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Jak łagodzić ból 
pleców w ciąży? 
jestem w 8. miesiącu ciąży. 
Bardzo dokucza mi ból pleców. 
Czy to normalne? |ak mogę go 
zmniejszyć? 

Katarzyna G. z Tarnowa 

Ból pleców to jedna z najczęst
szych dolegliwości zgłasza

nych przez kobiety w ciąży. Za
zwyczaj pojawia się ok. 18. ty
godnia, a największe nasilenie 
osiąga między 24, a 36, tygo
dniem. Mogą być one związane 
ze zwiększonym obciążeniem 

miednicy czy ograniczeniem ru
chów w dolnej części kręgosłu
pa. Może Pani sobie pomóc, 
układając się do snu na lewym 
boku z poduszką między kola
nami. To odciąży mięśnie przy-
kręgosłupowe. Proszę unikać 
długiego stania. Ulgę powinna 
przynieść także spokojna gim
nastyka w wodzie. Przy silnym 
bólu można rozważyć akupunk
turę, ale takie zabiegi powinny 
być konsultowane z lekarzem! 

Czy pierścień 
powoduje infekcje? 
Lekarz polecił mi jaką formę 
antykoncepcji pierścień dopo-
chwowy. Zauważyłam, 
że od tamtego czasu cierpię na 

nawracające infekcje pochwy. 
Czy to wina pierścienia? 

dane do wiad. redakcji 

Dotychczasowe badania nie 
wykazały zależności między 

stosowaniem pierścienia a więk
szym ryzykiem infekcji intym
nych. Podczas użytkowania pier
ścienia niektóre pacjentki za
uważają jedynie zwiększoną ilość 
wydzieliny w pochwie, co cza
sem może być mylone ze sta
nem zapalnym. 

Dlatego dolegliwości warto 
skonsultować z ginekologiem, 
który sprawdzi, co się dzieje. Być 
może poprzedni stan zapalny 
nie został do końca wyleczony 
lub ma Pani obniżoną odpor
ność i aby przywrócić prawidło
wą florę bakteryjną pochwy, na
leży zacząć przyjmować prepa
raty z probiotykiem. 
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Kiedy pobrać 
do badania? 
Chyba przeziębiłam pęcherz, 
bo kilkakrotnie chodzę w nocy 
do toalety. Lekarka poprosi
ła mnie o poranny mocz do 
zbadania. Ale co to znaczy: ten 
z czwartej rano czy ósmej? 

dane do wiad. redakcji 

Mocz poranny to próbka po
brana ze środkowego stru

mienia w trakcie oddawania 
pierwszego moczu po wstaniu 
z łóżka. W Pani wypadku ist
nieje podejrzenie infekcji ukła
du moczowego, więc proszę 
przynieść do laboratorium jak 
najświeższy mocz - ten z 8.00. 
Próbka pobrana o 4.00 musia
łaby długo czekać na zbadanie, 
a nie jest to wskazane. 

Po wyleczeniu, kiedy prze
stanie już Pani wstawać w nocy 
do toalety, warto zaplanować 
kolejną kontrolną analizę. Bę
dzie można wówczas przepro
wadzić badania, których nie wy
konuje się podczas infekcji, np. 
ciężar właściwy moczu. 

Dlaczego drętwieją 
mi palce dłoni? 
Codziennie kiedy się budzę, 
mam zdrętwiałe palce jednej 
dłoni. Po kilku godzinach to 
odczucie znika. Co mi dolega? 

Anita G. z Koła 

Przypuszczam, że to tzw. ze
spół cieśni nadgarstka. Czę

sto dotyka osób przeciążających 
w pracy nadgarstki, np. opiera
jących je o kant biurka, piszą
cych dużo na komputerze. Drę
twienie i mrowienie palców jest 
wywołane przez zaburzenie 
ukrwienia nerwu pośrodkowe-
go przebiegającego przez wąski 

kanał w nadgarstku. Jeśli dole
gliwości nie są bardzo dokucz
liwe, poprawę może przynieść 
odpoczynek, właściwa organi
zacja miejsca pracy, np. stoso
wanie podkładki pod nadgarst
ki przy komputerze, usztywnie
nie dłoni w nadgarstku czy re
habilitacja. Warto również 
przyjmować witaminy z gru
py B, ponieważ przyspieszają 
regenerację nerwu. 

1 Tylko u nas! 
BEZPŁATNE DYŻURY 
LEKARZY SPECJALISTÓW 

Ewa Niedbała-Wykowska 
utego, pon., godz. 19.00-21.00 

Dorota Łukaszuk 
17 lutego, środa, godz. 19.00-21.00 

PRZYJACIÓ£KA
2016-02-11


