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W jaki sposób leczy 
się torbiele? 
Od roku staram się zajść 
w ciążę. Podczas badania USG 
okazało się, że mam torbiele 
na obydwu jajnikach. W jakich 
sposób leczy się taką chorobę? 
Czy po wyleczeniu będę mogła 
mieć dziecko? 

dane do wiad. redakcji 

Należy przede wszystkim okre
ślić przyczynę pojawienia 

się torbieli. Czasem mają one 
podłoże czynnościowe (związa
ne z funkcjonowaniem jajników), 

a niekiedy są wynikiem choro
by, np. endometriozy. Ponieważ 
planuje Pani ciążę, najlepiej aby 
zgłosiła się Pani wraz z partne
rem do lekarza specjalisty, któ
ry zajmuje się płodnością. Prze
prowadzi on kompleksowe ba
dania Was obojga. I dopiero 
wówczas zaplanuje leczenie. 

W niektórych przypadkach 
wystarczy zastosowanie odpo
wiednich leków hormonalnych, 
aby torbiele samoistnie znik
nęły. Czasem wskazane jest ope
racyjne usunięcie zmian. War
to jednak pamiętać, że w wy
niku zabiegu może dojść do ob
niżenia rezerwy jajnikowej, co 
oznacza większe problemy 
z zajściem w ciążę. Należy więc 
starannie rozważyć zasadność 
wykonania operacji. 
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DOROTA 
ŁUKASZUK 
z Warszawy 

Jak dawkować 
witaminę D? 
Podczas badań okazało się, że 
mam za mało witaminy D w orga
nizmie. Norma to 30-50 ng/ml, 
a ja mam 17 ng/ml. jaką dawkę 
tej witaminy muszę więc przyjmo
wać? A może więcej przebywać 
na słońcu? 

Dorota K. z Warszawy 

Zalecana dzienna dawka wi
taminy D, którą przyjmuje 

się w suplementach, wynosi 2000 
IU/dobę. Ale najlepiej dopaso
wać ją indywidualnie m.in. do 
wieku, płci oraz masy ciała. Pro
szę z wynikami badań krwi zgło
sić się do lekarza pierwszego 
kontaktu. Być może zaleci on 
Pani zwiększenie dawki, np. do 

4000 IU na dzień. W niektó
rych przypadkach powinno się 
przyjmować jej jeszcze więcej. 
Oczywiście warto również czę
ściej wychodzić na dwór. Zwłasz
cza teraz, bo w Polsce tylko 
w czerwcu, lipcu i sierpniu jest 
odpowiednio silne nasłonecz
nienie, które stymuluje organizm 
do produkcji witaminy D. Pod
czas długiego plażowania pro
szę jednak pamiętać o kremie 
z filtrem UV! 

Tylko u nas! 
BEZPŁATNE DYŻURY 
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