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Portfolio: Content Marketing 

 

SCANDINAVIAN CLINIC – Specjalistyczne centrum stomatologiczne w Krakowie. Dla marki 

opracowaliśmy strategię content marketingową. Zajęliśmy się tekstami na stronę internetową 

oraz platformę contentową. Pod naszą opiekę trafił również newsletter, kanały social media oraz 

działania na forach.  

 

Informacja prasowa z wypowiedziami eksperta, dr n. med. Andrzeja Gali, specjalisty protetyki 

stomatologicznej zatrudnionego w Scandinavian Clinic: 

 

Chcesz wyglądać młodo? Odwiedź stomatologa!  

Mało kto ma świadomość tego, że braki w uzębieniu - także tych tylnych, często lekceważonych 

zębów, mogą nas wydatnie postarzyć. Marzysz o tym, żeby wyglądać młodziej? Zanim skorzystasz z 

zabiegu medycyny estetycznej, odwiedź gabinet… stomatologa!  

Ubytki w jamie ustnej nie tylko pogarszają stan organizmu, przyspieszając procesy starzenia, ale 

też „postarzają” nas wizualnie. Jak to możliwe? 

Kiedy brakuje oparcia 

Utrata zęba powoduje, że te sąsiednie pozbawione zostają naturalnego stabilizatora - zaczynają 

się chwiać i skłaniać ku powstałej luce, co prowadzi do tworzenia się przerw między 

pozostałymi zębami. Przekrzywione i pochylone ulegają nadmiernym przeciążeniom, szybciej się 

niszczą i są bardziej narażone na choroby – w powstałych szparach gromadzą się resztki 

pokarmowe, powodując rozwój próchnicy i paradontozy. Brak zęba „odczuwają” nie tylko te 

sąsiadujące. Jeśli przykładowo brakuje dolnej szóstki, jej górny odpowiednik nie ma podparcia i 

wysuwa się ku dołowi. Ząb wydaje się dłuższy i z czasem zaczyna wyraźnie wystawać ponad linię 

koron sąsiadujących zębów, zaburzając symetrię uśmiechu.  

- Następstwem braków w uzębieniu jest stopniowy zanik kości w miejscu po brakującym zębie. 

Nieużywana  tkanka kostna, na którą nie napierają siły żucia, z czasem zanika, a proces ten jest 

najintensywniejszy w pierwszym roku po utracie zęba. – tłumaczy dr n. med. Andrzej Gala, 

specjalista protetyki stomatologicznej w Scandinavian Clinic, specjalistycznym centrum 

stomatologicznym z Krakowa. 

Jeśli ubytek nie zostanie jak najszybciej uzupełniony, proces zaniku będzie postępował, z czasem 

obejmując także kości szczęki. Tymczasem nawet pojedynczy ubytek stopniowo zmienia rysy 

twarzy. Kiedy brakuje bocznych zębów, szczęka niejako „przenosi się” w inne miejsce, w efekcie 
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czego skraca się dolny odcinek twarzy. Skóra w obrębie ubytku traci elastyczność i pojawiają się 

zmarszczki mimiczne. Jako że zęby są naturalną podporą dla skóry twarzy, pozbawione wsparcia 

policzki zaczynają się zapadać, a to sprawia, że wyglądamy zdecydowanie starzej. Braki zębowe 

mogą też powodować zapadanie się kącików ust, co powoduje, że twarz wygląda smutno. To 

niestety nie wszystko - ubytki zębowe mają wpływ na poprawną artykulację, zmniejszając wydatnie 

komfort mówiącego, a u rozmówcy wywołując wrażenie, że rozmawia z kimś znacznie starszym. 

Napięcie rośnie 

Braki w uzębieniu to problem nie tylko estetyczny. Ich następstwem mogą być kłopoty z 

rozdrabnianiem pokarmu. Problem jest najpoważniejszy, jeśli dotyczy właśnie zębów trzonowych 

(tylnych) - utrata któregokolwiek z nich sprawia, że siły nacisku przenoszą się na zęby z przedniego 

odcinka. Jako że siekacze nie są przystosowane do rozgniatania i rozdrabniania pokarmu, 

nadmierne obciążenie sprawia, że zaczynają się wychylać i zdecydowanie szybciej zużywać. 

Konieczność unikania ulubionych pokarmów to najmniejszy problem - niedostateczne rozgryzanie 

kawałków pożywienia to jedna z potencjalnych przyczyn zgagi, niestrawności, a także częstych 

bólów żołądka i innych problemów gastrycznych.  

Deformacja stawu skroniowo-żuchwowego, będąca wynikiem braków w uzębieniu może 

prowadzić do chronicznych bólów głowy, skroni, szyi, a nawet powodować uciążliwe szumy uszne 

(ból ze stawu skroniowo-żuchwowego promieniuje w inne miejsca). Zaburzenia okluzji, czyli 

stykania się zębów górnych i dolnych prowadzą do nieustannego napięcia mięśni twarzy i szczęki, 

a w konsekwencji nawet do bólów mięśni i stawów. Odwiedzamy specjalistów różnych dziedzin, 

szukając przyczyny złego samopoczucia, zupełnie nie biorąc pod uwagę, że problem tkwić może 

właśnie w jamie ustnej.  

Implanty - godne zastępstwo  

Bez względu na przyczynę utraty zęba, ubytek należy jak najszybciej uzupełnić. Z obserwacji 

stomatologów wynika jednak, że im głębiej usytuowany był ząb, tym mniejsza motywacja do jego 

wstawienia: - Jeśli stracimy jedynkę czy dwójkę, nawet się nie zastanawiamy, czy warto wstawić 

implant – udajemy się do dentysty jak najszybciej. Kiedy sprawa dotyczy szóstki czy siódemki, często 

odkładamy decyzję na później – zauważa Andrzej Gala. - Warto mieć świadomość tego, że proces 

zaniku kości rozpoczyna się tuż po utracie czy usunięciu zęba. Im dłużej będziemy zwlekać, tym 

więcej możliwych działań niepożądanych. Nie mówiąc już o tym, że uzupełnienie braku dopiero po 

kilku latach wiązać się może ze zdecydowanie dłuższym leczeniem. Jeśli dojdzie do zaniku kości, 

konieczne będzie jej odbudowanie lub pogrubienie.  

Najdoskonalszym substytutem naturalnego zęba jest implant. Idealnie naśladuje prawdziwy ząb 

zarówno pod względem wyglądu, jak i funkcjonalności. Implanty są wytrzymałe, stabilne, a w 

użytkowaniu niczym nie różnią się od „oryginałów”. Także siła nacisku prawdziwego i wstawionego 

zęba jest podobna, co pozwala na swobodne gryzienie i żucie. Implant staje się więc 

pełnowartościowym zębem, równie sprawnym, jak reszta uzębienia. - Implanty pomagają w 
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profilaktyce zaniku kości - wpływają na kondycję zdrowych zębów, zwiększając ich podparcie i 

zapobiegają osłabieniu żuchwy w miejscu ubytku – zauważa Gala. W porównaniu do inwazyjnych 

zabiegów medycyny estetycznej, wszczepienie implantu stanowi dzisiaj rutynowy zabieg, nie 

niosący ryzyka negatywnych konsekwencji, a może wydatnie poprawić wygląd twarzy. To jedna z 

najlepszych inwestycji w zdrowy i piękny uśmiech. 

---- 

Scandinavian Clinic to specjalistyczne centrum stomatologiczne z Krakowa oparte na najwyższych 

skandynawskich standardach. Oferuje pełen wachlarz usług dentystycznych, w tym szeroki zakres 

leczenia implantologicznego. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów leczenie implantologiczne 

obejmuje szczegółową diagnostykę przy użyciu najnowszej generacji aparatu radiologicznego. 

Uzyskany obraz 3D daje możliwość dokładnej analizy oraz zaplanowania zabiegu w 

najdrobniejszych szczegółach. Więcej informacji pod adresem: www.scandinavian-clinic.pl  

 

autor: Agata Cygan – Kukla  
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Tekst na stronę www – opis specjalistycznej usługi na podstronę „Oferta”:  

 

Profilaktyka stomatologiczna 

Profilaktyka stomatologiczna to wszelkie działania mające na celu zapobieganie rozwojowi chorób 

zębów, przyzębia oraz jamy ustnej. Składa się na nią profesjonalne oczyszczanie zębów z kamienia, 

osadu i płytki nazębnej oraz wzmacnianie odporności szkliwa na czynniki zewnętrzne poprzez 

wbudowywanie w jego strukturę związków fluoru. 

Kamień nazębny należy usuwać nie tylko ze względów estetycznych. Nagromadzony na zębach - 

powoduje stany zapalne, nadwrażliwość, krwawienie dziąseł, a także odsłanianie szyjek zębowych, 

co może prowadzić do paradontozy i wypadania zębów. 

