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Centrum Medyczne ME-
DEA w Mazańcowicach 

koło Bielska-Białej powstało 
w marcu 2016 r. Pracuje w nim 
wykwalifikowany personel me-
dyczny – lekarze specjaliści, 
rehabilitanci, pielęgniarki. Wła-
ścicielami są dr n. med. Mag-
dalena Firlej-Pruś, specjalista 
chorób wewnętrznych, i lek. 
med. Grzegorz Pruś, specjalista 
neurochirurg. W tym numerze 
przedstawimy funkcjonującą 
w strukturze placówki Porad-
nię Leczenia Bólu z pełnym 
profilem farmakoterapii.
Co robi poradnia? – Jest inna 
niż większość – odpowiada dr n. 
med. Magdalena Firlej-Pruś – 
bo oprócz standardowej farma-
koterapii proponuje diagnostykę, 
leczenie, wsparcie i łatwą dostęp-
ność. Część oferty możliwa jest 
do realizacji również w warun-
kach domowych.

MEDEA Poradnia Leczenia 
Bólu
- wieloletnie doświadczenie 

w leczeniu bólu
- indywidualne podejście
- diagnostyka przyczyny bólu
- opracowanie indywidualnego 

planu diagnostyki przyczyny 
bólu i strategii postępowania 
z bólem

•	edukacja	 prozdrowotna	
(np. szkoła pleców)

*) Drabina analgetyczna zapropono-
wany przez WHO to podział leków 
na 3 grupy: analgetyki nieopioidowe, 
słabe opioidy, silne opioidy. Dzięki 
niej prostsze stało się opracowywanie 
indywidualnego schematu leczenia 
przeciwbólowego. Każdy etap może 
być połączony z innymi środkami, 
takimi jak: koanalgetyki, blokady 
i neurolizy, metody operacyjne, me-
tody onkologiczne (radio- i chemio-
terapia), neuromodulacje, masaże, 
akupunktura, akupresura, leki łago-
dzące działania niepożądane innych 
terapii.

Poradnia 
w Mazańcowicach 

zajmuje się każdym 
rodzajem bólu.

RODZAJE BÓLU
– ostry występuje po urazie lub 
zabiegu chirurgicznym, stanowi 
dla świadomego umysłu sygnał 
obecności bodźca uszkadzają-
cego i/lub trwającego niszcze-
nia tkanek;
– przewlekły nie jest bezpo-
średnio związany z począt-
kowym uszkodzeniem lub 
jednostką chorobową, a z wtór-
nymi zmianami; jest spowodo-
wany innymi fizjologicznymi 

Magdalena Firlej-Pruś i grzegorz Pruś

WYGRAJ  
Z BÓLEM

Ból jest głównym proBlemem zdrowotnym naszej cywilizacji.  
i choć Ból ostry może Być uważany za oBjaw choroBy luB uszkodzenia,  
to przewlekły i nawracający stanowi odręBny proBlem zdrowotny, choroBę  
samą w soBie. jak wynika z danych międzynarodowego towarzystwa Badania  
Bólu, 50% ludzi na świecie cierpi z powodu Bólu przewlekłego, który jest  
odczuciem suBiektywnym. dlatego Bólem jest wszystko to, co chory Bólem  
nazywa, Bez względu na oBiektywne oBjawy z nim związane.

urządzenie Medyczne  
indiBa®acTiV,  
jedyne o Takiej Mocy 
w naszyM regionie, 
skuTecznie wsPoMaga 
Pracę FizjoTeraPeuTów, 
PrzysPieszając Proces 
leczenia, łagodząc Ból  
Mięśni i sTawów

- opracowanie indywidualne-
go schematu postępowania, 
w skład którego wchodzą:
•	leczenie	 przeciwbólowe	

oparte na farmakoterapii 
według standardów Polskie-
go Towarzystwa Badania 
Bólu, European Pain Fede-
ration, International Asso-
ciation for the Study of Pain, 
oparte na schemacie drabiny 
analgetycznej *).

•	metody	 inwazyjne	 (m.in.	
blokady diagnostyczno-
-lecznicze)

•	akupunktura
•	rehabilitacja	 (kinezyterapia,	

fizykoterapia, masaże, tera-
pie przeciwbólowe)

•	zaopatrzenie	ortopedyczne
•	psychoterapia
•	leczenie	zaburzeń	snu
•	leczenie	dietetyczne



 n r  54  /  2018  •  L A dY ’ s  C L u b  7 5

Artykuł sponsorowAny

mechanizmami niż ból ostry, 
często uruchamia złożony pa-
kiet fizycznych i psychospo-
łecznych zmian, które są inte-
gralną częścią problemu bólu 
przewlekłego i znaczni obniża-
jąc jakość życia; do problemów 
towarzyszących bólowi należą: 
unieruchomienie i osłabienie 
mięśni i stawów, obniżenie od-
porności na choroby, zaburze-
nia snu, problemy z apetytem 
i odżywianiem, uzależnienie 
od leków, nadmierne uzależ-
nienie od rodziny i opiekunów, 
nadużywanie profesjonalnego 
systemu opieki zdrowotnej, zła 
wydajność w pracy lub niezdol-
ność do pracy, upośledzenie, 
izolacja od otoczenia i zamyka-
nie się w sobie, lęk, strach, roz-
goryczenie, frustracja, depresja, 
tendencje samobójcze;

