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Szanowni Pacjenci
Minął już rok, odkąd nasz Zakład „wzbogacił się” 

przejmując 8 przychodni lekarskich zlokalizowanych na 
terenie Dzielnicy Warszawa Śródmieście. W tym numerze 
biuletynu przedstawimy Państwu dwie z tych przychodni. 

W Przychodni Lekarskiej przy ul. Dragonów 6, oddano 
do użytku po modernizacji pierwsze piętro z Poradnią 
Podstawowej Opieki Zdrotnej, Stomatologią i Poradnią 
Chirurgii Ogólnej dla dorosłych. Od 1 lipca 2011r. oferta 
przychodni zostanie rozszerzona o świadczenia zdrowotne 
udzielane w Poradni Grużlicy i Chorób Płuc.

Oferta usług medycznych Przychodni Lekarskiej przy 
ul. Chmielnej 14 jest bardzo szeroka i różnorodna. Badania 
diagnostyczne i zabiegi terapeutyczne wykonywane są w tej 
przychodni przy użyciu nowoczesnego sprzętu medycznego 
i aparatury. Cieszą się one dobrą opinią wśród pacjentów.

Planujemy dalaszy jej rozwój. Zatrudniono nowych 
lekarzy, co poprawiło dostępność świadczeń zdrowotnych 
dla pacjentów. W chwili obecnej trwają przygotowania do 
modernizacji budynku przychodni, przygotowywana jest 
dokumentacja i uzgadniany jest zakres prac. 

27 maja obchodziliśmy drugą rocznicę powstania 
Oddziału Dziennego Psychiatryczno-Geriatrycznego 
mieszczącego się w Wolskim Centrum Seniora przy  
ul. Leszno 17, gdzie otrzymują pomoc osoby po 60 roku 
życia. W trakcie uroczystego spotkania pacjenci przedstawili 
efekty swojej pracy, atrakcją spotkania był występ Koła 
Teatralnego „TangoAmore” utworzonego przez pacjentów 
Oddziału.  Było to wzruszające przeżycie dla wszystkich 
uczestników uroczystości.

Zapraszamy do korzystania ze świadczeń zdrowotnych 
udzielanych przez wszystkie przychodnie naszego Zakładu. 
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Pacjentom przysługują między innymi:
•  badanie lekarskie stomatologiczne 

z instruktażem higieny jamy ustnej;
• badanie lekarskie kontrolne;
• leczenie próchnicy zębów;
•  świadczenia z zakresu leczenia endo-

dontycznego (kanałowego) zębów 
jednokanałowych;

• usunięcie złogów nazębnych;
•  leczenie zmian na błonie śluzowej 

jamy ustnej;
•  usunięcie zęba oraz niektóre zabiegi 

chirurgiczne;
•  zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne 

(dwa rtg w ciągu 12 miesięcy);
• znieczulenie w razie potrzeby.

Pacjentowi zgłaszającemu się z bólem, 
świadczenia udzielane są w dniu zgło-
szenia.

Leczenie protetyczne
W ramach bezpłatnych świadczeń pacjen-
towi przysługuje także leczenie protety-
czne. W razie konieczności, pacjent ma 
prawo do leczenia z zastosowaniem pro-
tez akrylowych w szczęce i żuchwie raz 
na 5 lat.
Pacjentowi przysługuje także prawo 
do bezpłatnej naprawy protezy raz na 
2 lata (także w większym zakresie, np. 
z wyciskiem lub podścieleniem protezy).
Pacjent powinien potwierdzić (na zlece-
niu) odbiór wykonanej protezy zębowej, 
aparatu ortodontycznego lub ich na-
prawy.

Leczenie ortodontyczne 
wad zgryzu

W ramach gwarantowanego leczenia 
ortodontycznego wad zgryzu pacjentowi 
przysługuje:
1.  leczenie z zastosowaniem aparatu 

ruchomego – do końca 12. roku życia;
2.  kontrola wyników leczenia po jego 

zakończeniu – w okresie retencji do 
ukończenia 13. roku życia;

3.  zdjęcie pantomograficzne – jeden raz 
w trakcie całego leczenia ortodonty-
cznego;

4.  naprawa aparatu – do ukończenia 13. 
roku życia;

5. korekcyjne szlifowanie zębów;
6.  proteza dziecięca częściowa i całkowita.

Okres retencji to okres, w którym pacjent 
nosi tak zwany aparat retencyjny (retainer) 
pozwalający – poprzez stabilizację uzę-
bienia – utrzymać osiągnięty wynik le-
czenia.
Naprawa lub wymiana aparatu nie 
przysługuje przy nieprawidłowym jego 
użytkowaniu, np. nieregularnym noszeniu 
aparatu.

Dodatkowe świadczenia 
gwarantowane dla wybranych grup
1.  Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia 

przysługują, między innymi:
•  zabezpieczenie lakiem bruzd zębów 

szóstych w ramach profilaktyki – do 
ukończenia siódmego roku życia;

•  lakierowanie wszystkich zębów 
stałych;

• impregnacja zębiny zębów mlecznych;
•  całkowite opracowanie i odbudowa 

ubytku zęba mlecznego;
•  kosmetyczne pokrycie niedoro-

zwoju szkliwa w zębach stałych;
• leczenie chorób przyzębia;
•  zabiegi chirurgiczne, takie jak: 

operacyjne odsłonięcie zatrzyma-
nego zęba, operacyjne usunięcie 
zawiązków zębów ze wskazań 
ortodontycznych, resekcja wierz-
chołka korzenia zębów przed-
nich.

2.  Kobietom w ciąży i w czasie 
połogu przysługuje m.in.:

•  rozszerzone leczenie endodonty-
czne (jedno- i wielokanałowe).

3. Osobom niepełnosprawnym 
w stopniu umiarkowanym i zna-
cznym, jeżeli wynika to ze wskazań 
medycznych, przysługuje:
•  znieczulenie ogólne przy wykony-

waniu świadczeń zdrowotnych;
•  kompozytowe materiały światło-

utwardzalne do wypełnień.