W Scandinavian Clinic dbamy o edukację Pacjentów w zakresie profilaktyki i prawidłowej higieny 

jamy ustnej. Nasi lekarze i higienistki stomatologiczne uczą poprawnego dbania o zęby, a 

zastosowanie kamery wewnątrzustnej przy wizycie kontrolnej pozwala na precyzyjne ukazanie 

istoty problemu naszym Pacjentom. 

Zakres profilaktyki stomatologicznej w Scandinavian Clinic:  

• zabieg kompleksowy - scaling, piaskowanie, fluoryzacja, 

• piaskowanie zębów, 

• usunięcie kamienia nazębnego (scaling), 

• fluoryzacja. 

Częstotliwość wykonywania zabiegu: 

Scaling, piaskowanie i fluoryzacja są podstawowymi zabiegami profilaktyki zapobiegającej 

pojawianiu się próchnicy. Zabiegi te powinny być wykonywane regularnie co 6 miesięcy. Jeśli palisz 

papierosy, pijesz dużo kawy lub herbaty, zadbaj o profesjonalną higienę jamy ustnej przynajmniej 

raz na 3 miesiące. 

Etapy zabiegu: 

Scaling – usuwanie z powierzchni zębów kamienia powstałego na skutek nagromadzenia się 

resztek pokarmowych, bakterii oraz zwapniałej płytki nazębnej. Zabieg wykonywany jest przy 

użyciu skalerów ultradźwiękowych, a w wyjątkowych sytuacjach - ręcznie. Zabieg jest bezbolesny, 

a wykonany profesjonalnie - całkowicie bezpieczny. 

Piaskowanie – usuwanie przebarwień, osadu i drobin kamienia nazębnego (pozostałego po 

scalingu) z powierzchni zębów za pomocą strumienia wody pod ciśnieniem z dodatkiem 

preparowanego piasku. Drobinki bezpiecznie oczyszczają i wygładzają szkliwo zębów. Zabieg jest 

całkowicie bezbolesny. Może być wykonywany po scalingu, ale także jako odrębny zabieg. 
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Oczyszczone zęby zaleca się poddać zabiegowi fluoryzacji w celu wzmocnienia i zabezpieczenia ich 

szkliwa. 

Fluoryzacja – pokrywanie szkliwa zębów lakierem z fluorem za pomocą specjalnych pędzelków lub 

preparatem w formie pianki. Lakier pozostawiony na zębach stopniowo uwalnia jony fluorkowe. 

Zabieg przeciwdziała próchnicy i wzmacnia szkliwo zęba, dzięki czemu zęby stają się bardziej 

odporne na działanie kwasów i bakterii. 

Zalecenia po zabiegu: 

Po zabiegu kompleksowej higienizacji zakończonej fluoryzacją przez około godzinę nie należy jeść 

ani pić. W celu uzyskania najlepszych efektów zaleca się przez 24 h po zabiegu unikać spożywania 

pokarmów, które mogłyby przebarwić oczyszczone zęby, takich jak kawa, herbata, czerwone wino, 

soki marchewkowe, buraki, coca-cola. Nie powinno się również palić papierosów. 

FAQ:  

Skąd się bierze kamień nazębny?  

Kamień nazębny powstaje na skutek nagromadzenia się na zębach resztek pokarmowych, bakterii 

oraz zwapniałej płytki nazębnej. Problem może się nasilać w wyniku nieprawidłowej higieny jamy 

ustnej, uwarunkowań genetycznych, palenia papierosów, picia dużej ilości kawy i herbaty, wad 

zgryzu, źle wykonanych wypełnień lub nieprawidłowej diety.  

Czy fluoryzacja po scalingu i piaskowaniu u dorosłej osoby faktycznie ma sens?  

Fluoryzacja zębów wzmacnia szkliwo oraz chroni zęby przed działaniem kwasów i bakterii. Ma więc 

sens zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.  

Czy usuwanie kamienia nazębnego może niszczyć szkliwo?  

Profesjonalnie wykonany zabieg scalingu nie uszkadza szkliwa zębów. Po jego zakończeniu może 

wystąpić krótkotrwała nadwrażliwość, którą można zniwelować, poddając się zabiegowi fluoryzacji 

lub stosując pasty i płukanki przeznaczone do zębów wrażliwych.  

Kto powinien zdecydować się na zabieg higienizacji?  

Zabieg higienizacji dedykowany jest wszystkim Pacjentom, chcącym cieszyć się zdrowymi i 

estetycznie wyglądającymi zębami. Z zabiegu powinni korzystać szczególnie Pacjenci, którzy palą 

papierosy, spożywają kawę, herbatę, czerwone wino lub w których diecie występują produkty 

mocno barwiące. Jest wskazany w przypadku Pacjentów z aparatami ortodontycznymi oraz osób, 

które decydują się na zabieg wybielania zębów. 

 

autor: Marta Czajka/ Agnieszka Gałczyńska 
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ZDROWE MALUCHY – portal poświęcony zdrowiu niemowląt i małych dzieci, promujący produkty 

firmy Biomed: 

• alergia, atopowe zapalenie skóry, skaza białkowa (Latopic), 

• odwodnienie, biegunka, wymioty, rotawirusy (Orsalit), 

• gorączka, grypa, ból (Milifen), 

• infekcje gardła (Lactoangin), 

• probiotyki dla niemowląt (FFbaby), 

• higiena intymna małych dzieci (Provag). 

Serwis istniał pod patronatem produktów firmy BIOMED, jednak nie był to serwis produktowy 

czy reklamowy, ale edukacyjno-poradnikowy. 

 

Folder produktowy - probiotyki dla niemowląt urodzonych przez cesarskie cięcie (FFbaby). Tekst 

dotyczył wyrobu medycznego, co wymuszało pewne ograniczenia w komunikacji: 

 

FF Baby. Pierwsza flora bakteryjna 

Poradnik dla Rodziców noworodków i niemowląt: 

• karmionych piersią, 

• po cesarskim cięciu, 

• leczonych antybiotykiem w pierwszych miesiącach życia, 

• urodzonych wcześniej lub z niska masą ciała. 

 

Skąd się bierze odpornos ć ? Czyli jak istotna jest flora bakteryjna niemowląt.   

Flora bakteryjna człowieka kształtuje się w pierwszych 2-3 latach życia i pozostaje niemal 

niezmienna w kolejnych latach. Bakterie w przewodzie pokarmowym wpływają na odporność - 

uczą organizm zwalczać niekorzystne i wspierać pożyteczne bakterie. Dzięki nim maluch będzie się 

cieszył nie tylko dobrą odpornością na infekcje i chroniczne stany zapalne, ale również mniejszą 

skłonnością do alergii i niższą zapadalnością na choroby przewlekłe w dorosłym życiu. 

 

W skład prawidłowej flory bakteryjnej niemowląt wchodzą przede wszystkim bakterie z rodzaju 

Bifidobacterium, a w dalszej kolejności Lactobacillus. 
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Jeszcze w brzuchu mamy u dziecka kształtują się organy układu odpornościowego. Najbardziej 

burzliwy rozwój odporności u malucha następuje jednak tuż po urodzeniu i zależy on od takich 

czynników, jak: 

• rodzaj porodu (naturalny lub przez cesarskie cięcie), 

• odżywanie niemowlęcia (pokarm matki lub sztuczny), 

• skład flory bakteryjnej matki i otoczenia, 

• antybiotyki podawane matce w czasie ciąży i noworodkowi już po urodzeniu. 
 
 
Jak kształtuje się flora bakteryjna u dziecka po naturalnym porodzie i po cesarskim cięciu?  

Pierwszymi bakteriami, z którymi styka się niedojrzały jeszcze układ immunologiczny noworodka, 

powinny pochodzić od mamy zarówno z kanału rodnego, jak i ze skóry okolic piersi i brzucha. Te 

dobroczynne bakterie wpływają na kształtowanie właściwego trawienia i wchłaniania pokarmów 

oraz wypróżniania maluszka. Pełnią także rolę ochronną przed szkodliwymi bakteriami i wirusami, 

zmniejszając skłonność do infekcji dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.  

 

Flora bakteryjna dzieci urodzonych przez cięcie cesarskie będzie inna niż ta, która powstałaby po 

porodzie naturalnym. 

 

Dziecko urodzone przez cesarskie cięcie najpierw styka się z bakteriami obecnymi w otoczeniu – 

drobnoustrojami szpitalnymi i tymi, które przynosi na sobie personel szpitala. Jednocześnie taki 

maluch ma mniejsze szanse na pierwszy kontakt z mamą „skóra do skóry”, a przecież przystawienie 

do piersi i wypicie z piersi matki wczesnej siary dostarcza składników niezbędnych do 

ukształtowania układu odpornościowego! 

 

Wyniki badań wskazują, że dzieci, które przyszły na świat przez cesarskie cięcie, są bardziej 

narażone na problemy z układem odpornościowym. 

 

Dziecko nie karmione mlekiem matki potrzebuje dodatkowego wsparcia i wyjątkowej 
ochrony! 