MEDEA Centrum Medyczne
Mazańcowice 1045 k. Bielska-Białej 

tel. 531 550 105 
www.medea-mazancowice.pl 

kontakt@medea-mazancowice.pl 
biuro.medea@poczta.fm 

 Centrum Medyczne Medea

– funkcjonalny nie ma żadnej 
wyraźnej fizycznej przyczyny, 
nazywany był kiedyś psycho-
gennym; kobiety znacznie czę-
ściej doświadczają bólu funk-
cjonalnego niż mężczyźni.
– bóle kręgosłupa są najczęściej 
zgłaszanymi przez mieszkańców 

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY 
BÓLU
– przeciążeniowe, po urazach, 
złamaniach, kontuzjach spor-
towych
– bóle głowy, migrena, w tym 
coraz częściej rozpowszechnio-
na migrena menstruacyjna

MASZ TAKIE OBJAWY? Zda-
rzają Ci się bardzo silne bóle 
głowy, zazwyczaj o pulsują-
cym charakterze, występujące 
po jednej stronie i znacznie róż-
niące się między sobą? Nudno-
ści, wymioty, halucynacje, uro-
jenia, nadwrażliwość na dźwięk 
lub światło, drętwienie czy też 
mrowienie twarzy, rąk lub nóg, 
ból szyi i karku? ZGŁOŚ SIĘ 
DO LEKARZA! Ataki migreny 
wśród kobiet często przebiegają 
podczas menstruacji. Migrena 
występująca w czasie okresu 
jest prawdopodobnie spowo-
dowana przez spadek ilości 

estrogenów w organizmie. Pro-
wadź „pamiętnik bólu”. Zapisuj 
w kalendarzu lub notatniku fakt 
wystąpienia ataku i jego charak-
terystykę: intensywność i czas 
trwania. Będzie to pomocne 
w diagnozie, ułatwi opraco-
wanie planu terapii – dotyczy 
to każdego rodzaju bólu, nie 
tylko migreny.
PAMIĘTAJ! Prawidłowa dia-
gnoza jest pierwszym krokiem 
do wyleczenia. Nie ma dobrej 
terapii bez dobrego rozpozna-
nia. Wielu pacjentów pytanych 
o natężenie i charakter bólu, 
odpowiada, że nauczyło się żyć 
z bólem. Jesteśmy po to, aby 
pomóc Państwu zacząć żyć bez 
bólu i cieszyć się życiem. Klu-
czową rolę w sukcesie leczenia 
przeciwbólowego odgrywają 
motywacja do leczenia i pozy-
tywne nastawienie. Nie można 
pomóc komuś, kto ewidentnie 
pomocy nie chce.

kluczową rolę w sukcesie leczenia PrzeciwBólowego odgrywają  
MoTywacja do leczenia i PozyTywne nasTawienie

do leczenia Bólu głowy  
Poradnia Posiada sPecjalne  
urządzenia do TeraPii doMowej  
ceFaly, zMniejszające ilość aTaków,  
uMożliwiające redukcję  
leków PrzeciwBólowych

Wszystko, co ludzkość dotychczas uczyniła i wymyśliła, 
wzięło się z dążenia człowieka do zaspokojenia swych naj-
głębszych potrzeb i uśmierzenia bólu.

Albert Einstein

– nowotworowy polega na wal-
ce z bólem, ograniczeniami, 
trudami leczenia; z jednej 
strony nowotwór zmusza oso-
bę chorą do walki z własnym 
osłabionym ciałem, z drugiej 
stawia ją przed ciężką diagnozą 
i zostawia sam na sam z lękiem 
przed śmiercią, czemu towarzy-
szy ból fizyczny, będący kon-
sekwencją stanów zapalnych 
organizmu; czy rak musi boleć? 
NIE POWINIEN I NIE MUSI 
BOLEĆ! Dostępne leki dają 
możliwości przeprowadzenia 
chorego bez bólu przez wszyst-
kie etapy choroby.

państw uprzemysłowionych do-
legliwościami bólowymi
– bóle krzyża są tak rozpo-
wszechnione u osób starszych, 
że niektórzy traktują je jako 
normalne zjawisko związane 
ze starzeniem się – a tak nie jest!
– bóle w chorobach reumato-
logicznych i zwyrodnienio-
wych
– bóle w neuralgiach (w tym 
nerwu trójdzielnego)
– bóle w chorobach skóry
– bóle w chorobach narządów 
przewodu pokarmowego
– bóle w chorobach narządów 
przewodu moczowego