Potwierdzenie prawa do 
dodatkowych świadczeń

Dokumentami potwierdzającymi prawo 
do dodatkowych świadczeń są w szcze-
gólności:
•  dla dzieci i młodzieży do ukończenia 

18. roku życia – karta ubezpieczenia 
zdrowotnego lub dokument stwierdza-
jący tożsamość lub skrócony odpis aktu 
urodzenia;

•  dla kobiet w ciąży – karta przebiegu 
ciąży i karta ubezpieczenia zdrowo-
tnego lub karta przebiegu ciąży i do-
kument stwierdzający tożsamość;

•  dla kobiet w okresie połogu – skrócony 
odpis aktu urodzenia dziecka i karta 
ubezpieczenia zdrowotnego lub skró-
cony odpis aktu urodzenia dziecka 
i dokument stwierdzający tożsamość;

•  dla osób niepełnosprawnych w sto-
pniu umiarkowanym i znacznym –  
orzeczenie o niepełnosprawności.

dokończenie na str. 12

Pacjent, który chce skorzystać z porady dentysty, ma prawo wyboru 
dowolnej placówki lub lekarza stomatologa, udzielających świadczeń 
na podstawie umowy z NFZ na terenie całego kraju. Skierowanie do 
stomatologa nie jest wymagane.

ABC stomatologii 
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18 maja 2009 r. do nowo otwartych 
pomieszczeń uzyskanych dzięki moder-
nizacji III piętra Przychodni Lekarskiej 
przy ul. Leszno 17 zgłosiła się pierw-
sza grupa pacjentów, osób po 60 r.ż., 
które przyjęły postawę aktywną wobec 
przeciwności typowych dla tego okresu 
życia tj. zmniejszeniu lub zakończeniu 
aktywności zawodowej, uszczuplania 
się kręgu  rodziny i przyjaciół, poczuciu 
osamotnienia, obaw przed przyszłością 
oraz katastroficznych jej wizji, znużeniem 
życiem wymagającym nierzadko wysiłku 
ponad miarę, zmartwieniem przykrymi 
wydarzeniami i sytuacjami w rodzinie 
w otoczeniu. Oddział powstał z myślą  
o ludziach odczuwających dyskomfort 
psychiczny ograniczający ich sprawne 
funkcjonowanie i zmniejszające satysfa-
kcję z życia. 

Centrum jest placówką oferującą lecze-
nie depresji, lęku, bezsenności, osłabienia 
funkcji poznawczych w tym przede wszy-
stkim pamięci, stanów napięcia, niepoko-
ju, drażliwości, trudności w koncentracji  
a także dolegliwości o charakterze so-

matycznym i neurologicznym o podłożu 
głównie emocjonalnym. Naturalnie prze-
pływające emocje są inspiracją do ra-
cjonalnego i efektywnego działania. Te 
same emocje jednak w sytuacji ich nie-
równowagi czy zblokowania w sferze 
umysłu i ciała mogą stać się prawdziwym 
„koniem trojańskim” zarówno dla zdrowia 
psychicznego jak i somatycznego. Dlate-
go tak ważne jest aby istniały miejsca,  
w których można o nich bezpiecznie 
mówić w sposób konkretny, odnoszący się 
do realnego życia. Takim właśnie miejscem 
jest Oddział Dzienny Wolskiego Centrum 
Seniora, a główną metodą leczenia jest 
psychoterapia grupowa w przyjaznym 
środowisku społeczności terapeutycznej.

Chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób 
mogło korzystać z tej sprawdzonej już, sku-
tecznej metody leczenia. Niestety istnieją 
bariery natury mentalnej wypływające  
głównie z archaicznych już negatyw-
nych i błędnych stereotypów na temat 
zagadnień ochrony zdrowia psychicznego. 
Osoby postponujące instytucje czy osoby 
zajmujące się leczeniem zaburzeń psy-

chicznych i pacjentów wprost przyznają 
się do słabego przygotowania merytory-
cznego w tej mierze. 

Ostatnie dwa lata Wolskiego Centrum 
Seniora był to czas ciągłego rozwoju. 
Chcielibyśmy poinformować, iż dysponu-
jemy aktualnie w naszym SP ZOZ  trzema  
nowymi ofertami leczenia pacjentów: 
1/ Grupa psychoterapeutyczna dla pa-
cjentów po 60 r.ż. m.in. z zespołami  
depresyjnymi z towarzyszącym lękiem, 
bezsennością, przewlekłymi psychogen-
nymi dolegliwościami somatycznymi, 
zaburzeniami psychicznymi na podłożu 
organicznym – 12 tygodni terapii w trybie 
dziennym.
2/ Grupa rehabilitacji funkcji poznaw-
czych dla pacjentów po 60 r.ż z otę-
pieniem łagodnym i umiarkowanym  
z komponentą otępienia typu alzheime-
rowskiego – 12 tygodni terapii w trybie 
dziennym. 
3/ Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń 
Nerwicowych – osoby w wieku 18 do 
60 r.ż. z rozpoznaniem zaburzeń nerwi-
cowych np. zaburzeń lękowych, fobii, 

Niemal niepostrzeżenie minęły dwa lata działalności  
jednej z najnowszych inicjatyw naszego SP ZOZ  2-lecie Oddziału Dziennego

Wolskiego Centrum Seniora
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zespołu natręctw, przewlekłych 
zaburzeń adaptacyjnych, prze-
wlekłych reakcji na ciężki stres, 
zaburzeń somatyzacyjnych, hipo-
chondrycznych, psychastenicz-
nych itp. – 10 do 12 tygodni tera-
pii w trybie dziennym. 

Aktualnie staramy się o urucho-
mienie Poradni Zaburzeń Pamięci, 
która jest bardzo potrzebna i ocze-
kiwana przez mieszkańców Woli  
i Śródmieścia. Niestety Narodowy 
Fundusz Zdrowia na początku 
bieżącego roku  odmówił środków 
finansowych na realizację tak 
potrzebnych świadczeń dla osób 
dotkniętych tym szczególnym pro-
blemem jakim jest choroba Alzhei-
mera i inne sprawy chorobowe, 
których efektem są zespoły otę-
pienne. Będziemy nadal czynić 
wysiłki aby nieodpłatne, nowocz-
esne i wygodne leczenie tych osób 
i pomoc ich rodzinom i opiekunom 
były jak najszybciej dostępne. 