Matczyne mleko zaspokaja zapotrzebowanie malucha na składniki odżywcze. Ma też  korzystny 

wpływ na dojrzewanie małego przewodu pokarmowego i rozwój prawidłowej flory jelitowej. To 
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podstawa zdrowia na całe przyszłe życie dziecka - warunek dobrego trawienia, wchłaniania 

pokarmu oraz funkcjonowania układu odpornościowego.  

Bardzo ważną rolę w budowaniu odporności malucha odgrywają jelita. Jelita noworodka są 

idealnie przystosowane do trawienia mleka matki. Ścianki jelit pozwalają na przenikanie substancji 

odżywczych, a jednocześnie zatrzymują patogeny i alergeny.  

 

Dzieci karmione piersią i dzieci karmione mlekiem modyfikowanym różnią się florą jelitową. Dzieci 

karmione piersią mogą mieć nawet 300% więcej przyjaznych drobnoustrojów probiotycznych! 

 

Wprowadzenie do diety dziecka nowego składnika pokarmowego lub decyzja o tym, żeby nie 

karmić piersią wpływa na naturalna florę jelit. Korzystne jest, aby ta decyzja wiązała się z  

uzupełnieniem bakterii probiotycznych dla zapewnienia dalszego prawidłowego rozwoju.   

 

Dziecko karmione sztucznie potrzebuje dodatkowego wsparcia i wyjątkowej ochrony w postaci 

probiotyku. 

 

Flora jelitowa wcześniaków i noworodków z niską masą urodzeniową  

Zbyt wczesny poród, niska waga urodzeniowa i przedłużone przebywanie noworodka w szpitalu 

zaburzają funkcjonowanie przewodu pokarmowego i uniemożliwiają ukształtowanie się 

prawidłowej flory bakteryjnej.  

Szczególnej uwagi wymagają te dzieci, które urodziły się przed 36. tygodniem ciąży. Często takie 

maluchy nie są w stanie samodzielnie ssać i nie mają w pełni rozwiniętego układu pokarmowego. 

Brak prawidłowej kolonizacji w pierwszych dniach i tygodniach życia może powodować dysfunkcje 

przewodu pokarmowego niemowląt. 

 

W badaniach wykazano, że stosowanie probiotyków u wcześniaków i noworodków z niską masą 

urodzeniową, obniża ryzyko problemów z przewodem pokarmowym. 

 

 

Powikłania po antybiotykoterapii w czasie ciąży i po porodzie  
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Przyjmowanie leków w ciąży, a szczególnie antybiotyków, niesie za sobą ryzyko dla 

nienarodzonego jeszcze dziecka. Antybiotyki niszczą prawidłową florę bakteryjną przewodu 

pokarmowego i pochwy.  

Zaburzenia flory bakteryjnej u mamy ma wpływ na dziecko i rozwój jego odporności w późniejszej 

fazie życia. 

 

Stosowanie antybiotyków u noworodka i niemowlaka zakłóca rozwój flory bakteryjnej układ 

pokarmowego. Niestety może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka niektórych chorób.   

Kuracja antybiotykowa u dziecka wymaga podania probiotyków, czyli kultur bakterii, 

umożliwiających odbudowanie naturalnej flory bakteryjnej. Wybierając probiotyk dla dziecka, 

należy zwrócić szczególną uwagę na rodzaj dobroczynnych bakterii zawartych w kapsułce – 

szczególnie wskazane są produkty zawierające  szczepy  z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus.  

 

Antybiotykoterapia ma kolosalny wpływ rozwój flory bakteryjnej u dziecka. Odbudowa mikroflory 

jelitowej po antybiotykoterapii zajmuje średnio od kilku miesięcy do 4-ech lat. 

 

Probiotyki a prawidłowa mikroflora jelit u dziecka 

Probiotyki to pożyteczne, wyselekcjonowane kultury bakteryjne, u dorosłych najczęściej bakterie 

kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus, u niemowląt natomiast Bifidobacterium. Ich zadaniem 

jest przywrócenie równowagi mikroflory w jelitach i w całym przewodzie pokarmowym oraz 

zapewnienie prawidłowego rozwoju układu odpornościowego dziecka.  

FFbaby. Pierwsza flora bakteryjna dla niemowląt od pierwszych godzin życia 

FFbaby to pierwszy w Polsce probiotyk dla noworodków i niemowląt  z kombinacją dwóch 

gatunków bakterii: 

• Bifidobacterium breve PB04,  
• Lactobacillus rhamnosus KL53A. 
 
Preparat jest przeznaczony do dietetycznego postępowania w celu ustalenia prawidłowego składu 

flory bakteryjnej układu pokarmowego niemowląt, u których wystąpiły czynniki opóźniające lub 

zaburzające kolonizację jelit korzystnymi bakteriami:  

• przedwczesny poród,  

• narodziny przez cesarskie cięcie,  

• czasowa lub trwała rezygnacja z karmienia mlekiem matki,  
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• stosowanie antybiotykoterapii. 
 

FFbaby szybko, bezpiecznie  i  efektywnie  kolonizuje przewód pokarmowy oraz wspomaga wzrost 

naturalnej mikroflory jelitowej już od pierwszych dni życia. Produkt przeszedł szereg badań, a jego 

skuteczność i bezpieczeństwo zostały udowodnione w badaniu klinicznym z udziałem 

noworodków! 

Niezależnie od tego, czy  decydujesz się na cesarskie cięcie ze względów zdrowotnych czy będzie to 

jedyne prawidłowe wskazanie w Twoim przypadku, bez względu na to, czy nie możesz, czy po prostu 

nie chcesz karmić piersią  -  zadbaj o właściwą florę bakteryjną i zapewnij swojemu dziecku 

prawidłowy rozwój. Wybierz FFbaby – pierwszy probiotyk dla noworodków i niemowląt.  

 

autor: Marta Czajka/ Agata Cygan-Kukla 
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Tekst na portal pisany pod kątem SEO – słowa kluczowe: konflikt serologiczny, konflikt krwi, 

konflikt serologiczny tabela, kalkulator grupy krwi 

 

Co to jest konflikt serologiczny? 

 

Najpopularniejszą grupą krwi w Polsce jest 0Rh+ oraz ARh+. Posiada je około 60% osób. Czynnik Rh+ 

ma prawie 85% Polaków, a ujemny około 15%. Szacuje się, że co czwarta para ma niezgodność 

antygenów, a w co dziesiątej ciąży występuje konflikt serologiczny.  

 

Konflikt krwi jest to zaburzenie polegające na niezgodności kobiety z grupą krwi Rh-, która zaszła 

w ciążę z mężczyzną o grupie krwi Rh+. Wywołuje to chorobę hemolityczną płodu lub noworodka, 

ponieważ organizm matki wytwarza przeciwciała niszczące czerwone krwinki dziecka. To z kolei 

prowadzi do anemii.  

Przyczyny konfliktu serologicznego  

Wszystkie komórki w organizmie posiadają antygeny, których skład jest charakterystyczny dla 

danej osoby. Organizm w trakcie rozwoju uczy się rozpoznawać je jako własne. Jeśli jednak do 

organizmu dostaną się inne antygeny, są one odbierane jako zagrożenie. W takim przypadku 

organizm wytwarza przeciwciała, które łączą się z obcym antygenem, po to, aby go zniszczyć.  

Za konflikt krwi jest odpowiedzialny antygen D, który występuje tylko u części osób. Może się więc 

zdarzyć, że nienarodzone dziecko dziedziczy po ojcu antygen D, a jego matka go nie posiada. Kiedy 

jej organizm zorientuje się, że w krwi płodu występuje antygen, zacznie wytwarzać przeciwciała, 

które będą miały go zniszczyć. Ryzyko konfliktu serologicznego występuje przy przedostaniu się 

krwinek płodu do krwioobiegu matki (musi przedostać się co najmniej 0,2 ml krwi płodowej). Może 

do tego dojść przy poronieniu, ciąży pozamacicznej, odklejeniu się łożyska, inwazyjnych badaniach 

prenatalnych lub porodzie (wcześniej chroni przed tym bariera łożyskowa).  

Konflikt krwi pojawia się, kiedy przyszła mama ma grupę krwi o czynniku Rh- (brak antygenu D), a 

tata Rh+ (posiadają antygen D). Kiedy pociecha dziedziczy Rh po ojcu – może wystąpić konflikt 

serologiczny.  

 

Konflikt serologiczny może wystąpić w wyniku:  

• powikłań zabiegów wewnątrzmacicznych, 

• zabiegów podczas ciąży, 

• przerwania ciąży,  
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• odklejenia łożyska, 

• poronienia, 

• krwotoku, 

• badań prenatalnych. 

