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Stany Zjednoczone – liderem w diagnostyce 
oraz metodach leczenia chorób żył

ZDROWIE

Dorota Feluś

Dziennikarka. W Stanach 
Zjednoczonych od po-
nad 20 lat. Rodowita 
krakowianka. Studiowała 
elektronikę na AGH. Publi-
kowała m.in. w „Gazecie 
Krakowskiej”, „Tempie”, 
„Kobiecie i Stylu: maga-
zynie kobiet myślących”, 
„A'propos”, „Chicago Fo-
rum”. Współautorka „Bo-
żego dopingu”. Pasje: 
drugi człowiek, medycyna 
holistyczna, tenis ziemny, 
podróże.

Chicago Vein Care Cen-
ter znajduje się w czołówce 
placówek oferujących naj-
lepszą diagnostykę i me-
tody leczenia chorób żył w 
Chicago. Pacjenci mają do 
wyboru dwie lokalizacje: 
5544 W. Belmont Ave. w 
Chicago oraz 7437 N. Har-
lem Ave. w Niles. W klini-
kach tych pacjenci nie tylko 
będą mogli porozumieć się 
w swoim ojczystym języku, 
ale także spotkają profesjo-
nalną i przyjacielską kadrę 
medyczną, która zawsze 
służy pomocą na każdym 
etapie leczenia – począw-
szy od testów, wyjaśnienia 
diagnozy oraz sposobu 
leczenia, po informacje 
dotyczące ubezpieczenia i 
opłat. Kliniką kieruje do-
świadczony flebolog, dr 
Ramon J. Castro.

Panie doktorze zacznij-
my od krótkiej prezentacji 
Pana osoby

dr Ramon J. Castro: Je-
stem lekarzem flebologiem, 
specjalistą chorób żył. Posia-
dam certyfikaty the American 
Board of Venous & Lymphatic 
Medicine, jestem również 
członkiem American College 
of Phlebology. W tym zawo-
dzie pracuję już od wielu lat, 
więc miałem szansę zajmo-
wać się często bardzo skom-
plikowanymi przypadkami. 
W moich klinikach Chicago 
Vein Care Center wspierają 
mnie wspaniali współpra-
cownicy, dzięki czemu śmia-
ło mogę powiedzieć, że to 
co nas wyróżnia, to przede 
wszystkim najwyższej jakości 
opieka, pomoc nawet w naj-
bardziej skomplikowanych 
przypadkach oraz wieloję-
zyczna kadra mówiąca w 
trzech językach – angielskim, 
hiszpańskim i polskim. Oczy-
wiście ze względu na nasze 
usytuowanie, w sercu tzw. 
„polskiej dzielnicy” więk-
szość naszych pacjentów 
stanowią osoby polskojęzycz-
ne i aby zapewnić im kom-
fort oraz swobodę podczas 
całego procesu, zaczynając 
od rejestracji, a kończąc na 
zabiegach, moje współpra-
cownice porozumiewają się 
w ich ojczystym języku. Sam 
jestem dwujęzyczny, mówię 
po angielsku i po hiszpańsku. 
Języka polskiego nie opano-
wałem jeszcze do perfekcji, 
ale cały czas uczę się tego 
pięknego, choć dość trud-
nego języka. Oprócz tego 
jest jeszcze jeden bardzo 
osobisty powód. Otóż zawsze 
byłem zafascynowany Polską. 
Potem poznałem moją wspa-
niałą żonę – Polkę, dzięki 
której postanowiłem zacząć 
uczyć się języka polskiego. 
W naszym domu mówimy po 
polsku, kultywujemy polskie 
tradycje oraz przekazujemy 
je naszym dzieciom. Tak więc 
czuję bardzo silne więzi z 

Polską, fascynuje mnie jej 
historia, wydaje mi się, że 
dzięki temu zaczynam coraz 
lepiej rozumieć Polaków, a to 
z kolei pomaga mi w mojej 
praktyce lekarskiej.

Kim są pacjenci odwie-
dzający kliniki?