P o d s u m o w u j ą c , 
dwa lata minęły. Za rok 
chcielibyśmy cieszyć się 
efektami pracy Poradni 
Zaburzeń Pamięci. Okrasą 
okolicznościowych uro-
czystości byli Nasi goście 
– m.in. Ewa Olsińska  
z Biura Polityki Zdrowo-
tnej Urzędu m.st. War-
szawy oraz sympatycy 
Oddziału, a przede wszy-
stkim byli uczestnicy tera-
pii, których przy tej okazji 
pozdrawiamy i zapraszamy 

do jak najczęstszych odwiedzin.  
Na spotkaniu była także pani 
dyrektor Lucyna Kasprowicz. Atra-
kcją spotkania był występ Koła 
Teatralnego „Tango-Amore” ut-
worzonego przy Oddziale Dzien-
nym przez byłych uczestników 
terapii, kierowanego przez mgr 
Elżbietę Zacharek. Na margine-
sie, działalność Koła nie jest z 
założenia kontynuacją terapii ale, 
jak można się było przekonać,  
emanacją zdrowia i aktywności. 

Przed nami kolejny rok pracy. 
Planujemy dalszy rozwój oferty 
naszej placówki dla Państwa sa-
tysfakcji. Przy zrozumieniu i ży-
czliwości osób podejmujących 
decyzję np. w NFZ jesteśmy  
w stanie wiele zdziałać. Jesteśmy 
do tego przygotowani, gdyż zes-
pół terapeutyczny naszej Placówki 
tworzą zarówno kompetentni spe-
cjaliści jak i osoby młode szko-
lące się i rozwijające dynamicznie.   
W Naszym Centrum działa punkt 
informacyjno-konsultacyjny. Serde-
cznie zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych do kontaktu z nami. 
Chętnie udzielimy potrzebnych 
informacji i w miarę możliwości 
zaproponujemy możliwie najlepsze 
rozwiązanie. 

Na zakończenie chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy 
wnieśli swój wkład w te dwa lata 
ciężkiej codziennej pracy, radości, 
poszukiwań i rozwoju.
 Lek. Grzegorz Pietrak 

Kierownik Oddziału Dziennego

Leszno 17 adres już znany to Oddział Dzienny Renomowany
Personel miły, zwarty, fachowy
Służyć swą radą zawsze gotowy
8.30 to gimnastyka starszy czy młodszy wszystkich dotyka
Głowa do góry, ręce w przód, prawa ręka, lewa noga
I do zajęć brać gotowa.

Króciutka przerwa i już - społeczność, 
najpierw obecność i kogo dziś nie ma, 
kto odszedł, przybył, a kto znów nie spał?
Co wszyscy w formie!
No to wybornie. 

Psychorysunek stół, papier, kredki, ołówek.
Tylko, rysunek - dla nas zabawa
Dla psychologa – ważna to sprawa
Wiele się o nas dowiedzieć można
Jak chcesz coś ukryć – to bądź ostrożna

Muzykoterapia – będą znów grane różne utwory
Nie ma wykrętu, żeś znów jest chory
Masz się określić, co myślisz, czujesz, jak Twoje ciało
A Tobie wcale się słuchać nie chciało

Psychoterapia – rzecz niebywała 
Tu edukuje Cię grupa cała 
Masz szansę mówić co Ci dolega
Psycholog zręcznie problem postrzega
Problem się kurczy grupa się śmieje
Humor powraca – pacjent zdrowieje.

Ręko-terapia najmilsza sprawa
bo prace ręczne piękna zabawa
Grupa ochoczo maluje dzbanki, 
dzierga na drutach, powstają kapcie, wyszywanki.
Już zegar ścienny oznajmia przerwę – 
nie wszyscy wyszli o ktoś tam drzemie.

Edukacja – same mądrości
Tu Cię nauczą jak się nie złościć.
Bądź asertywny gdy rzecz wymaga
Pamiętasz o czym nasz Doktor gadał.
Wiesz co masz robić 
Masz przećwiczone jak w trudnych chwilach
Wezwać obronę.

13.30 to koniec zajęć 
czas do stołówki by miejsce zająć.
Obiad przyjechał !
Kto ma ochotę, nie je do syta to tylko zupa – 
Lecz wyśmienita. 
A w każdy piątek – grupo- terapia
Tu się dopiero prawda wyjawia.
Ten pięknie śpiewa, a tamten tańczy, 
a ileż wspomnień, wrażeń, dowcipów.
To jest rezultat pracy medyków.

2-lata pracy – niby niewiele 
A ile więcej ludzi się śmieje.
Są zdrowsi, milsi, chętni do życia
Niech nam rozkwita wiedza medyka.
Niech rząd nie skąpi i finansuje
bo społeczeństwo ich potrzebuje.

WIERSZ NAPISANY PRZEZ PACJENTKĘ ODDZIAŁU 
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Przychodnia przy ul. Dragonów 6a była w momencie 
przejęcia przez SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście dokładnie 
rok wcześniej od SPZOZ Solec,  w złym stanie technicznym, nie 
remontowana od 30 lat, zaniedbana, z przestarzałym sprzętem.

Z myślą o pacjencie, jego bezpieczeństwie i komforcie korzysta-
nia z naszych usług Dyrekcja SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście 
podjęła decyzję o rozpoczęciu w październiku 2010 r. generalnego 
remontu budynku. Lekarze i pozostały personel medyczny został 
przeniesiony na ten czas do innych placówek Zakładu.

Ponowne otwarcie w dniu 1 kwietnia przychodni po prze-
prowadzonym pierwszym etapie modernizacji zostało przyjęte 
przez lokalną społeczność z dużym zadowoleniem.

Do użytku zostały oddane: Biuro Obsługi Pacjenta mie-
szczące się w wyremontowanej części parteru przychodni 
oraz usytuowane na pierwszym piętrze gabinety lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej i gabinety lekarzy specjalistów. 
Po gruntownej modernizacji wnętrze przychodni uzyskało 
estetyczny wygląd. Zastosowano rozwiązania architektoniczne 

charakterystyczne dla nowoczesnych placówek medycznych, 
zainstalowano nowoczesny sprzęt i funkcjonalne meble.  
W placówce zatrudniony został personel medyczny (lekarze  
i pielęgniarki) z wieloletnim doświadczeniem oferujący 
pacjentom profesjonalną opiekę oraz usługi diagnostyki  
i leczenia na wysokim poziomie. 