 

Do konfliktu krwi rzadko dochodzi podczas pierwszej ciąży. Jeśli wszystko przebiega prawidłowo 

istnieje niewielka możliwość kontaktu krwi matki i nienarodzonego dziecka. Jednak ryzyko wzrasta 

przy kolejnych ciążach, kiedy dziecko dziedziczy Rh+ po ojcu. U matki występuje tzw. pamięć 

immunologiczna (raz wyprodukowane przeciwciała nie giną). Na skutek powtórnego pojawiania 

się antygenu w organizmie zostanie wznowiona produkcja przeciwciał w krwi matki. Proces ten 

będzie przebiegał szybko, a wytworzone przeciwciała przystąpią do ataku, przenikając przez 

łożysko.  

Jak zapobiec konfliktowi krwi?  

Aby zapobiec konfliktowi serologicznemu ciężarnym kobietom o krwi Rh- podaje się 

immunoglobulinę anty D. Zapobiega ona powstaniu w organizmie matki groźnych dla dziecka 

przeciwciał, ponieważ niszczy ona wszystkie krwinki płodu, które mogły dostać się do krwioobiegu 

matki. Kiedy nie ma antygenu D, organizm nie może wytworzyć przeciwko niemu przeciwciał. 

Skuteczność takiej profilaktyki wynosi około 98%. Najczęściej podaje się ją po porodzie, w ciągu 72 

godzin. Ostatnio coraz częściej stosuje się tzw. profilaktykę śródciążową, która polega na podaniu 

immunoglobulin w 28. tygodniu ciąży.  

Co jeśli konflikt krwi wystąpi?  

Kiedy specjalne badania (odczyn Coombsa) wykaże, że w krwi przyszłej mamy są obecne antygeny 

D, kobieta zostaje otoczona opieką lekarską. Poziom przeciwciał musi być pod stałą kontrolą, 

dlatego wykonuje się dodatkowe badania w 28., 32., 36. tygodniu ciąży. Co 2-3 tygodnie 

przeprowadza się badanie USG, które sprawdza, jak konflikt serologiczny wpływa na dziecko. Kiedy 

poziom przeciwciał jest niski – zagrożenie jest niewielkie, jednak jeśli jest ich dużo, lekarz może 

podjąć decyzję o transfuzji krwi (przez pępowinę) u dziecka lub o zakończeniu ciąży wcześniej, np. 

w 37. lub 38. tygodniu.  

Dziecko z konfliktu serologicznego cierpi na chorobę hemolityczną (choroba występuje tylko u 
płodu). Wyróżnia się jej trzy postacie. Najcięższa ma miejsce, kiedy dochodzi do obrzęku płodu, a 
towarzyszą temu wybroczyny. Tego rodzaju przypadki często kończą się obumarciem 
wewnątrzmacicznym. Kolejną postacią jest żółtaczka hemolityczna. W pierwszej dobie życia u 
noworodka stężenie bilirubiny – barwnika odpowiedzialnego za żółte zabarwienie skóry 
gwałtownie wzrasta. Jest to niebezpieczne, ponieważ jej wysokie stężenie może działać toksycznie 
na mózg dziecka. Objawami choroby są drgawki i wzmożone napięcie mięśni. Jeśli uda się uratować 
dziecko często dochodzi do zaburzeń rozwoju psychicznego, padaczki lub problemów z 
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utrzymaniem równowagi. Najczęściej występującą i najłagodniejszą postacią choroby 
hemolitycznej jest anemia. Objawia się ona bladością, powiększeniem wątroby i śledziony oraz 
dusznościami.  

Przebieg choroby hemolitycznej zależy od ilości immunoglobulin wytwarzanych przez organizm 
matki i od fazy ciąży, w której dochodzi do przejścia przeciwciał. Im wcześniej się to stanie, tym 
gorsze są rokowania.  

Leczenie konfliktu serologicznego polega na: 

• usunięciu nadmiaru bilirubiny, 
• usunięciu krążących przeciwciał z krwi płodu,  
• wyrównaniu parametrów morfologicznych krwi, 
• podaniu niewrażliwych na działanie matczynych przeciwciał czerwonych krwinek. 

Nie tylko czynnik Rh 

Konflikt serologiczny może mieć kilka typów. Zdarza się, że dotyczy on też grup głównych krwi. 

Konflikt krwi wystąpi, kiedy matka ma grupę O, a dziecko odziedziczy po ojcu A lub B. W 

przeciwieństwie do niezgodności Rh, dziecko podczas pierwszej ciąży także jest zagrożone.  

 

Tabela konfliktu serologicznego:  

OJCIEC 

 
 

MATKA 

grupa krwi 0 A B AB 

0 0 A 0 B 0 A B 

A A 0 A 0 0 A B AB A B AB 

B B 0 0 A B AB B 0 A  B AB 

AB A B A B AB A B AB A B AB 

 

Kalkulator grupy krwi  

Grupę krwi dla dziecka można sprawdzić, korzystając z kalkulatora grupy krwi. Wystarczy znać 

grupę krwi rodziców, a kalkulator oszacuje, jaką grupę będzie miało dziecko.  

Konflikt krwi może mieć duże konsekwencje zdrowotne, a jego leczenie jest skomplikowane, 

dlatego duży nacisk kładzie się na profilaktykę. Najważniejsze jest w niej poznanie grupy krwi u 

ciężarnej i ojca dziecka.  

 

autor: Agnieszka Gałczyńska 



 
 Content & Marketing 
 
 

14 
 

 

Artykuł na portal -  artykuł ekspercki, promujący produkt dla osób z atopowym zapaleniem skóry: 

 

Przebieg AZS 

AZS objawia się szeregiem zmian na skórze i w organizmie dziecka. Wszystkie z nich wymagają 

odpowiedniej pielęgnacji i kompleksowego podejścia przez cały okres choroby.  

Pierwsze objawy AZS 

Często zanim rozwinie się u dziecka atopowe zapalenie skóry, u malucha występują sensacje 

żołądkowe: biegunka, wymioty, ulewania. Zazwyczaj dziecku dokucza także alergia pokarmowa -

najczęściej na białko mleka krowiego.  

Pierwszymi objawami klinicznymi AZS są: grudki na skórze, zaczerwienione policzki (tzw. 

polakierowane), naderwane płatki uszne, słabe włosy. Zmiany występują na twarzy, głównie na 

policzkach, z pominięciem nosa, brody i ust. W poważniejszych przypadkach pojawiają się także na 

kończynach, tułowiu i pośladkach.  

Wszystkim zmianom towarzyszy intensywny świąd, a w wyniku drapania na skórze pojawiają się 

nadżerki, które pokrywają się strupami. W takim przypadku często dochodzi do nadkażeń 

bakteryjnych. Można zaobserwować także pojawienie się przeczosów (linijne ubytki w skórze) 

spowodowanych odruchem drapania. W starszym wieku pojawiają się zmiany wypryskowe o 

różnym stopniu nasilenia. U dorosłych przeważa obraz przewlekłego wyprysku z lichenizacją.  

Jak rozwija się AZS?  

W przebiegu AZS wyróżnia się trzy fazy, zależne od wieku pacjenta:  

• faza niemowlęca (do 2. roku życia) 

Pierwszymi objawami AZS są rumieniowe plamy, najczęściej na twarzy (tzw. polakierowane 

policzki), zgięciach łokciowych i kolanowych. Objawom towarzyszy świąd, rozdrażnienie, 

zaburzenia snu i ograniczony apetyt u niemowlaka. Często dochodzi do wtórnych nadkażeń 

bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych.  

• faza dziecięca ( do 12. roku życia) 

W tej fazie pojawiają się charakterystyczne objawy w zgięciach łokciowych, kolanowych, w fałdzie 

szyjnym i na twarzy. Nasilenie może przybrać formę erytrodemii (zająć całą skórę). Dominującym 

objawem jest świąd, który skutkuje zaburzeniami snu i koncentracji. Może dojść także do 

nieakceptowania swojego wyglądu i zaburzeń relacji.  

• faza okresu dojrzewania i okresu dorosłego (po 12. roku życia) 
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Charakterystyczne dla tego okresu jest pojawianie się nagłych zaczerwienień - głównie na twarzy, 

szyi i górnej połowie klatki piersiowej. Występuje także suchość skóry. W czasie remisji - skóra jest 

pogrubiała, a naskórek przerośnięty z lichenifikacją (zgrubienie i szorstkość zmienionej zapalnie i 

drapanej skóry). Długo trwająca choroba powoduje powstanie charakterystycznych objawów 

przez niektórych zwanych stygmatami – zasinienie wokół oczu, fałda na dolnej powiece, 

przebarwienia o charakterze siateczki na szyi.  

Błędne koło napędu AZS 

Następujące po sobie objawy choroby powodują tzw. błędne koło napędu AZS (grafika 1). 