– Moimi pacjentami są 
osoby w każdym wieku, ko-
biety jak i mężczyźni, wyko-
nujący przeróżne zawody. Są 
to osoby, które pojawiły się u 
nas, gdyż zauważyły u siebie 
jakieś niepokojące symptomy 
lub takie, które szukały już 
pomocy w innych klinikach, 
u innych lekarzy, ale dopiero 
u nas zostały odpowiednio 
zdiagnozowane i znalazły 
pomoc.

No właśnie, jakie symp-
tomy powinny zwrócić 
uwagę pacjentów?

– Symptomy, które powin-
ny budzić zaniepokojenie to: 
bóle nóg, zmęczenie, poczucie 
ociężałości, bolesne skurcze 
mięśni, opuchlizna, zespół 
niespokojnych nóg (RLS), 
swędzenie, nieestetyczne i 
bolesne owrzodzenia. Oprócz 
tego workowate lub wrzecio-
nowate poszerzenia żył wi-
doczne na całej długości nóg 
nie powinny być lekceważo-
ne. Zdecydowanie wymagają 
konsultacji z lekarzem specja-
listą. Przecież każdy z nas wie, 
że nieleczone i zaniedbane 
symptomy są przyczyną roz-
woju poważnych problemów 
i schorzeń żył, czyli żylaków 
oraz zakrzepów, owrzodzeń 
czy ogromnego bólu. Nasze 
hasło brzmi: „Zdrowe nogi, 
zdrowy Ty!”, więc jeszcze raz 
podkreślę, że w przebiegu 
procesu leczenia ważne jest, 
by w porę zwrócić się po po-
moc i cieszyć się zdrowiem i 
pięknymi nogami.

Kto częściej cierpi z po-
wodu żylaków?

– Kobiety są bardziej 
podatne, choć mężczyźni 
również uskarżają się na 
problemy z żyłami. Składa 
się na to kilka faktów. Przede 
wszystkim zmiany hormo-
nalne, które zachodzą w ich 
ciele podczas ciąży. Inna czę-
sta przyczyna to problemy 
z wagą, częste jej zmiany, 
zwłaszcza tycie jest niezdro-
we dla kondycji naszych żył, 
następnie – wykonywany 
zawód, długotrwałe siedze-
nie lub stanie. Cóż, zapewne 
także wiek, na żylaki skarżą 
się częściej ludzie starsi. Nie 
możemy także zapomnieć, 
że tendencje do zapadania 
na choroby żył dziedziczymy 
od naszych przodków. Więk-
szość ludzi z genetycznymi 
predyspozycjami do chorób 
żył rodzi się z osłabionymi 
ściankami żył i z upływem 
czasu przypadłość ta po-
garsza się. Chciałbym zwró-
cić uwagę na jeszcze jeden 

aspekt: kobiety wcześniej 
i częściej szukają pomocy 
specjalisty, gdyż chcą wyglą-
dać lepiej. Co można w tym 
przypadku robić, to prowa-
dzić zdrowy tryb życia, nie 
palić i starać się dbać o nasze 
żyły i nogi poprzez marsze, 
ćwiczenia, zrzucenie wagi, 
a w momencie pojawienia 
się pierwszych symptomów, 
umówić się na konsultację z 
lekarzem flebologiem.

Jakie metody diagno-
styczne oraz jakie zabiegi 
wykonuje Pan w Chicago 
Vein Care Center?

– Proces diagnozowania 
i leczenia zaczynam od roz-
mowy z pacjentem, podczas 
której zbieram informacje 
na temat występujących w 
rodzinie chorób żył lub in-
nych schorzeń, takich jak 

cukrzyca, problemy z krą-
żeniem oraz zakrzepy, spe-
cyfiki wykonywanej pracy 
oraz od przeprowadzenia 
badania ultrasonograficzne-
go. Ultrasonografia żył (ang. 
venous duplex ultrasound) 
jest jedną z metod diagno-
styki obrazowej, pozwalającej 
nam na zidentyfikowanie 
niewydolnej żyły, jej kształtu 
i rozmiaru oraz lokalizacji. 
W mojej klinice wykonuję 
następujące zabiegi flebolo-
giczne: minimalnie inwazyjną 
endoliniową ablację laserową 
(endovenous laser ablation, 
EVLA) oraz skleroterapię 
wspomaganą ultrasonogra-
fem. Sposób, w jaki żyły są 
leczone polega na zniszcze-
niu ścian żył i zamknięciu 
chorych żył poprzez użycie 
energii cieplnej (endothermic 