 Kierownikiem Poradni została Lidia Niewiadomska, lekarz 
medycyny z ponad 20-letnim stażem pracy w podstawowej 
opiece zdrowotnej. Poprzednio dr Lidia Niewiadomska udzielała 
świadczeń zdrowotnych w Przychodni Lekarskiej przy ul. 
Elekcyjnej 54.

Pielęgniarką przełożoną przychodni jest mgr Renata Gontarz 
– pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem.

W chwili obecnej poradnia podstawowej opieki zdrowotnej 
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00. 
Świadczenia zdrowotne udzielane są przez dr Lidię Niewiado-
mską. W miarę zgłaszania się nowych pacjentów deklarjących 
chęć korzystania z tej przychodni świadczeń zdroeotnych Zakład 

Przychodnia  Specjalistyczna 
1 kwietnia 2011 r. została oddana do użytku po gruntownym remoncie Przychodnia Specjalistyczna 
przy ul. Dragonów 6a. W uroczystości otwarcia udział wzięli przedstawiciele władz stolicy, MOW NFZ, 
przedstawiciele lokalnej społeczności, Dyrekcja i pracownicy Zakładu.

Uroczyste otwarcie Przychodni Wyremontowane wnętrze

Biuro Obsługi Pacjenta Dr Lidia Niewiadomska
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Przychodnia  Specjalistyczna 

będzie stopniowo rozszerzał działalność poradni podstawowej 
opieki zdrowotnej zarówno w zakresie czasu pracy, jak i liczby 
lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych. 

W przychodni uruchomiona została poradnia stomatologiczna, 
w której świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane są przez 
dwóch lekarzy dentystów:

Dr Urszula Miszczak – przyjmuje pacjentów w poniedziałek, 
czwartek i piątek w godzinach 07.00-13.00 oraz we wtorek  
i środę w godzinach 13.00-19.00.

Dr Margaretta Banasik – przyjmuje pacjentów w poniedziałek 
i czwartek w godzinach 13.00-18.00 oraz we wtorek i środę  
w godzinach 8.00-13.00.

Wraz z otwarciem placówki została ponownie uruchomiona 
poradnia chirurgii ogólnej dla dorosłych, do której powrócił 
ceniony specjalista dr Mirosław Grabowski – od 22-ch lat 
związany z Przychodnią na ul. Dragonów 6a. Zakład planuje 
zwiększenie kadry medycznej tej poradni w najbliższym 
czasie.

Pacjenci przyjmowani są w poradni chirurgii ogólnej dla 
dorosłych w poniedziałek w godzinach 8:00-14:00 oraz wtorek, 
środę i piątek w godzinach 14:30-18:00. 

Placówka szczyci się uznaną renomą wśród pacjentów  
i ponowne jej uruchomienie zostało pozytywnie przyjęte 
przez lokalne środowisko. Znakomicie uzupełnia ona całą 
bazę leczniczą, jaką w ramach MOW NFZ mają do dyspozycji 
mieszkańcy Warszawy.

Obecnie prowadzone są prace remontowo-budowlane drugie-
go etapu modernizacji przychodni. Remontowane są pomieszcze-
nia poradni rehabilitacyjnej znajdujące się na parterze budynku 
oraz trwają prace związane z instalacją windy – realizacja tych 
prac zakończy się na przełomie III i IV kwartału 2011 r.

Dyrekcja Zakładu zamierza rozszerzyć ofertę świadczeń 
zdrowotnych dla pacjentów. W najbliższym czasie uruchomione 
zostaną Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc oraz gabinet pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej. W styczniu 2012 roku pacjentki 
będą mogły skorzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych 
w poradni ginekologiczno-położniczej.

Rozwój Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dragonów 6a 
w dużej mierze zależeć będzie od Państwa, zachęcamy zatem 
do składania deklaracji wyboru do lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, a w najbliższej przyszłości również do pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz do korzystania z usług 
wszystkich poradni. Chcielibyśmy naszym pacjentom zaoferować 
kompleksową opiekę medyczną.

- ul. Dragonów 6a

Gabinet Zabiegowy

Gabinet lekarza POZ

Wyremontowany korytarz przy poradni POZ
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Poradnia kardiologiczna czynna: 
Poniedziałek 8.00 - 20.00
Wtorek 8.00 - 15.00
Środa 8.00 - 15.10
Czwartek 8.00 - 15.00
Piątek 8.00 - 11.55

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Teresa Kazimirska 
dr Alina Sikorska-Wójcik 
dr Alicja Cezak

Na wizytę należy zabrać: 
 – badania diagnostyczne: lipidogram – jedno 
badanie z ostatnich 3 miesięcy, morfologia 
krwi – jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy, 
EKG – jedno badanie z ostatnich 2 tygodni, 
RTG klatki piersiowej – jedno badanie  
z ostatnich 12 miesięcy
– dokumentację dotychczasowego leczenia

Poradnia neurologiczna czynna:
Poniedziałek 15.30 - 19.00
Wtorek 15.30 - 19.00
Środa 15.30 - 18.00
Czwartek 15.30 - 18.00

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Jolanta Mrugała 
dr Elżbieta Błaszkiewicz-Terlicka
Na wizytę należy zabrać dokumentację 
dotychczasowego leczenia

Poradnia dermatologiczna czynna:
Poniedziałek 8.00 - 13.00
Wtorek 8.00 - 13.00
Środa 9.00 - 16.30
Czwartek 8.00 - 13.00
Piątek 8.00 - 13.00

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Beata Górnicka 
dr Krystyna Żurakowska
Na wizytę należy zabrać: dokumentację 
dotychczasowego leczenia

Poradnia reumatologiczna czynna:
Poniedziałek 7.30 - 19.00
Wtorek 8.30 - 15.00
Środa 14.30 - 19.30
Czwartek 7.30 - 13.30; 14.00 - 18.00
Piątek 9.00 - 15.00

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Danuta Błoszczyńska
dr Izabella Janecka
dr Barbara Rasińska-Skubich 

Na wizytę należy zabrać: 
badania diagnostyczne: morfologia krwi - 
jedno badanie z ostatnich 30 dni, OB – jedno 
badanie z ostatnich 30 dni, mocz badanie 
ogólne – jedno badanie z ostatnich 30 dni
dokumentacja dotychczasowego leczenia