Wszystko zaczyna się od suchej skóry i związanego z nią świądu, który prowokuje chorego do 

drapania. To ono uszkadza naskórek, a to stwarza warunki do przenikania substancji drażniących i 

namnażania gronkowca złocistego. Prowadzi to do wtórnej infekcji bakteryjnej, charakteryzującej 

się miodowo-żółtymi strupami i sączeniem się ze zmian wypryskowych. Kiedy u chorego pojawia 

się zapalenie, do terapii zostaje wprowadzony antybiotyk. Stan zapalny zostaje zwalczony, nadal 

jednak występuje suchość skóry, w efekcie której chory zaczyna się drapać - dochodzi do zakażenia 

i cały proces się powtarza.  

Aby przerwać błędne koło napędu AZS należy wyeliminować świąd i zmniejszyć przyleganie 

gronkowca złocistego. Jak to zrobić? Należy działać kompleksowo:  

• od wewnątrz, czyli na przyczyny alergii. Może w tym pomóc Latopic® doustny – jedyny na 

polskim rynku preparat zawierający polskie szczepy bakterii, które zostały przebadane u dzieci 

chorych na AZS. Poprzez swoje działanie na układ pokarmowy i immunologiczny przyczynia się do 

poprawy stanu klinicznego, w tym do zmniejszenia świądu,  

• od zewnątrz, czyli na objawy AZS, stosując linię emolientów Latopic®, które jako jedyne 

zawierają metabolity Lactobacillus. Pomagają one w naturalny sposób ograniczyć rozwój 

gronkowca złocistego, a dzięki zawartych w nich składnikach aktywnych - działają na wielu 

płaszczyznach, m.in. redukują świąd i suchość skóry.  

 

autor: Agnieszka Gałczyńska 
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KOBIECOŚĆ.INFO – portal skierowany do kobiet, poświęcony zdrowiu intymnemu, seksualności 

oraz relacjom, promujący produkty firmy Biomed: 

• higiena intymna (Provag) 

Serwis istniał pod patronatem produktów firmy BIOMED, jednak nie był to serwis produktowy czy 

reklamowy, ale edukacyjno-poradnikowy. 

• żele i płyny do higieny intymnej (Provag), 

• kapsułki dopochwowe (Lactovaginal), 

• probiotyki i suplementy diety przy antykoncepcji (Invag, Harmonella). 

 

Wywiad z ekspertem: 

 

Dr Urszula Brumer: „Labioplastyka nie jest fanaberią” 

Na co dzień pomaga Polkom czuć się lepiej. Nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, bo jak sama twierdzi 

- zabiegi chirurgii plastycznej pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości.  

Z Urszulą Brumer, z kliniki Medycyna Młodości, rozmawiamy o kompleksach, polskiej urodzie  

i labioplastyce.  

Jaki jest największy kompleks Polek? 

Kobietom trudno pogodzić się ze starzeniem. Z tym jak zmienia się ich twarz, szczególnie jej kształt, 

jak powstają chomiki, zmarszczki (zwłaszcza w okolicach oczu), jak opadają powieki. 

Do jakiego ideału ciała dążą współczesne kobiety? 

Kobiety chcą być szczupłe. Ale nie ma w Polsce trendu, który obserwuję w USA, czyli sylwetka 

w kształcie klepsydry. Ideał Polki to płaski brzuch, szczupłe nogi i średniej wielkości biust. 

Kilkanaście lat temu chirurgia plastyczna była jednym z tematów tabu. Dziś to się zmieniło. 

Co najchętniej operują sobie Polki? 

Polki najchętniej operują piersi i nosy. To są akurat takie obszary i takie przypadki, z którymi nie 

poradzimy sobie innymi metodami. Coraz więcej zabiegów, kiedyś zarezerwowanych dla chirurgii 

plastycznej, teraz przejmuje medycyna estetyczna. Przykładem są opadające powieki. 

Do niedawana rozwiązaniem problemu była blefaroplastyka, czyli zabieg chirurgiczny. W tym roku 

pojawiła się alternatywa w postaci zabiegów plazmowych, które odparowują nadmiar skóry. 

W jakim wieku są najczęściej pacjentki?  

Średnia wieku to 40 lat. To jest taki moment, kiedy uaktywniają się zmiany wcześniej ledwo 

dostrzegalne. Spada produkcja kolagenu, są coraz większe zaniki tkanki podskórnej i skóra traci 
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mocne do tej pory rusztowanie. Poza tym, kobiety w tym wieku przeżywają często kryzysy 

rodzinne, szukają sposobu na przewartościowanie dotychczasowego życia. Poprawa wyglądu 

często im w tym pomaga. 

Nie wszystko da się zoperować. Jakie są najważniejsze przeciwwskazania do operacji plastycznych? 

Pacjentki mają często zbyt wygórowane lub zupełnie nierealne oczekiwania. Medycyna estetyczna 

i chirurgia plastyczna nie rozwiąże wszystkich problemów pacjentek, a często jest takie 

oczekiwanie. Są też osoby, które przesadzają ze zmianami. Zbyt duży biust, zbyt duże usta nie są 

wcale estetyczne. Ale zdarzają się kobiety, które chcą coraz więcej i coraz więcej, aż tracą 

rozeznanie, co jest jeszcze naturalne, a co jest już przerysowane. Współczesne trendy 

w odmładzaniu i poprawianiu urody to regeneracja i naturalność. Odchodzi się od sztuczności. 

Chirurgia plastyczna zmienia ciało, ale często też wpływa pozytywnie na psychikę osoby operowanej. 

Czy da się od niej uzależnić? 

Oczywiście, że tak. W Polsce nie jest to częste, ale czasami pacjentki tak bardzo siebie nie 

akceptują, że najlepiej zmieniłyby w sobie wszystko. U osób z zaniżonym poczuciem wartości łatwo 

o takie zaburzenia. 

Jak Polki wypadają na tle Europejek? Lubimy doskonalić własne ciało? 

Tak, lubimy. Na tle Europejek Polki są jedną z ładniejszych nacji i jedną z najbardziej dbającą o swój 

wygląd, dlatego chcemy też doskonalić swoje ciało. To widać w klubach fitness, w siłowniach, 

w parkach, gdzie kobiety biegają. Widać też w gabinetach kosmetycznych, medycyny estetycznej 

i chirurgii plastycznej. 

Poprawiamy sobie usta, powiększamy piersi, odsysamy tłuszcz. Rozwija się także intymna chirurgia 

plastyczna. Wciąż jednak mało się o niej mówi. Dlaczego?  

Chirurgia plastyczna to jedna z nowszych dziedzin medycyny estetycznej i nie ma jeszcze 

rozwiniętej u pacjentek świadomości, że można sobie poprawić i wygląd i funkcjonalność okolic 

intymnych. Bardzo często można zrobić to zabiegami mało inwazyjnymi. Od paru lat to się zmienia, 

na szczęście. Kobiety zmniejszają zbyt duże wargi sromowe, wykonują zabiegi obkurczania 

pochwy, rewitalizują wygląd narządów. Sprzyjają temu nowe technologie i urządzenia, które 

sprawiają, że te zabiegi stają się coraz bardziej komfortowe. Na przykład technologia Thermi 

VA jest bezbolesna, a skutecznie poprawia wygląd warg sromowych i obkurcza wiotką pochwę. 

Polki podają się labioplastyce z wygody czy kaprysu?  

Labioplastyka nie jest fanaberią. To zabieg poprawiający komfort życia. Labioplastyka jest 

chirurgicznym usunięciem nadmiaru tkanek warg sromowych mniejszych. Są one czasem tak 

przerośnięte, że utrudniają funkcjonowanie. Wystają, obcierają, są podrażniane. Dla wielu kobiet 

są także dużym problemem estetycznym. 
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Wargi sromowe można zmniejszać, ale także zwiększać. Zakres chirurgii intymnej jest coraz większy. 

Jest ona też coraz bardziej popularna?  

Tak. I to zarówno wśród młodych pacjentek, jak i tych dojrzałych. Powiększanie warg sromowych 

większych staje się bardzo popularne u kobiet po 40. roku życia. Tkanka w obszarach intymnych 

starzeje się w taki sam sposób, jak w innych miejscach ciała. Odmładzamy twarz, więc tak samo 

możemy odmładzać wargi sromowe. Nawet metody są podobne, np. rewitalizować wargi 

sromowe można karboksyterapią i radiofrekwencją Thermi VA, a powiększać je kwasem 

hialuronowym. 

Medycyna cały czas idzie na przód. Co będziemy mogły sobie zoperować za 20 lat?  

Nie wiem, czy jeszcze jest coś, czegoś nie operujemy już teraz, ale na pewno dążymy do jeszcze 

większej poprawy efektów pozabiegowych i minimalizacji blizn. Chociaż z tym ostatnim całkiem 

nieźle sobie radzimy. 

dr Urszulą Brumer, klinika Medycyna Młodości 

 

autor: Agnieszka Gałczyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Content & Marketing 
 
 

19 
 

Artykuł -  artykuł ekspercki typu „prawda-fałsz” promujący wyrób medyczny - globulki nawilżające 

dla kobiet.  Tekst dotyczył wyrobu medycznego, co wymuszało pewne ograniczenia w komunikacji: 

 

Prawdy i mity o HTZ 

Jak pokazują badania, tylko 600 tysięcy z 8 milionów Polek zbliżających się do menopauzy stosuje 

hormonalną terapię zastępczą – HTZ. Skąd się bierze ten strach i niechęć? Oto zbiór 

najpowszechniejszych opinii o HTZ! 

