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RECEPTA

/  zdrowie / 
Uroda

d o k t o r
no

Moje nogi nie mają ze mną łatwo. Poobija-
ne i podrapane (rower, las). Do tego 
genetyczne obciążenie chorobami 

krążenia, zmiany hormonalne, trzy ciąże. Tylko 
czekałam, kiedy pojawią się na nich pierwsze 
wstążki żylaków. Ostatecznie nie było źle. Fakt, 
pojawiła się wypukła niebieska żyła, ale po prostu 
była. Nie bolała, nie powiekszała się, nie zaszodzi-
ły jej ciąża ani nadprogramowe kilogramy. Do 
czasu. Ostatnio, gdy chciałam ochoczo rzucić  
się na matę i zacząć ćwiczyć jogę, nagle zabolało. 
Cóż, koniec balu, trzeba pokazać to specjaliście. 

Wpieniająca historia  
Nie powiem, bałam się. Że czeka mnie bolesna 
operacja, polegająca dosłownie na wypruwaniu 
żył. Doktor Tomasz Szular ma ogromne doświad-

czenie we flebologii, więc postanowiłam zmierzyć 
się z prawdą. Czekał mnie dokładny wywiad i tzw. 
USG dopplerowskie (sprawdzeniu stanu żył –  
nie tylko tych widocznych, ale i głębiej położo-
nych). Doktor uspokoił mnie, że stan żył głębokich 
jest wystarczająco dobry, by zająć się usunięciem 
„powierzchniowego” problemu.  
A konkretnie wykonać zabieg skleroterapii,  
czyli wstrzyknąć do żyły piankę, która sprawi,  
że naczynie pod wpływem kontrolowanego stanu 
zapalnego się zasklepi. Doktor pod USG wyryso-
wał kształt żyły i miejsca wkłucia, a potem  
w trzech miejscach podał preparat cienką igłą. 
Serio, ukłucie komara bardziej boli. Po zabiegu 
natychmiast musiałam wcisnąć się w pończochę  
uciskową – wcześniej pielegniarka zmierzyła moje 
obwody i pończocha już na mnie czekała. Po 
zabiegu musiałam chodzić przez 20–30 minut, aby 
zminimalizować ryzyko zakrzepów. Cała wizyta 
to 30 minut (i 500 zł). Pończochę należy nosić  
w ciągu dnia przez 2 tygodnie. Gdybym wiedziała, 
że to tak banalnie proste, przyszłabym wcześniej. 
A tak, szykuję się już na... drugą nóżkę. 

A konkretnie 
doktor od nóg  

– flebolog – ma  
w zanadrzu arsenał 

zabiegów, dzięki 
którym możesz  

pozbyć się żylaków  
i pajączków. To nie 

tylko kwestia estetyki, 
lecz także zdrowia, 

więc warto mu 
pokazać swoje nogi.  

tekst Joanna Winiarska 
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