Poradnia chirurgii ogólnej dla dorosłych 
czynna:
Poniedziałek 8.00 - 13.00;  15.00 - 18.00
Wtorek 8.30 - 13.00;  15.30 - 18.30
Środa   10.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 14.00 ;  15.00 - 19.00
Piątek 7.30 - 14.25 ; 15.00 - 19.00

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Janisław Barecki 
dr Jacek Kubiak 
dr Jacek Kowalczyk
dr Anna Kosim 
dr Omidii Mohammad 
Na wizytę należy zabrać dokumentację 
dotychczasowego leczenia

Poradnia endokrynologiczna czynna:
Poniedziałek 8.00 - 15.30
Wtorek 8.00 - 15.30
Środa 8.00 - 15.30
Czwartek 8.00 - 15.30
Piątek 8.00 - 19.00

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Anna Brońska
dr Stanisław Golatowski 
Na wizytę należy zabrać: 
badania diagnostyczne: TSH – jedno badanie 
z ostatnich 3 miesięcy, morfologia krwi 
– jedno badanie z ostatnich 3 miesięcy, 

Przychodnia  Specjalistyczna 
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 – 20.00
Biuro Obsługi Pacjenta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 – 20.00, tel: 22 827 07 18  
Kierownik przychodni:  dr Alicja Cezak                       Pielęgniarka przełożona: mgr Dorota Zielonka

Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Chmielnej 14 stała się jedną  
z dziewiętnastu przychodni naszego Zakładu z dniem 1 kwietnia 2010 
na mocy Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Przychodnia, 
która służy mieszkańcom Warszawy i jej okolic od ponad 50 lat mieści 
się w należącym do zabytkowego kompleksu ul. Chmielnej budynku 
usytuowanym w samym sercu Warszawy. 

Trwają obecnie przygotowania do remontu przychodni, który 
prowadzony będzie w kilku etapach. W pierwszym etapie na parterze 
budynku powstanie nowoczesne Biuro Obsługi Pacjenta, co pozwoli 
usprawnić proces zapisów na wizyty do lekarzy. 

Przychodnia specjalistyczna przy ul. Chmielnej 14 jest placówką  
o szerokim profilu świadczonych usług zdrowotnych. Realizowane są tu 
usługi ambulatoryjne w zakresie: kardiologii, neurologii, dermatologii, 
reumatologii, chirurgii, endokrynologii, urologii, diabetologii, okulistyki, 
laryngologii, stomatologii i chirurgii stomatologicznej.

W centrum zainteresowania całego personelu medycznego przy-
chodni jest szeroko pojmowane dobro pacjenta, dużą wagę przywiązuje 
się do budowania partnerskich relacji pomiędzy pacjentem i personelem 
medycznym.

W przychodni zatrudnionych jest ponad trzydziestu lekarzy spe-
cjalistów posiadających duże doświadczenie w pracy klinicznej  
i ambulatoryjnej. Profesjonalną opiekę nad pacjentami zapewnia 
wysoko wykwalifikowany zespół pielęgniarski. 

W ciągu roku od przejęcia przychodni udało się zakupić nowoczesny 
sprzęt diagnostyczny do poradni okulistycznej, kardiologicznej, 

stomatologicznej oraz pracowni diagnostyki obrazowej. Od marca 
2011 roku działa przy poradni kardiologicznej pracownia wykonująca 
badania Echo serca, badania Holtera EKG i Holtera RR. Planujemy 
otworzyć pracownię prób wysiłkowych. 

Na terenie Przychodni działa również pracownia USG. Pacjent 
posiadający skierowanie wydane przez lekarzy naszego Zakładu 
może tu wykonać badanie USG jamy brzusznej, tarczycy, sutków, itp. 
Uwzględniając potrzeby pacjentów uruchomiono w przychodni punkt 
pobrań badań laboratoryjnych, jest on czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30-10.00.

Przychodnia oferuje krótkie terminy oczekiwania na wizytę do 
lekarzy specjalistów, w szczególności w dziedzinach tj.: chirurgicznej, 
diabetologicznej, urologicznej, reumatologicznej, stomatologicznej. 
Dokładne informacje o terminach oczekiwania, zasadach zapisu i wy-
maganych dokumentach można uzyskać osobiście lub telefonicznie 
w Biurze Obsługi Pacjenta oraz na naszej stronie internetowej  
www.zozwola.pl. 

Każdy pacjent zgłaszający się do poradni specjalistycznej jest 
zobowiązany do przedstawienia w Biurze Obsługi Pacjenta; 
•  skierowania do poradni specjalistycznej (z wyłączeniem poradni 

dermatologicznej i okulistycznej) – dotyczy to pacjentów zgłaszają-
cych się po raz pierwszy do danej poradni,

•  dokumentu potwierdzającego prawo do uzyskania bezpłatnych 
świadczeń w ramach NFZ 

• dokumentu z numerem PESEL

P o r a d n i e  s p e c j a l i s t y c z n e  
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Przychodnia  Specjalistyczna 
- ul. Chmielna 14

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 – 20.00
Biuro Obsługi Pacjenta czynne od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 – 20.00, tel: 22 827 07 18  
Kierownik przychodni:  dr Alicja Cezak                       Pielęgniarka przełożona: mgr Dorota Zielonka

wskazane jest dołączenie badania Rtg klatki 
piersiowej wykonanego niezależnie od 
przyczyny w ciągu ostatnich 2 lat.
– dokumentację dotychczasowego leczenia

Poradnia urologiczna czynna:
Poniedziałek 8.00 - 19.30
Wtorek 15.00 - 18.30
Środa 14.30 - 19.30
Piątek 8.00 - 10.00

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Konrad Jamiołkowski 
dr Bogusław Dubiela
dr Marek Zawadzki
dr Sergiej Sikorski 
Na wizytę należy zabrać dokumentację 
dotychczasowego leczenia

Poradnia diabetologiczna czynna:
Poniedziałek 7.30 - 19.00
Wtorek 8.00 - 13.30
Czwartek 8.30 - 18.30
Piątek  8.30 - 14.30

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Ewa Krzyczkowska-Bokwa 
dr Katarzyna Kłodawska
Na wizytę należy zabrać: 
 badania diagnostyczne: badanie poziomu 

cukru we krwi na czczo i 2 godz. po jedzeniu 
– jedno badanie z ostatnich 30 dni wykonane 
metodą laboratoryjną, kreatynina – jedno 
badanie z ostatnich 6 miesięcy, lipidogram 
– jedno badanie z ostatnich 6 miesięcy
 – dokumentację dotychczasowego leczenia
Poradnia prowadzi edukację zdrowotną pa-
cjenta z cukrzycą. Duża wiedza i umiejętności 
pacjenta z zakresu cukrzycy gwarantują 
skuteczność leczenia, przyczyniając się do 
ograniczenia ostrych powikłań choroby,  
a także późnych jej następstw.

