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Otyłość jest drugą
po paleniu papiero-
sów przyczyną
chorób i przed-

wczesnej śmierci. Przyczynia
się do rozwoju wielu chorób,
jak np. cukrzyca, nadciśnie-
nie, zmiany zwyrodnieniowe
stawów, zwiększa możliwość
śmierci na skutek chorób
serca, powoduje wzrost ryzy-
ka zachorowań na niektóre
rodzaje raka, w tym raka
żołądka i jelita, raka macicy
i jajnika. Wpływa też na rela-
cje międzyludzkie, jest naj-
częstszą przyczyną stresów
i depresji. Osoby otyłe bywają
dyskryminowane w pracy,
w szkole, w domu, wytykane
palcami na ulicy.

W Bielsku-Białej 120 leka-
rzy w miasta i okolic wzięło
udział w konferencji nauko-
wo-szkoleniowej, poświęco-
nej zagadnieniu leczenia oty-
łości, zatytułowanej
„Beskidzkie dni chirurgii
metabolicznej i bariatrycz-
nej”. Jej organizatorami byli
Beskidzka Izba Lekarska oraz

Szpital Chirurgii Małoinwa-
zyjnej i Rekonstrukcyjnej
w Bielsku-Białej.

Uczestniczący w konferen-
cji lekarze w codziennej prak-
tyce spotykają się z pacjenta-
mi cierpiącymi na schorzenia,
będące efektem otyłości lub

też są przez nią spotęgowane,
jak nadciśnienie, cukrzyca,
choroby zwyrodnieniowe sta-
wów, bezdech śródsenny,
nowotwory złośliwe, depre-
sja. Zaprezentowane w czasie
obrad najnowsze wyniki
badań, dotyczące przyczyn

powstawania otyłości i powi-
kłań jej towarzyszących oraz
możliwości leczenia zacho-
wawczego i chirurgicznego,
ułatwić mają lekarzom
codzienną praktykę lekarską.

W konferencji uczestniczył
także jeden z pacjentów, który

kilka lat temu poddał się ope-
racji bariatrycznej. Skutecz-
nym i trwałym sposobem
leczenia w przypadku otyłoś-
ci olbrzymiej (złośliwej),
kiedy zawodzą rozwiązania
oparte na farmakologii, diecie
i aktywności fizycznej, jest
bowiem chirurgia otyłości.

Efekt przeprowadzonych
operacji bariatrycznych to
spadek masy ciała, skutkujący
poprawą jakości życia i złago-
dzeniem lub ustąpieniem
powikłań towarzyszących
otyłości.

W bielskim Szpitalu Chi-
rurgii Małoinwazyjnej
i Rekonstrukcyjnej operacje
bariatryczne wykonywane są
od kilku lat. Przeprowadzono
ich dotąd z powodzeniem
ponad 200.
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Groźna jak tytoń
b Lekarze zgłębiali w Bielsku-Białej
wiedzę na temat leczenia otyłości
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« Skutecznym
i trwałym sposobem
leczenia otyłości
olbrzymiej, kiedy
inne sposoby zawo-
dzą, jest chirurgia »

BIELSKO-BIAŁA, JAWORZE,
CZECHOWICE-DZIEDZICE
W Kościele Adwentystów Dnia
Siódmego trwa cykl wykładów
„Objawienie nadziei”. W ten
weekendpastorZenonSambor-
ski wygłosi trzy kolejne.

W sobotę o 16.00 w Czecho-
wicach przy ul. Klasztornej 4
mówił będzie dlaczego jest tyle
zła na świecie. W niedzielę o tej
samej godzinie w Bielsku
przy ul. Krasińskiego 31 wy-
głosi wykład „Apokaliptyczny
ruch przeznaczenia”. O 18.00
w Jaworzu przy ul. Dębowej
125, tematem będzie „Najwięk-
sze przestępstwo od czasów
Golgoty na podstawie Księgi
Daniela i Apokalipsy”. NET

OApokalipsie

NagrodydlaATH
BIELSKO-BIAŁA Cztery prace
magisterskieorazpojednejdok-
torskiej i inżynierskiej,napisane
przez studentów ATH, zostały
nagrodzone w edycji Konkursu
o Nagrodę Fiata za 2010 rok.

Nagrody zdobyli: Mirosław
Wojtyła, Tomasz Kurczyk,
Bartłomiej Nabielski, Tomasz
Pająk, Bartłomiej Jańcza, Jakub
Węgrzyn.

Obok Politechniki Śląskiej
w Gliwicach i Politechniki War-
szawskiej, bielska Akademia
Techniczno-Humanistyczna
jest jedną z trzech uczelni z ca-
łej Polski, do której konkurs
Fiata jest skierowany. Nagrody
przyznawane są od 1997 roku.
NET
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Fiat Punto MyLife
nawigacja TomTom, klimatyzacja, radio CD/MP3, 

Blue&Me z USB, cztery poduszki powietrzne,
wspomaganie  kierownicy

39 990 zł

Fiat Panda MyLife
kli matyzacja, radio CD/MP3,
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