
Nasi eksperci 
odpowiedzą   
na każde pytanie, 
rozwieją wasze 
wątpliwości

9 tygodni temu prze-
stałam łykać pigułki 

antykoncepcyjne i od tej pory 
nie dostałam jeszcze okresu. Czy 
powinnam się tym martwić? .    

Paulina Z. z Krakowa

Po odstawieniu pigułek krwawie-
nie powinno pojawić się w ciągu 3-4 
dni. Jeśli tak się nie stało, konieczna 

jest wizyta u lekarza. Przyczyn bra-
ku miesiączki może być wiele. Jeśli 
jest Pani w  okresie okołomeno-
pauzalnym, być może w czasie sto-
sowania pigułek wygasła czynność 
jajników.  To szczególnie prawdo-
podobne, jeśli antykoncepcja była 
stosowana długo. Brak miesiączki 
może też oznaczać ciążę (jeśli np. 
zapomniała Pani przyjąć  2-3 ta-
bletki lub doszło do opóźnień w ich 
przyjmowaniu). Bywają oczywi-
ście także inne przyczyny, dlatego 
taki stan wymaga fachowej wiedzy 
lekarza i wykonania dodatkowych 
badań.

Po USG brzucha lekarz 
powiedział, że mam 

niegroźne stłuszczenie wątroby. 
Z czego to się wzięło?  

Ilona T. z Łomży

N a j -
częstszymi 

p r z y c z y n a m i 
stłuszczenia wątroby są: nadwaga, 
alkohol lub dieta bogata w tłuszcze. 
Powodem może być także cukrzy-
ca i wysokie wartości cholesterolu, 
dlatego konieczne są badania krwi 

– trzeba sprawdzić 
poziom glukozy i li-
pidów. Winne by-
wają niektóre leki, 
np. sterydy lub sa-
licylany. Niewielkie 
stłuszczenie wątro-
by jest najczęściej 
bezobjawowe, ale 
schorzeniu może 
towarzyszyć zmęczenie i dyskom-
fort w górnej części brzucha po 
prawej stronie. Aby problem się 
nie nasilał lepiej zadbać o dietę bo-
gatą w warzywa, owoce, kasze, ryby, 
chudy nabiał a  ubogą w słodycze 
,tłuszcze i alkohol.   

Moja mama jest wielką 
zwolenniczką aspiryny. 

Ja jakoś nie mogę się przekonać. 
Czy to prawda, że ten stary lek 
jest taki dobry?  

Zuzanna S. z Konina

Jak każdy lek, także aspiryna (czyli 
kwas acetylosalicylowy) ma swo-
je zalety i wady. Już dawno temu 
udowodniono jej działanie prze-
ciwzapalne, przeciwbólowe i prze-
ciwgorączkowe. Można ją stosować 
przy bólach zębów, głowy, stawów. 
Aspiryna ma zdolność obniżania 
krzepliwości krwi, co np. u pacjen-
tów zagrożonych zawałem serca, 
może mieć dobroczynne działa-
nie. Zmniejsza też ryzyko rozwo-

ju raka, choćby jelita grubego. Ale 
jednocześnie może spowodować 
np. podrażnienie śluzówki żołądka, 
krwawienie. Nie należy stosować jej 
u ciężarnych i dzieci do 12 r.ż. 

Moje dziecko trzeci rok 
z rzędu ma szkarlatynę, 

zawsze pod koniec lutego. Czy to 
zbieg okoliczności czy raczej bak-
teria, która uaktywnia się zawsze 
o tej samej porze roku? 

Olga S. z Gdyni

Szkarlatyna jest chorobą zakaźną 
wywoływaną przez bakterie – pa-
ciorkowce grupy A. Niestety możli-
we jest ich nosicielstwo. Na pewno 
wskazane jest więc wykonanie wy-
mazu z gardła dziecka, aby potwier-
dzić ich obecność.  Kolejnym bada-
niem, które wykonujemy rutynowo 
przy okazji szkarlatyny jest bada-
nie ASO, czyli poziom przeciwciał 
przeciwko toksynie bakteryjnej. Po 
potwierdzeniu obecności pacior-
kowców konieczne jest przelecze-
nie antybiotykami. Jeżeli działania 
te nie dają rezultatu i w kolejnych 
posiewach nadal znajdują się pa-
ciorkowce, a ASO nie spada, należy 
rozważyć usunięcie migdałków. 
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Przyślij  
swoje pytanie

Piszcie  
do nas  

na adres: „Pani Domu”,  
00-480 Warszawa,  
ul. Wiejska 19  
z dopiskiem „Zdrowie”

Jesteśmy 14 lat po ślubie. Ucho-
dzimy za dobre małżeństwo i tak 
faktycznie jest. Żyjemy zgodnie, 
nie kłócimy się. Tylko coraz mniej 
okazujemy sobie miłość i prawie 
w ogóle nie znajdujemy dla siebie 
czasu, zajęci dziećmi i pracą. 
Nie chcę, żeby nasz związek tak 
wyglądał....

Agnieszka J. z Koła

Opisana przez Panią sytuacja 
dotyczy wielu małżeństw. 
W natłoku codziennych spraw, 
coraz trudniej jest znaleźć 
czas dla siebie nawzajem. Jest 
to jednak konieczne – nawet 
małe gesty budują bliskość i in-
tymność między partnerami.  
Czasem wystarczy wysłanie 
miłego smsa w ciągu dnia, czy 
spacer tylko we dwoje. Może 
warto poprosić też kogoś o po-
moc przy dzieciach, żebyście 
państwo mogli wyjść choć na 
krótką randkę? Radzę również 
porozmawiać z  mężem o Pani 
rozterkach i potrzebach. Być 
może razem uda wam się zna-
leźć jakiś sposób na ożywienie 

związku. A może zmobilizuje 
Pani go w  ten sposób do ro-
mantycznych gestów? Warto 
o to zadbać, bo bez pracy nad 
relacjami nie może być mowy 
o szczęśliwym małżeństwie. 
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