Poradnia okulistyczna czynna:
Poniedziałek 7.45 - 13.30
Środa 7.30 - 13.00; 14.00 - 18.00
Czwartek 7.45 - 13.30; 16.00 - 18.30

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Ewa Nowacka-Klimkiewicz 
dr Teresa Jakubczyk 
dr Irena Romaniuk
Na wizytę należy zabrać: dokumentację 
dotychczasowego leczenia

Poradnia laryngologiczna czynna:
Poniedziałek 15.30 - 18.00
Wtorek 14.00 - 17.30
Środa 8.00 - 11.00; 14.00 - 17.30
Czwartek 10.00 - 14.20

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Agnieszka Dmowska-Koroblewska 
dr Aleksandra Granatowicz-Młyniec
Na wizytę należy zabrać: dokumentację 
dotychczasowego leczenia

Poradnia stomatologiczna czynna
Poniedziałek 7.00 - 20.00
Wtorek 7.00 - 20.15
Środa 7.30 - 20.00
Czwartek 7.00 - 20.00
Piątek 7.30 - 20.00

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Krystyna Biernacka 
dr Ewa Czochra
dr Gabriela Lepianka
dr Jolanta Kocela

Poradnia chirurgii stomatologicznej 
czynna:
Poniedziałek 8.00 - 11.00
Wtorek 8.00 - 14.00
Środa 7.00 - 10.30
Czwartek 13.00 - 19.00
Piątek 7.00 - 13.30
Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Małgorzata Lipińska-Królikowska 
dr Agnieszka Janiuk-Komorniczak

dr hab.n.med. Jacek Kubiak 
chirurg ogólny holter dr Alina Sikorska-Wójcik

kardiolog
dr Beata Górnicka  

dermatolog

dr Ewa Nowacka-Klimkiewicz
okulista 

dr Katarzyna Kłodowska 
diabetolog

dr Barbara Rasińska-Skubich  
reumatolog
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Leczenie

Przedstawiając naszą działalność 
w realizowaniu świadczeń zdrowotnych 
w zakresie stomatologi, chcemy zachę-
cić Państwa do szczególnej troski o zęby, 
zwłaszcza jeżeli chcecie Państwo dbać 
o swoje zdrowie. 

Stomatologia to dział medycyny zajmu-
jący się profilaktyką i leczeniem chorób 
zębów, przyzębia i jamy ustnej. Często nie 
pamiętamy, że jama ustna jest początkowym 
odcinkiem całego przewodu pokarmowego. 
Brak nawyków właściwej higieny jamy 
ustnej sprzyja powstawaniu wielu chorób, 
które są często groźne dla naszego życia. 
Chore zęby czy dziąsła utrudniają żucie, 
co niewątpliwie wpływa na prawidłowy 

przebieg proces trawienia Przykry zapach 
z ust jest szczególnie deprymujący w kon-
taktach międzyludzkich.

Szereg schorzeń stomatologicznych 
jest pierwszym objawem chorób ogólno-
ustrojowych. Pacjenci cierpiący na 
przewlekłe stany zapalne dziąseł są 
potencjalnymi pacjentami kardiologa, 
reumatologa itd.

Stomatolog obserwując niektóre zmiany 
na błonie śluzowej jamy ustnej, może 
doradzić pacjentowi kontakt ze specja-
listą, nie dopuszczając do rozwinięcia się 
np. gruźlicy.

Nieprawidłowy zgryz, który powoduje 
zmiany w stawach skroniowo-żuchwo-

wych, jakże często występujący u pa-
cjentów, może być przyczyną szumów 
i trzasków w uszach. Systematyczne 
odwiedzanie gabinetu stomatologicznego 
jest więc koniecznością, a było by lepiej 
gdyby stało się nawykiem. 

Profilaktyczne wizyty kontrolne poma-
gają pacjentom troszczyć się o zdrowie 
i reagować w momencie, gdy ingerencja 
lekarza nie jest nieprzyjemna. Znane 
powiedzenie mówi, że lepiej zapobiegać 
niż leczyć a leczenie czasem jednak boli.

Aby złagodzić stres, jaki przeżywa 
pacjent w związku z wizytą w gabinecie 
stomatologicznym, nie tylko zatrudniamy 
bardzo dobrze przygotowanych lekarzy 
świadczących usługi medyczne w oparciu 
o najnowsze osiągnięcia w stomatologii, 
ale także ze szczególną troską dbamy 
o warunki, w jakich realizowany jest proces 
leczenia. Dbając o dobre samopoczucie 
naszych pacjentów stale unowocześniamy 
gabinety stomatologiczne remontując je, 
wyposażając w nowoczesne unity i inny 
sprzęt niezbędny do świadczenia usług na 
jak najwyższym poziomie. 

Opiekę stomatologiczną w Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście 
realizujemy w 5 przychodniach lekarskich 
zlokalizowanych w Dzielnicy Warszawa 
Śródmieście (trzy poradnie) i w Dzielnicy 
Warszawa Wola (jedna poradnia i jedna 
samodzielna przychodnia).

Zatrudnieni w nich lekarze świadczą 
usługi refundowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Pacjenci mogą rów-
nież skorzystać z odpłatnych zabie-
gów nie objętych refundacją przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia np. lecze-
nie endodontyczne, użycie materiałów 
ponadstandardowych oraz leczenie 
protetyczne (korony, mosty, protezy 
szkieletowe, naprawy protez w trybie 
ekspresowym). Odpłatne usługi stoma-
tologiczne świadczone są również osobom 
nie posiadającym uprawnień do leczenia 
bezpłatnego. 

