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TUTAJ ZJESZ I PRZECZYTASZ: GŁOS OLECKA, 
KURIER GOŁDAPSKI, ROZMAITOŚCI EŁCKIE 
„PUB PIWNICA”
OLECKO, ul. Plac Wolności 24, 
tel. 87 523 03 03

RESTAURACJA „HORY-
ZONT” 
OLECKO, ul. Parkowa 11, czynne 
codziennie w godz. 7 -19. Pole-
camy pyszne obiady domowe 
już od 10 zł. Organizujemy im-
prezy okolicznościowe: wesela, 
dancingi, komunie i inne. Tel. 
516 442 550

„KARCZMA MARGRABOWA”
OLECKO, ul. Gołdapska 32, tel. 
87 520-16-69

„MATRIOSZKA”
GOŁDAP, ul. Partyzantów 27, 
tel. 87 520 00 11. Serwujemy 
dania kuchni regionalnej 
i rosyjskiej. Organizujemy im-
prezy okolicznościowe: wesela, 

chrzciny, obiady pożegnalne. 
Obsługujemy grupy zorganizo-
wane i oferujemy też catering. 

„RESTAURACJA MIĘDZY 
WIERSZAMI”
EŁK, ul. Nadjeziorna 2G, Ełk, 
tel. 533 532 808. Serwujemy 
wyłącznie świeże potrawy, 
przygotowywane na bieżąco, 
doprawiając jedynie natural-
nymi przyprawami. Starannie 
dobrane wina świetnie współ-
grają z potrawami. A codziennie 
od poniedziałku do piątku 
zapraszamy na obiadowe dania 
dnia. Organizujemy również: 
szkolenia, uroczystości i kame-
ralne imprezy. Zapraszamy.

„JANUS”
EŁK, ul. Nadjeziorna 2b, Ełk, 
509 019 808, www.janus.elk.pl. 
W każdą niedzielę obiady w for-

mie stołu szwedzkiego - jesz, ile 
chcesz. 14 dań, napoje.

„KUŹNIA SMAKU”
ul. Pułaskiego 8, 87 610 98 28. 
Wykwintna kuchnia, bogate 
menu, profesjonalna obsługa. 
Organizujemy imprezy oko-
licznościowe stypy, komunie, 
chrzciny, urodziny, spotkania 
biznesowe.

„DOS PATOS ”
EŁK, ul.Wojska Polskiego 73a, 
87 621 70 61, www.dospatos.
pl Restauracja Dos Patos 
zaprasza łasuchów, smakoszy 
i koneserów na pyszne dania 
główne i desery.

„KARCZMA STARY 
SPICHLERZ”
EŁK, ul. Zamkowa 8A, www.
staryspichlerz.pl, tel. 87 523 41 

71, 500 807 573, 500 436 129. 
W Karczmie Stary Spichlerz 
odnajdziecie Państwo spokój 
i niepowtarzalną atmosferę. Za-
bytkowe stoły i ławy zachęcają 
do odpoczynku i delektowania 
się specjałami naszej kuchni 
wg. staropolskich i regional-
nych receptur.

„DESER 
I KAFKA”
EŁK, ul. Wojska Polskiego 46, 
Ełk, www.ciuciucaffe.pl, tel. 513 
524 954

„RESTAURACJA 
PALCE LIZAĆ” 
EŁK, przyciąga stylowym, 
ciepłym wnętrzem i niepo-
wtarzalnym klimatem. Nasi 
kucharze codziennie dbają o to, 
aby posiłki były przyrządzane od 
podstaw w oparciu o naturalne 

i świeże produkty, dzięki czemu 
są nie tylko smaczne ale również 
zdrowe i wykwintnie podane. 
Codziennie oferujemy Państwu 
pyszne i świeże dania w rozsądnej 
cenie. Restauracja Palce Lizać 
to miejsce spokojne, nastrojowe 
na dobry początek dnia, obiad ro-
dzinny, spotkanie przy kawie czy 

romantyczną kolację. Serdecznie 
zapraszamy do naszego azylu.

CHCESZ ZNALEŹĆ SIĘ 
W NASZYM KĄCIKU 
- ZADZWOŃ 
514-800-548

NIEPŁODNOŚĆ TO POWAŻNY PROBLEM
ROZMOWA\\\ O problemach związanych z zajściem w ciążę, najczęstszych przyczynach tego problemu i leczeniu 
niepłodności rozmawiamy z prof. Piotrem Laudańskim, specjalistą medycyny rozrodu, który pomaga również ełczankom.

— Coraz częściej mówi się 
o problemie niepłodności. 
Czy i w swojej praktyce 
lekarskiej również zauważa 
Pan ten problem?
— Niestety tak. Problem 

jest poważny. Styka się z nim 
coraz więcej par. Widzę to na 
co dzień, bo zajmuję się pa-
cjentkami, które chcą mieć 
dziecko, a  jednak z  jakichś 
powodów nie mogą.