ablation) lub przy pomo-
cy środków chemicznych 
(skleroterapia). Wszystkie 
te zabiegi wykonywane są 
w warunkach ambulato-
ryjnych, przy znieczuleniu 
miejscowym, a pacjent może 
już na drugi dzień powrócić 
do pracy i do swoich zajęć. 
Oczywiście zalecam także 
moim pacjentom pończochy 
uciskowe. Dodatkowo wyko-
nujemy leczenie laserowe żył 
pająkowych i mniejszych żył.

Jak przedstawiają się 
koszty leczenia chorób 
żylnych?

– W moich klinikach w 
przypadkach medycznych 
koszt zabiegów pokrywany 
jest przez ubezpieczenia. 
Akceptujemy Medicare, PPO 
oraz większość powszechnie 

znanych ubezpieczeń. Pacjen-
ci mogą także płacić gotówką. 
Ponadto dwa razy w miesią-
cu oferujemy pacjentom w 
obu lokalizacjach darmowe 
prześwietlenia USG w celu 
sprawdzenia układu żylnego 
nóg i wykrycia możliwych 
chorób. Każdemu, kto ma 
problem z dotarciem do nas 
zapewniamy również darmo-
wy transport.

Jeżeli osoba mówiąca po 
polsku, cierpiąca z powodu 
chorób żył waha się, nie jest 
zdecydowana do którego 
specjalisty się wybrać, ja-
kiego argumentu użyłby 
Pan, aby ją przekonać?

– Przede wszystkim żad-
nych symptomów nie można 
lekceważyć. W przypadku 
ich wystąpienia nie można 
odwlekać wizyty. Wczesna, 
odpowiednia diagnoza jest 
kluczem do sprawniejszego 
przebiegu procesu lecze-
nia oraz szybszego powrotu 
do zdrowia. Moi współpra-
cownicy to wielojęzyczni 
profesjonaliści z długoletnią 
praktyką, którzy zawsze sta-
rają się pomóc pacjentowi. 
Specjalnością naszej kliniki 
jest udzielanie pomocy na-
wet w skomplikowanych 
przypadkach. Jeżeli chcieliby 
Państwo dowiedzieć się wię-
cej na temat Chicago Vein 
Care Center, zapraszam do 
odwiedzenia naszej strony 
www.yourveinexpert.com. 
Znajdą tam Państwo ciekawe 
publikacje na temat przypad-
ków moich pacjentów.

Na koniec jeszcze jedno, 
osobiste pytanie. Dlacze-
go wybrał Pan tę właśnie 
profesję?

– Zawsze chciałem wy-
konywać zawód, który nie 
tylko pozwoli mi na niesienie 
pomocy, ale także na ciągłą 
naukę, którą następnie wy-
korzystuję w praktyce. Ale 
najważniejszym aspektem 
jest dla mnie to, że efekty 
leczenia są widoczne niemal 
od razu. Ból znika i moi pa-
cjenci czują upragnioną ulgę. 
U osób starszych poprawia 
się mobilność i są one mniej 
narażone na upadki, kobiety 
mogą cieszyć się nie tylko 
zdrowymi, ale także dobrze 
wyglądającymi nogami, a 
to z kolei odbudowuje ich 
poczucie atrakcyjności oraz 
pewność siebie. Mężczyźni 
mogą od razu powrócić do 
wykonywanych zajęć. Jeżeli 
miałbym podsumować to w 
jednym zdaniu: największą 
satysfakcję sprawia mi to, że 
moi pacjenci czują się lepiej, a 
więc są zdrowsi, zadowoleni 
z efektów leczenia oraz odzy-
skują radość życia.

Dziękuję za rozmowę.

Z dr. Ramonem J Castro 
rozmawiała I. Biernacka

Artykuł sponsorowany

Chicago Vein Care Center
5544 W. Belmont Ave. w Chicago           7437 N. Harlem Ave. w Niles

      (773) 283–7887                                               (847) 983–0445
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