 

Wszystkim kobietom w okresie menopauzy dokuczają te same objawy: nocne poty, uderzenia 

gorąca, wahania nastroju itp. 

Fałsz. Objawy uznawane za wypadowe w okresie menopauzy nie muszą występować jednocześnie 

i być nasilone. Jedynie 30 proc. kobiet określa objawy wypadowe jako dokuczliwe. 

Wszystkie kobiety przechodzące menopauzę powinny stosować HTZ 

Fałsz. Jedynie kobiety, które określają objawy wypadowe jako dokuczliwe. Wskazania do HTZ mają 

również kobiety, u których rozpoczęła się osteoporoza lub powolny zanik błony śluzowej macicy. 

Można rozpocząć stosowanie HTZ w dowolnym momencie po zakończeniu miesiączkowania 

Fałsz. HTZ powinny zacząć stosować kobiety ok. 40 – 45 roku życia, gdy zauważą nieregularność 

miesiączek. Dzięki temu zapobiegną gwałtownemu obniżeniu się poziomu hormonów płciowych, 

a objawy menopauzy będą mniej dokuczliwe. 

HTZ ma działanie antykoncepcyjne 

Fałsz. HTZ nie chroni przed ciążą, warto więc pomyśleć o stosowaniu dodatkowej metody 

antykoncepcyjnej, jak np. prezerwatywy, wkładki, tabletki antykoncepcyjne. 

Przez cały czas stosowania HTZ przyjmuje się takie same preparaty, w takiej samej formie i dawce 

Fałsz. Stosowanie HTZ zaczyna się od mniejszych dawek. Z czasem ulegają one zwiększeniu. 

Podobnie sam preparat może ulec zmianie – w zależności od wieku, stanu zdrowia, samopoczucia. 

Stosowanie HTZ powoduje otyłość 

Fałsz. Problemy z utrzymaniem wagi to w większości przypadków wynik niewłaściwej diety, braku 

aktywności oraz siedzącego trybu życia. Niektóre składniki zawarte w HTZ mogą jednak zwiększać 

nieco uczucie głodu – trzeba więc pamiętać o samokontroli. 

HTZ ochroni przed chorobami układu sercowo – naczyniowego 
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Fałsz. Wyniki badań wskazują wręcz na fakt, że kobiety stosujące HTZ są obarczone nieco większym 

ryzykiem chorób serca, wystąpienia udaru czy zawału. Osoby cierpiące na zaburzenia krążenia nie 

zawsze mogą stosować hormonalną terapię zastępczą. 

HTZ może wywołać nieprzyjemne skutki uboczne 

Prawda. W wyniku leczenia HTZ mogą pojawić się nudności, kłopoty z cerą, suchość pochwy, ból 

piersi. Na szczęście w większości przypadków wymienione objawy mają jedynie charakter 

przejściowy. Każda kobieta, która zauważy niepokojące objawy, powinna poinformować o tym 

lekarza. 

Z najświeższych rekomendacji ginekologicznych wynika, że dużą skuteczność w walce z 

dokuczliwymi symptomami okresu klimakterium – np. suchością pochwy, spadkiem libido, 

częstszymi infekcjami intymnymi – posiadają dopochwowe preparaty, zawierające: kwas 

hialuronowy, glikogen i kwas mlekowy (np. HydroVag®). 

Kwas hialuronowy wytwarza na powierzchni nabłonka pochwy warstwę zabezpieczającą skórę 

przed utratą wody – poprawiającą nawodnienie tkanek oraz usprawniającą transport jonów i 

substancji odżywczych. Kwas mlekowy optymalizuje pH pochwy – wpływa na jej prawidłowe 

nawilżenie, a także łagodzi podrażnienia. Glikogen stanowi substrat dla pałeczek kwasu 

mlekowego, które – rozkładając go do ich postaci, utrzymują odpowiednie pH pochwy. 

Samo HTZ nie wystarczy, by uporać się ze wszystkimi objawami menopauzy 

Prawda. Ważna jest również zmiana stylu życia – odstawienie używek, ruch, zdrowa dieta, hobby, 

dopochwowe preparaty, probiotyki, wyroby medyczne. 

HTZ może zwiększyć ryzyko wystąpienia raka 

Prawda. Obawy budzi zwłaszcza rak piersi. HTZ nie wywołuje go, ale może przyśpieszyć jego 

ujawnienie się. Dotyczy to szczególnie kobiet, które za późno zaczęły stosować hormonalną terapię 

zastępczą oraz u tych, które stosują HTZ dłużej niż sugerowane 5 lat (ryzyko wzrasta u nich o 30 

proc.). Z drugiej strony badania wykazały, że stosowanie HTZ zmniejsza ryzyko zachorowania na 

raka jelita grubego. 

Kobiety stosujące HTZ muszą wykonywać badania profilaktyczne 

Prawda. Kobiety stosujące hormonalną terapię zastępczą powinny co roku robić mammografię i 

cytologię. Konieczne są również inne okresowe badania – próby wątrobowe, określanie poziomu 

cholesterolu, triglicerydów i glukozy we krwi. Lekarz zaleci czas ich wykonywania. 

autor: Marta Czajka 
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Artykuł -  tekst ekspercki zawierający słowa kluczowe: infekcji intymnych, w okresie ciąży, żele, 

emulsje, pieczenie i swędzenie pochwy: 

 

Jak czytać etykiety preparatów do higieny intymnej? 

Flora bakteryjna i pH miejsc intymnych są wrażliwe na zwykłe środki do mycia. Dlatego nie powinno 
się stosować zwykłych żeli pod prysznic, płynów do kąpieli czy mydła. Tradycyjne produkty wysuszają 
śluzówkę, niszcząc naturalną mikroflorę okolic intymnych, a to może prowadzić do częstych infekcji 
intymnych. 

Aby temu zapobiec, warto stosować płyny do higieny intymnej. Ich skład i dodatek substancji 
aktywnych pomogą ci utrzymać pełnię zdrowia w tych wrażliwych okolicach. 

Najważniejsza jest zasada – im krótszy skład produktu, tym lepiej dla twojej intymności. Podczas 
zakupów zwróć więc szczególną uwagę na to, czy preparat nie zawiera takich substancji! 

Czego nie powinien zawierać płyn do higieny intymnej? 

• SLS/SLES [Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Laureth Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate, Sodium 
Myreth Sulfate] 

To silny detergent, który nie dość, że może podrażnić skórę, to jeszcze działa wysuszająco, 
podrażnia, czasem wywołuje wysypkę lub świąd. Jest szczególnie szkodliwy dla kobiet w ciąży i w 
okresie laktacji oraz dla dzieci i niemowląt. 

• Parabeny [Propylparaben, Methylparaben, Butylparaben, Izobutylparaben, Benzylparaben] 

Większość z nas jest już na nie wyczulona. Są to estry kwasu p-hydro-ksybenzoesowego, które 
działają bakteriobójczo i grzybobójczo. Mogą działać na skórę alergizująco, powodując wysypki. 
Szczególnie łatwo przenikają przez skórę w okolicach pachwin, piersi i narządów rodnych, dlatego 
np. należy unikać wcierania balsamów z parabenami w piersi. Nie powinno się ich stosować 
w okresie ciąży i laktacji. 

• Formaldehyd i jego pochodne [DMDM Hydantoin, Diazolidynl Urea, Imidazilidynyl Urea, 
Quanternium-15, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (Bronopol) 5-Bromo-5-nitro-1,3-
dioxane (Bronidox), Tosylamide/Formaldehyde Resin] 

Formaldehyd jest bezbarwnym gazem drażniącym skórę i drogi oddechowe (może powodować 
astmę i bóle w klatce piersiowej). Działa rakotwórczo, cytotoksycznie i alergizująco, powodując 
wysypki i zawroty głowy. Może być przyczyną chronicznego zmęczenia i depresji, a także zaburzać 

https://kobiecosc.info/infekcje-intymne-czasie-karmienia-piersia/
https://kobiecosc.info/infekcje-intymne-czasie-karmienia-piersia/
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czynności gruczołów łojowych i hormonalnych. Bezwzględnie nie powinno się go stosować w 
okresie ciąży i laktacji. 

Co powinien zawierać płyn do higieny intymnej? 

• Naturalne składniki 

Zielona herbata działa antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie. Ekstrakt z aloesu przeciwdziała 
powstawaniu stanów zapalnych, nawilża i łagodzi podrażnienia. Aloes jest szczególnie pomocny 
po leczeniu infekcji, kiedy skóra jest podrażniona i wysuszona. 