Lekarze realizując misję Zakładu pod-
noszą swoje kwalifikacje uczestnicząc 
w różnego rodzaju szkoleniach i konfe-
rencjach medycznych.

 Choroby zębów nie są problemem wyłącznie współczesnych ludzi. 
Już w starożytności przykładano bardzo duże znaczenie do higieny jamy ustnej 
i podejmowano próby leczenia chorób zębów. Na bolące zęby zalecano różne 
środki, chociaż najskuteczniejsza okazywała się ekstrakcja dokonywana przez 
cyrulika czy kowala. Informacje o pierwszych „protezach” szynach stosowanych 
w leczeniu protetycznym sięgają wielu wieków przed naszą erą. 
Ważny dla rozwoju stomatologii okazał się przełom XV i XVI wieku, kiedy to 
w Chinach wymyślono szczoteczkę do zębów. Pierwsze opisy chorób zębów 
i metod ich leczenia pojawiły się w XVIII wieku. W następnym wieku pojawia 
się wiele wynalazków z zakresu sprzętu stomatologicznego, takich jak fotel 
dentystyczny, wiertarki, drobne narzędzia, a nawet pierwsza tubka pasty do 
zębów.  Tempo rozwoju stomatologii jest niezwykłe. Wciąż mamy do czynienia 
z wieloma nowościami, zarówno w materiałach, jak i technikach leczenia. 
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 Stomatologiczne 

Krótką informację o stomatologii 
w naszym Zakładzie rozpoczynamy od 
Przychodni Specjalistycznej przy ul. 
Dragonów 6a.

Jest to przychodnia oddana w kwie-
tniu br. po kapitalnym remoncie, pa-
chnąca jeszcze farbą i świeżością, a w 
niej ponownie uruchomiony gabinet sto-
matologiczny. 

Nowoczesny unit stomatologiczny, 
kolorowe meble i miły profesjonalny 
personel z pewnością przyciągnie nowych 
pacjentów.

Można tu uzyskać pomoc w zakresie 
usług ogólnostomatologicznych dla doro-
słych zarówno w ramach umowy z NFZ 
jak i odpłatnie. Po pełną informację 
o działalności poradni i zasadach zapisu 
na wizytę do lekarza  należy zwrócić się 
do Biura Obsługi Pacjenta pod numerem 
telefonu 22 841 95 14.

W kolejnej Przychodni Specjalistycznej, 
tym razem przy ul. Konwiktorskiej 3/5, 
zespół w sk³adzie dwie lekarki i dwoje 
techników protetyki, realizuje kontrakt 
ogólnostomatologiczny w zakresie prote-
tyki. Warunki przyjmowania pacjentów 
dalekie są od wymarzonych zarówno 

przez Dyrekcję Zespołu, pracowników jak 
i pacjentów. Podjêta zosta³a decyzja o prze-
niesieniu z dniem 1 lipca pracowników do 
innych placówek. Technicy dentystyczni 
zasil¹ zespó³ pracowni przy ul. ¯ytniej 39, 
a lekarki bêd¹ przyjmowa³y w przychodni  
przy ul. Chmielnej 14. 

W Przychodni Specjalistycznej przy ul 
Chmielnej 14 na trzecim piętrze działają 
dwie poradnie: poradnia chirurgii sto-
matologicznej i poradnia ogólnostoma-
tologiczna. Świetnie wyszkolony personel 
jest gotów do niesienia pomocy pacjen-
tom. Tutaj również można uzyskać pomoc 
w zakresie usług ogólnostomatologicznych 
dla dorosłych zarównow ramach kontra-
ktu jak i odpłatnie. Po pełną informację 
o działalności poradni i zasadach zapisu 

na leczenie należy zwrócić się do Biura 
Obsługi Pacjenta, po nr tel. 22 828 68 54

Poradnia stomatologiczna działa również 
w Przychodni Lekarskiej przy ul. Ele-
kcyjnej 54. Pracuje tutaj zespół sześciu 
bardzo dobrze przygotowanych lekarzy, 
którzy z dużym zaangażowaniem leczą 
pacjentów, zarówno dorosłych jak i dzieci. 
Poradnię czekają w najbliższym okresie 
pewne zmiany. Zostanie przeniesiona 
na trzecie piętro do nowocześnie wypo-
sażonych pomieszczeń. Po pełną informa-
cję dotycząca zakresu świadczonych 
usług i godzin pracy lekarzy, zapisów 
na wizytę, należy zwrócić się do Biura 
Obsługi Pacjenta po nr tel 22 836 47 38
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Największa Przychodnia Stomatologi-
czna mieści się w budynku przy ul. 
Żytniej 39. Zatrudnionych jest tutaj 12 
bardzo dobrze wyszkolonych lekarzy 
stomatologów, którzy 
świadczą usługi zarówno 
dorosłym jak i dzieciom, 
wykorzystując w swojej 
pracy najnowsze tech-
niki i materiały.
W przychodni realizo-
wana jest najbardziej 
pożądana przez pacjen-
tów, zwłaszcza osóby 
starsze, działalność, czyli 
leczenie protetyczne.
Przychodnia posiada  
pracownię techniki 
dentystycznej, która 
przeszła duży remont 
i stała się naszą chlubą. 
W pracowni protetycz-
nej wykonywane są 
prace refundowane 
przez NFZ, a także ko-
rony, mosty, protezy 
szkieletowe, elastyczne, 

uzupełnienia z wykorzystaniem włókna 
szklanego, szyny relaksacyjne itp. 
Przychodnia jest stale modernizowana, 
ale w taki sposób, by nie przerywać pracy 
gabinetów. Jeszcze w tym roku planowane 
jest stworzenie nowego wygodnego dla 
pacjentów i pracowników Biura Obsługi 
Pacjenta,  szatni dla pacjentów, oraz 
odnowienie gabinetów lekarskich. 
Chętnych do korzystania ze świadczeń 
udzielanych w tej przychodni zapraszamy 
do Biura Obsługi Pacjenta, gdzie pod 
nr tel. 22 632 44 09 można uzyskać 
informację o godzinach pracy lekarzy 
i czasie oczekiwania na wizytę.