— Czy każdy lekarz może 
zajmować się diagnostyką 
i leczeniem niepłodności?
— Wstępny etap diagno-

styki i  leczenia może być 
przeprowadzony przez gine-
kologów-położników. Wska-
zane jest jednak, aby następ-
nie pary były kierowane do 
wykwalifi kowanych lekarzy, 
którzy mają podspecjalizację 
z  endokrynologii ginekolo-
gicznej i  rozrodczości. Tak 
przygotowani specjaliści mają 
największą wiedzę i doświad-
czenie do tego, żeby rozwią-
zywać problemy niepłodnych 
par, ale także kobiet z proble-
mami endokrynologicznymi 
związanymi z rozrodem i cią-
żą. W  Polsce ciągle niestety 
nie ma takich lekarzy zbyt 
wielu. W tej chwili jest około 
55 specjalistów.

— Dużo par ma problemy 
z niepłodnością?

— Szacuje się, że jest to 
10-15%. Kobiety coraz póź-
niej decydują się na ciążę, 
a  wiek ma tu niebagatelne 
znaczenie. Narasta również 

problem niepłodności u męż-
czyzn.

— Kiedy możemy mówić 
o poważnych problemach 
z zajściem w ciążę?

— Po roku regularne-
go współżycia. Po upływie 
tego czasu należy rozpocząć 
wstępną diagnostykę. Lekarz 
zawsze w  pierwszym etapie 
zbiera dokładny wywiad le-
karski. Później wykonuje ba-
danie ginekologiczne, USG, 
zleca badania hormonalne 
i badanie nasienia u partne-
ra. Jeśli kobieta jeszcze nie ma 
35 lat i problemy z  zajściem 
w ciążę trwają około pół roku 
to zaleca się dalsze regularne 
współżycie z  jednoczesnym 
pilnowaniem owulacji, tzw. 
kalendarzyk małżeński. Jeśli 
w  dalszym ciągu nie może 
zajść w ciążę, konieczne jest 
zastosowanie innych metod. 
Najpierw próbujemy tzw. sty-
mulacji owulacji - pacjentka 
przyjmuje leki, dzięki którym 
dochodzi do rozwoju pojedyn-
czego pęcherzyka i owulacji. 
Na tym etapie, w wybranych 
sytuacjach, na przykład właś-
nie w przypadku niepłodności 
o nieznanej przyczynie czy ła-
godnej endometriozy, można 
też dodatkowo zastosować in-
seminację, co zwiększa szanse 
na zajście w ciążę. Ostateczną 
metodą jest „in vitro”.

— A jakie są inne przyczyny 
niepłodności?
— Dotyczą poszczegól-

nych części narządu rodne-

go u kobiety. Mogą być np. 
związane z nieprawidłowym 
funkcjonowaniem jajni-
ka. Jedną z  najczęstszych 
przyczyn niepłodności jest 
choroba, która prowadzi do 
zaburzeń owulacji - zespół 
policystycznych jajników. 
Nie jest to choroba uleczal-
na, ale pacjentce można 
pomóc z nią walczyć i to za-
równo, gdy chce zajść w cią-
żę, jak i  wtedy, gdy nie ma 
takich planów.

— Dużo się mówi również 
o endometriozie…
— Jest to poważna, przewle-

kła choroba, dotykająca głów-
nie kobiety w wieku rozrod-
czym. U 90% kobiet pewna 
część tkanki endometrium, 
która znajduje się w macicy, 
podczas miesiączki, wstecz-
nie jajowodami, dostaje się 
do jamy brzusznej i tam u ok. 
10% kobiet nieprawidłowo 
się rozrasta. W  następstwie 
tworzy się nieprzyjazne śro-
dowisko dla zapłodnienia. 
W bardziej zaawansowanym 
stadium tej choroby, gdy po-
wstają zrosty, zapłodnienie 
nie jest możliwe.

— W takiej sytuacji kobieta 
nie ma szans na zajście 
w ciążę?
— Szacuje się, że 20-30 % 

kobiet z  endometriozą ma 

problemy z  niepłodnością. 
W zaawansowanej endome-
triozie jedynym ratunkiem 
dla kobiet jest zapłodnienie 
pozaustrojowe. Jak już wcześ-
niej wspomniałem, w  przy-
padku łagodnej endometriozy 
można próbować stymulacji 
owulacji połączonej z insemi-
nacją. I trzeba powiedzieć też 
jasno, że nawet jeśli kobieta 
nie chce zajść w ciążę, to en-
dometriozę trzeba oczywiście 
leczyć. Ta choroba powoduje 
bowiem inne poważne skutki: 
przewlekłe i bolesne miesiącz-
ki, bolesne stosunki płciowe, 
przewlekły ból miednicy, a w 
bardzo rzadkich przypadkach 
może ulec zezłośliwieniu.

Kontakt: 
www.piotrlaudanski.pl
Dental & Medical Dominika 
Pięcikowska Eryk Pięcikowski 
Lekarska Sp.p.
19-300 EŁK, ul. Nadjeziorna 23 
lok. c1
Rejestracja: tel. 87 7321888; tel. 
882058630
KRIOBANK Centrum Leczenia 
Niepłodności, Ginekologia 
i Położnictwo
15-879 BIAŁYSTOK, ul. Stołecz-
na 11
Rejestracja: tel./fax 85 7441378

PAWEŁ TOMKIEWICZ

p.tomkiewicz@gazetaolsztynska.pl
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Wszelkie prawa zastrzeżone. GRUPA WM Sp. z o.o.