Prawoślaz chroni skórę, ma także działanie przeciwzapalne oraz zmiękczające. Babka lancetowata 
znana jest ze swoich właściwości gojących i regenerujących. Płatki róż nadadzą płynowi 
charakterystycznego, pięknego zapachu. 

• Zioła 

Rumianek, szałwia lekarska, nagietek lekarski, mięta, babka lancetowata, olejek pichtowy, 
vilcacora – działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Kora dębu działa ściągająco, zapobiega 
stanom zapalnym oraz infekcjom, a gdy już do nich dojdzie, pomaga w ich leczeniu. 

Rumianek działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, łagodzi podrażnienia, neutralizuje toksyny 
bakteryjne oraz przyspiesza gojenie ran. Pomaga także pozbyć się nieprzyjemnego zapachu. 

• Kwas mlekowy, D-pantenol, alantoina 

Kwas mlekowy pomaga utrzymać odpowiednie pH w pochwie, działa nawilżająco, wygładzająco 
oraz pomaga stworzyć symbiotyczną mikroflorę pochwy. Chroni okolice intymne przed rozwojem 
niekorzystnych drobnoustrojów i wspomaga utrzymać prawidłową florę bakteryjną. 

D-panetol jest prowitaminą B5. Doskonale nawilża skórę, łagodzi podrażnienia i przyspiesza 
regenerację naskórka. Do tego działa przeciwzapalnie. 

Alantoina skutecznie łagodzi podrażnienia i przyspiesza procesy regeneracji. 

Jakie pH powinien mieć płyn do higieny intymnej? 

Warto zwrócić uwagę, że emulsje, płyny i żele mogą posiadać różne wskaźniki pH. Skąd powinnaś 
wiedzieć, który będzie najlepszy dla ciebie? 

• w sytuacji, gdy borykasz się ze stanami zapalnymi, przechodzisz menopauzę lub jesteś 
w ciąży wybieraj preparaty, których odczyn znajduje się w przedziale 4,5–3,5 (w przypadku 

https://kobiecosc.info/probiotyki-a-ciaza/
https://kobiecosc.info/probiotyki-a-ciaza/
https://kobiecosc.info/kwas-mlekowy-poznajcie-go/
http://www.provag.info/o_produktach_prOVag/prOVag_emulsja
http://www.provag.info/o_produktach_prOVag/prOVag_zel


 
 Content & Marketing 
 
 

23 
 

zdiagnozowanej choroby lekarz może polecić środek leczniczy o jeszcze niższym 
współczynniku); 

• jeśli nie odczuwasz żadnych dolegliwości i nie masz problemów z nawracającymi infekcjami 
– wystarczą środki o pH 5,5–4,5. 

Warto pokusić się o zakup dwóch preparatów – pierwszy o wyższym pH do stosowania na co dzień 
i drugi o niższym, używany w czasie obniżonej odporności, gdy odczuwasz jakiś dyskomfort 
(np. pieczenie i swędzenie pochwy), po aktywności fizycznej, wizycie w saunie czy w czasie 
podróży. 

I na koniec – pamiętajcie, warto czytać etykiety! To, co wychwalane w reklamie, nie zawsze jest 
najlepsze. Nie zawsze też cena produktu świadczy o jego jakości! 

autor: Marta Czajka  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kobiecosc.info/swedzenie-pieczenie-bol-grzybica/


 
 Content & Marketing 
 
 

24 
 

 

PORTAL CIĄŻOWY.PL – portal dla przyszłych rodziców i rodziców małych dzieci 

 

Artykuł – tekst z wypowiedziami forumowiczów: 

 

Cesarkę poproszę. Cesarskie cięcie na życzenie coraz bardziej popularne 

Coraz więcej kobiet traktuje cesarskie cięcie jako prosty i bezbolesny sposób na rozwiązanie ciąży. 

Zapominają, że popularna w ostatnich czasach „cesarka” nie może być alternatywą naturalnego 

porodu, ale wyjściem ostatecznym - nie wybieranym, ale dokonywanym z konieczności. 

Cesarskie cięcie – okiem przyszłych matek 

Coraz więcej kobiet traktuje cesarkę jako „opcję", którą można wybrać zamiast naturalnego 

porodu. W oczach niektórych przyszłych mam jawi się ona jako „poród bez bólu" i niepotrzebnego 

stresu. Bez naruszania krocza, bez zbędnych „przepychanek" przez kanał rodny. Dziecko 

przychodzi na świat czyściutkie, zrelaksowane, a i mama może w pełni cieszyć się 

nowonarodzonym szczęściem - bez myślenia o wysiłku i trudzie porodu. 

Poród trwa około 45 minut, a samo wyjęcie dziecka - zaledwie kilka. Wprawdzie na ciele pozostaje 

blizna, ale obecnie nacięcie wykonuje się na tyle nisko, że jest ono niewidoczne pod bielizną. 

Zresztą - ślady bardzo szybko się goją i z czasem pozwalają o sobie zupełnie zapomnieć. 

Cesarskie cięcie – okiem lekarzy 

Niestety, z medycznego punktu widzenia, sprawa nie wygląda już tak różowo. Cięcie cesarskie to 

zabieg chirurgiczny, operacyjny, polegający na rozcięciu powłok brzusznych oraz macicy na granicy 

trzonu i szyjki oraz wyjęciu dziecka bezpośrednio z łona matki. Z uwagi na możliwość licznych 

powikłań (m.in. uszkodzenie pęcherza moczowego, krwawienie, uszkodzenie moczowodu, 

powikłania po znieczuleniu), zabieg ten powinien być wykonywany wyłącznie ze wskazań 

medycznych - w sytuacji, gdy poród naturalny stwarzałby zagrożenie zdrowia matki lub dziecka. 

Oprócz zagrożeń śródoperacyjnych, istnieje bowiem ryzyko powikłań pooperacyjnych, wśród 

których wymienia się głównie zapalenie błony śluzowej macicy, zakażenie dróg moczowych oraz 

zropienie rany pooperacyjnej. 

To właśnie dlatego cesarskie cięcie na tzw. życzenie oficjalnie nie istnieje - nie można „tak po 

prostu" zdecydować się na tę formę porodu i zwyczajnie poinformować o tym lekarza. Oficjalnie 

nie istnieje również coś takiego, jak cesarka na życzenie za opłatą. „Oficjalnie", coraz częściej 

znaczy jednak - nierealnie. Wiedzą o tym wszystkie te mamy, które rodzą za pomocą cesarskiego 

cięcia mimo braku wyraźnych wskazań medycznych. A jest ich coraz więcej. Podczas gdy WHO 
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wskazuje, że odsetek cesarskich cięć nie powinien przekraczać 15 proc. wszystkich porodów, w 

ubiegłym roku wyniósł on w Polsce - około 42 proc. Zgodnie z danymi Amerykańskiego 

Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w przeciągu ostatniej dekady liczba cesarek zwiększyła 

się zaś - o ponad połowę. 

Cesarskie cięcie – „okiem” dziecka 

Zanim jednak zdecydujemy się samodzielnie na tę formę porodu, warto spojrzeć na nią „oczami 

dziecka", które nie przechodzi stopniowo przez kanał rodny, ale zostaje nagle wyrzucone z wody 

na powierzchnię - odczuwa w tym czasie ucisk i ból w klatce piersiowej oraz rozpieranie w 

skroniach. Wszystkie układy w małym organizmie (oddechowy, krwionośny) muszą natychmiast i 

bez żadnego przygotowania przestawić się z funkcjonowania w środowisku wodnym na 

funkcjonowanie w środowisku gazowym. W przeciwieństwie do porodu naturalnego - maleńki 

organizm nie ma czasu na powolne zaadaptowanie się do otaczającego go świata.  

Powikłania pooperacyjne dotyczące matki to jedno - oprócz nich istnieje szereg zagrożeń, 

dotyczących samego dziecka, rodzącego się drogą cesarskiego cięcia. U dzieci przychodzących na 

świat w ten sposób częściej obserwuje się, m.in.: 

• nienaturalne wyciszenie - dziecko jest jakby nie do końca wybudzone, potrzebuje więcej 

snu, spokoju i ciszy; 

• reagowanie płaczem na dotyk, niechęć do przytulania, problemy z więzią, nieuzasadniony 

płacz; 

• problemy z przesypianiem nocy, wynikające z trudności z przechodzeniem z jednego stanu 

świadomości w drugi; 

• powikłania ze strony układu oddechowego; 

• tendencję do wymiotów i ulewania pokarmu; 

• podatność na choroby immunologiczne, jak cukrzyca, rak czy astma; 

• podatność na alergie (głównie na alergeny obecne w środowisku domowym, jak roztocza 

kurzu domowego czy sierść zwierząt). 

Nie będę ryzykować! 

