemęczone i sponiewierane 
przez okres zimowy, to trud-
no się nam poskładać w całość. 
Dokucza nam ospałość, zmęcze-
nie, rozdrażnienie, a nawet pro-
blemy z koncentracją. Ponadto 
w czasie zimy częściej podjada-
my, mamy ochotę na czekoladę 

lub „cięższe” potrawy. Efekt? 
Nadmierne kilogramy.

Dobrą metodą żeby rozbudzić 
organizmy to sport. I wcale nie 
musisz zacząć sugerować się Ar-
noldem Schwarzeneggerem albo 
maratończykami. Zacznij spo-
kojnie. Nawet od półgodzinnego 
lub godzinnego spaceru. Dobrze 
gdy dołączysz do tego ćwiczenia 
– przysiady, pompki, brzuszki. 
Warto też trochę rozciągnąć na-
sze mięśnie, tutaj wszelkie in-
formacje znajdziesz w internecie 
pod modnym ostatnio hasłem – 
streching. Raz na jakiś czas przy-
da się również trochę dźwigania 
żelastwa na siłowni. 

Być może warto też zaintere-
sować się ofertą rehabilitacyjną? 
Specjaliści z branży medycznej 
pomogą wam pozbyć się bólu 
i innych dolegliwości. Bo nie raz, 
nie dwa coś strzyknęło w czasie 

Zbliża się wiosna, zadbaj  
o zdrowie

pielenia ogródka lub „grzeba-
nia” przy samochodzie w gara-
ży, prawda?

Bardzo ważną kwestią, którą na-
wet w XXI w. duża część ludzi ba-
gatelizuje to dieta. I nie chodzi tutaj 
o terroryzowanie samych siebie 
jakimiś kosmicznymi przepisa-
mi na lepsze jutro. Ważne aby jeść 
zróżnicowane pokarmy. Warzywa 
to numer jeden pod względem do-
brych wartości odżywczych. W na-
szej diecie powinny zawitać też 
owoce. Zmieniajmy też ziemniaki 
na ryż lub różnego rodzaju kasze. 
Warto pamiętać, że apteczna che-
mia zamknięta w kapsułkach su-
plementów diety nie będzie tym 
samym co np. witamina C pocho-
dząca z czerwonej papryki. 

A grunt to pozytywne nasta-
wienie każdego dnia. Redakcja 
WPR ciepło pozdrawia swoich 
czytelników!  SD
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Dla jednych Walentynki 
to święto zakochanych, 
dla drugich zagraniczna 
naleciałość. Bez względu 
na to, kto ma rację, dzień 
ten jest pretekstem, żeby 
okazać sobie nawzajem 
trochę czułości.

W alentynki kojarzą 
się z amerykań-
skim blichtrem 
– balonami w ser-

duszka, cukierkową atmosferą, 
kupowaniem prezentów. Ale nie 
tylko. W wielu krajach 14 lutego 
doczekał się już zwyczajów wy-
kraczających poza te najbardziej 
„oklepane”. Serca najtwardszych 
przeciwników święta zakocha-
nych skruszyć może choćby in-
formacja, że najstarsza na świecie 
kartka walentynkowa pochodzi z...  
XVI w. Powstała w Anglii, a jej au-
torem był więziony w twierdzy 
Tower Karol Orleański. Adresat-
ką miłosnego listu była jego żona.

W Walentynki nie tylko serduszka 6 pomysłów na 
spędzenie Walentynek

Klasyczna kolacja
Czerwone wino, blask świec 
i pyszne jedzenie. Wiele restau-
racji dba o to, by walentynkowa 
kolacja miała w sobie coś więcej. 
Muzyka na żywo, specjalne menu 
a nawet małe niespodzianki dla 
gości. Warto jednak wybrać lo-
kal i zarezerwować stolik z wy-
przedzeniem.

Kino lub teatr
Tak, wiemy. Nie jest to odkryw-
czy pomysł. Jednak w codzien-
nym biegu zapominamy często 
o rozrywce. Warto połączyć przy-
jemne z pożytecznym. Oddajmy 
pociechy pod opiekę babci, a sa-
mi z naszą drugą połówką spędź-
my ten czas w kinie lub teatrze.

Romantyczny spacer
Można wybrać się do stolicy na 
spacer w Królewskim Ogrodzie 
Światła. Tysiące kolorowych 
światełek robią wrażenie. Jeśli 
zmarzniecie zawsze można wy-
brać się do kawiarni gdzie można 
porozmawiać i rozgrzać się fili-
żanką pysznej czekolady.

Tradycja własnoręcznego wy-
konywania kartek dla swoich 
sympatii i drugich połówek prze-
trwała na Wyspach do dziś. Kart-
ki nie muszą być dziełami sztuki. 
Ważne, aby w ich przygotowanie 
włożyć zaangażowanie i miłość. 
Jeśli uczucie okaże się mocne 

i prawdziwe, tego typu walentynki 
są piękną pamiątką o początkach  
(i nie tylko) znajomości.

Drugi z zagranicznych zwycza-
jów, który przyjmuje się w Polsce 
(a można go dostrzec gołym okiem 
np. na mostku w pruszkowskim 
Parku Potulickich) jest zamykanie 

kłódki z inicjałami partnerów 
i wrzucanie kluczyka do wo-
dy. Gest ten ma zapewnić 
trwałość uczucia. W ten ro-
mantyczny przesąd mocno 
wierzą nasi sąsiedzi z Czech.  
14 lutego praski most Karo-
la zapełnia się parami, które 
w ten sposób chcą okazać so-
bie oddanie.

Z „zamykaniem” miłości 
jeszcze dalej idą mieszkańcy 
Malezji. Tam chętne aby spraw-
dzić siłę swego uczucia pary na 
tydzień... skuwa się kajdanka-
mi. Z tak odważnego testu nie 
wszyscy wychodzą obronną rę-
ką. Ale jeśli już ten nietypowy 
sprawdzian uda się zdać, wów-
czas parze wróży się długie la-
ta wspólnego szczęścia.

Święto zakochanych ma ko-
rzenie także w Polsce. Cho-
dzi jednak nie o Walentynki, 
a przypadającą w czerwcu 
Noc Kupały. Wielowiekowa 
tradycja nakazywała pannom 
na wydaniu puszczać na wo-
dzie wianki, które miał zła-
pać ich przyszły mąż. A Wam 
do której tradycji bliżej?  EL

Na sportowo
A może walentynki spędzić w du-
chu rywalizacji. I to nie z innymi 
a z samym sobą. W Pruszkowie 
organizowany będzie bieg Arma-
gedon Challenge. 14 kilometrów 
do pokonania oraz kilka prze-
szkód… Radość z zakończenia 
biegu ogromna! Więcej na te-
mat imprezy znajdziecie na str 5.

Walentynkowy  
Maraton Filmowy
W Grodzisku Mazowieckim 
będzie można wziąć udział 
w Walentynkowym Maratonie 
Filmowym. Na ekranie zobaczy-
my całą „trylogię” Planety Singli. 
Bilety w cenie 35 zł do nabycia 
w kasie kina. Maraton startuje 
14 lutego o godz. 18.00.

Impreza walentynkowa
Jeśli lubicie walentynki spędzać 
w stylu imprezowym, to warto 
zapoznać się z ofertą Hotelu Ma-
zurkas (patrz poniżej). Z okazji 
święta zakochanych przygoto-
wano zabawę z DJ’em. Będzie 
można potańczyć i dobrze zjeść.
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