Najczęstszym powodem, dla którego kobiety świadomie decydują się na operację zamiast porodu, 

jest oczywiście strach przed bólem. Tym, co kieruje myśli przyszłych matek w stronę cesarskiego 

cięcia, są również coraz częściej podnoszone kwestie porodów, które - po trwającej kilka godzin 

akcji porodowej, kończą się cięciem z uwagi na brak postępu. - Nigdy wcześniej nie przyszło mi do 

głowy, że mogłabym świadomie zdecydować się na cesarkę, ale kiedy moja przyjaciółka po 6 

godzinach bolesnego parcia wylądowała na stole, wiem już, że nie będę ryzykować - opowiada 28-

letnia Patrycja, która jest obecnie w 7-ym miesiącu ciąży. - Tym bardziej, że moja ginekolog 

obiecała znaleźć wskazanie... Bo to właśnie ten sposób: znalezienie wskazania, okazuje się być 

najlepszym sposobem na „legalne" załatwienie sobie cesarki. 
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Na szczęście istnieje nadzieja, że wprowadzona niedawno regulacja, dająca każdej rodzącej 

możliwość darmowego znieczulenia zmniejszy liczbę niepotrzebnych zabiegów. Zgodnie z nową 

ustawą, która obowiązuje od 1 lipca br., na każdy poród szpital będzie mógł teraz otrzymać o 400 

zł więcej niż dotychczas (czyli 2,2 tys. zł), a znieczulenie ma być dla rodzącej opcją bezpłatną. 

Oczywiście nie będzie ono podawane „na tacy" wraz z porodem - ma być dostępne tylko wtedy, 

kiedy zajdzie taka potrzeba. Problemem, o którym pisaliśmy niedawno, pozostaje jednak 

niewystarczająca liczba lekarzy anestezjologów, bez których przeprowadzenie zabiegu ze 

znieczuleniem po prostu jest nierealne.  Oczywiście warto pamiętać, że w sytuacji, kiedy nie jest 

możliwy poród naturalny, cesarskie cięcie to wyjście jedyne i najlepsze z możliwych. W takim 

przypadku nie należy analizować ewentualnych powikłań i zagrożeń, ale przyjąć je jako jedyne 

rozwiązanie, które pozwala przyjść naszemu dziecku na świat, a więc - ratuje mu życie. 

autor: Agata Cygan – Kukla  
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Staraniowy.pl – portal dla osób walczących z niepłodnością oraz starających się o dziecko 

 

Artykuł – tekst ekspercki: 

 

Upokarzające badania – jak sobie z nimi radzić? 

Starania o dziecko to ogromny koszt. I nie chodzi wcale o wydatki związane z wizytami u lekarza czy 

lekami, reperującymi obniżoną płodność. To przede wszystkim spora dawka stresu i wstydu, 

związanego z mało przyjemnymi, a często i upokarzającymi badaniami. Jak sobie z tym poradzić? Co 

zrobić, by starania nie były jeszcze bardziej uciążliwe? 

Wstydliwe badania 

Chociaż niemal wszystkie kobiety mają już za sobą tę wątpliwą przyjemność zasiadania na fotelu 

ginekologicznym, to rzadko się zdarza, by na kolejną wizytę u ginekologa przychodziły chętnie. Nic 

dziwnego: rozebranie się przed obcą osobą i zajęcie niezbyt komfortowej i wstydliwej pozycji, 

ukazującej miejsca intymne, nie jest niczym przyjemnym. Ale czego nie robi się dla zdrowia i 

upragnionej ciąży? Kobiety starające się o dziecko muszą przygotować się na to, że krępujące 

badanie ginekologiczne stanie się podstawą i wstępem do bardziej zaawansowanego leczenia, 

szczególnie jeśli w grę wchodzą kłopoty z płodnością. Razem ze standardowym badaniem na fotelu 

wykonywana jest cytologia, a często lekarze podczas jednej wizyty chcą także uzyskać obraz USG 

narządów rodnych. 

Laparoskopia, HSG, ale także USG i zwykłe badanie ginekologiczne – wszystko to może być nie tylko 

krępującą, ale i upokarzającą częścią leczenia niepłodności. 

Specjalistyczne badania i zabiegi wymagają już więcej wysiłku i cierpliwości ze strony pacjentki. 

HSG na przykład (histerosalpingografia) jako badanie drożności jajowodów powoduje spory 

dyskomfort i ból. Poddające się mu kobiety często potrzebują sporej dawki środku 

przeciwbólowego, a nawet znieczulenia. Bardziej inwazyjnym badaniem diagnostycznym jest 

laparoskopia. Operacja laparoskopowa wykonywana jest przede wszystkim w przypadku 

endometriozy, ale także jako część leczenia niedrożności jajowodów i gdy przyczyna niepłodności 

jest niejasna. Choć pacjentka poddawana jest narkozie, to ból i tak się pojawia – po laparoskopii. 

Ponadto kobiety często skarżą się na drętwienie w miejscu cięcia, mdłości i spadek nastroju. 

Pozostałe badania, które zlecić może ginekolog, to przede wszystkim testy krwi, które określają 

poziom hormonów, eliminują lub diagnozują choroby, mogące wywoływać poronienia bądź 

trudności z zajściem w ciążę, a także wykrywają ewentualne choroby przenoszone drogą płciową. 

Dyskomfort podczas ich wykonywania może być powodowany jedynie koniecznością poddania się 

im w określonym dniu cyklu. 
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Dobre przygotowanie 

Choć badania w diagnostyce niepłodności  są uciążliwe zarówno fizycznie, jak i psychicznie, można 

i warto się do nich odpowiednio przygotować. Kluczową sprawą jest nastawienie. Im więcej stresu, 

zamartwiania się i strachu, tym większe ryzyko odczuwania dyskomfortu i bólu podczas samego 

badania. Niepewność i obawy są naturalne, ale nie można dopuścić do tego, by nad nami 

zapanowały. Przed umówionym terminem badania warto zasięgnąć informacji o jego przebiegu. 

Najlepiej – u źródła, czyli u lekarza bądź pielęgniarki. Większość informacji w sieci jest rzetelna, ale 

połączenie się z internetem przynosi pokusę zajrzenia na fora, na których użytkownicy dzielą się 

swoimi wrażeniami po tego typu badaniach. Nierzadko opisy są przerażające i… mocno 

wyolbrzymione. Nie warto więc dodatkowo się nimi stresować. Warto też poćwiczyć techniki 

relaksacyjne, przede wszystkim prawidłowe oddychanie. Pomoże ono odprężyć się i rozluźnić, a 

tym samym - zmniejszyć nieco ból podczas samego badania. 

Odpowiednie miejsce 

Równie ważne, co przygotowanie do badania, jest wybór jego miejsca. Jeżeli tylko jest taka 

możliwość, warto dowiedzieć się, gdzie najlepiej jest się mu poddać. Istotne jest nie tylko miejsce 

badania, ale także lekarz je przeprowadzający. Dobrze jest zasięgnąć opinii znajomych, ale też 

poszukać na własną rękę informacji na temat komfortu w placówce i kompetencji personelu. 

Będąc w przychodni czy szpitalu warto zapytać, czy w gabinecie jest wydzielone miejsce na 

rozebranie się (parawan) i czy do dyspozycji pacjentki jest kitel bądź jednorazowe prześcieradło na 

przykrycie się podczas badania. Nie będzie też niestosowne poproszenie personelu, by nie 

wchodził do gabinetu podczas badania czy przygotowywania się do niego. Można też zapytać 

lekarza, czy jest możliwość, by partner uczestniczył w badaniu – niektórym kobietom wsparcie 

bliskiej osoby pozwala się odprężyć i lepiej znieść badanie. Ważne, by zarówno kobieta, jak i 

mężczyzna, mieli świadomość, że mają prawo do zachowania intymności i nikt nie może naruszyć 

ich godności. Przejęcie - nawet w niewielkim stopniu, kontroli nad badaniem czy choćby 

przygotowaniem do niego z pewnością doda pacjentom pewności. 

Męski dyskomfort 

Leczenie niepłodności to nie tylko problem kobiet. Szacuje się, że 1/3 problemów podczas starań 

o dziecko  leży po stronie mężczyzn. Także więc i oni są zmuszeni do poddania się nieprzyjemnym 

badaniom. Chodzi przede wszystkim o badanie nasienia. Dla większości panów nietypowe warunki, 

w których muszą oddać nasienie, są nie tylko nienaturalne, ale też bardzo krępujące i blokujące. 

Nie mniej wstydliwe okazują się badanie moczu po wytrysku i biopsja jąder, podczas której 

chirurgicznie pobrana zostaje tkanka jąder do badania. Podobnie jak w przypadku kobiet, 

mężczyźni także powinni przygotować się do badania, skupiając się przede wszystkim na 

pokonaniu strachu przed nieznanym. W końcu wszystko to trzeba przeżyć po to, by wkrótce 

czerpać radość z pomyślnych wyników leczenia. 

autor: Paulina Wójtowicz 