Wykazy materiałów 
stomatologicznych

Wykaz materiałów stomatologicznych 
stosowanych przy udzielaniu gwaranto-
wanych świadczeń zdrowotnych
• materiał do wypełnień czasowych;
•  cementy podkładowe na bazie wodo-

rotlenku wapnia, cement fosfora-
nowy;

• cementy glasjonomerowe;
• kompozytowy materiał chemoutwar-
dzalny do wypełniania ubytków w zę-
bach przednich górnych i dolnych (od 
3+ do +3, od 3- do -3);
•  amalgamat kapsułkowy typu non gam-

ma 2;
•  materiały do wypełnień kanałów ko-

rzeniowych;
• ćwieki gutaperkowe;
• masa wyciskowa alginatowa;
•  masa do wycisków czynnościowych 

przy bezzębiu;
• nici chirurgiczne;
•  szyny unieruchamiające, drut ligatu-

rowy.

Wykaz dodatkowych materiałów stoma-
tologicznych stosowanych przy udzie-
laniu świadczeń zdrowotnych przysłu-
gujących dzieciom i młodzieży do 
ukończenia 18 roku życia
•  światłoutwardzalny materiał kompo-

zytowy do wypełniania ubytków w 
zębach siecznych i kłach w szczęce 
i żuchwie;

• laki szczelinowe;
• lakiery;
•  cement chirurgiczny jako opatrunek 

przy zabiegach w obrębie przyzębia.

Wykaz dodatkowych materiałów sto-ma-
tologicznych stosowanych przy udzie-
laniu świadczeń zdrowotnych przy-
sługujących kobietom w ciąży i okresie 
połogu
•  cement chirurgiczny jako opatrunek 

przy zabiegach w obrębie przyzębia. 

dokończenie ze str. 3

ABC
pacjenta
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Uwaga, Ogłoszeniodawcy
    „Leczę się na Woli” jest bezpłatnym kwartalnikiem, wydawanym przez Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście. Tematyka zamieszczanych w nim artykułów 
koncentruje się wokół istotnych spraw dotyczących ochrony zdrowia oraz zasad funkcjonowania 
placówek lecznictwa otwartego na terenie Woli i Śródmieścia.  Przedstawione materiały informacyjne, 
edukacyjne i z zakresu promocji zdrowia odpowiadają na najbardziej nurtujące pacjentów problemy. 
Biuletyn adresowany jest do mieszkańców Warszawy oraz pacjentów korzystających z naszych 
usług. Rozprowadzany jest przede wszystkim w przychodniach Zak³adu. 

Zapraszamy wszystkich do zamieszczania ogłoszeń na naszych łamach.
Poniżej przedstawiamy możliwe do wyboru moduły ogłoszeń wraz z cenami netto.

IV okładka – cena 1000,00 zł,     III okładka – cena 900,00 zł

 1/1 strony 1/2 strony 1/3 strony 1/4 strony  1/8 strony
 205x295mm 205x147 mm 205x98 mm   102x147 mm 102x68 mm
   (295x102 mm) 68x295 mm 74x205 mm 
 cena 800,00 zł cena 500,00 zł  cena 300,00 zł  cena 200,00 zł cena 100,00 zł

Usługi medyczne w zakresie medy-
cyny pracy świadczone są przez wykwa-
lifikowaną kadrę lekarsko-pielęgniarską  
w Przychodni Lekarskiej przy ul. Ciołka 11. 

Lekarze Poradni Medycyny Pracy 
uprawnieni do przeprowadzenia badań 
profilaktycznych, realizują zadania doty-
czące ograniczenia szkodliwego wpływu 
pracy na zdrowie pracowników tj.:
- wykonują badania profilaktyczne:
•  wstępne – wykonywane przed rozpo-

częciem pracy lub zmiany stanowiska 
pracy,

•  okresowe – osób pracujących na danym 
stanowisku,

•  kontrolne – które obowiązkowo muszą  
być wykonane przed ponownym rozpo-
częciem pracy u każdego pracownika, 
który przebywał na zwolnieniu lekarskim 
powyżej 30 dni;

–  przeprowadzają badania do celów 
sanitarnych osób pracujących w tzw. 
”bloku żywieniowym” i innych;

–  przeprowadzają badania lekarskie 
kierowców i osób ubiegających się  
o uprawnienia do kierowania pojazda-
mi;

–  wydają orzeczenia o zdolności lub 
przeciwwskazaniach do pracy na danym 
stanowisku;

–  w zależności od charakterystyki stano-
wiska pracy kierują pracowników na 
dodatkowe konsultacje specjalistyczne 
np. okulistyczną, laryngologiczną, neu-
rologiczną oraz dodatkowe badania  
diagnostyczne (EKG, spirometria, bada-
nia laboratoryjne).
Zapewniamy rzetelne wykonanie usług 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdro-
wia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. 
w sprawie przeprowadzania badań le-
karskich pracowników (Dz.U. Nr 69 poz.  
332 z późn. zmian.) oraz ustawą  
z 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy 
(Dz.U. Nr 96 poz. 593). 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z Poradnią Medycyny Pracy  prosimy o kontakt: 
tel.  22 837 84 79, Biuro Promocji Zdrowia i Marketingu  – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście, 01-445 Warszawa,  ul. Ciołka 11

Poradnia Medycyny Pracy
Samodzielny Publicznych Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście kieruje do Państwa  

ofertę dotyczącą usług świadczonych przez lekarzy medycyny pracy i zachęca do podpisania   
z naszym Zakładem umowy na wykonanie tych świadczeń. 

NASZE TEMAT
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Badania cytologiczne

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 
lat, ubezpieczonych, zamieszkałych na terenie województwa 
mazowieckiego, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki 
raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy lub otrzymały 
pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy.
Porada na etapie podstawowym obejmuje: przeprowadzenie 
wywiadu, wypełnienie ankiety, pobranie materiału do badania 
cytologicznego.

Zapraszamy Panie do:
Poradni Ginekologiczno-Położniczej

ul. Elekcyjnej 54, Warszawa
tel. 22 836 45 39

 22 836 46 38 w 14

Poradni Ginekologiczno-Położniczej
ul. Płocka 49, Warszawa

tel. 22 632 38 78
22 632 38 91 w 48

Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek 
wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze 
badania na etapie pogłębionym programu.

Zdrowie, Mama i Ja 
– program opieki nad kobietą 

w ciąży niepowikłanej 

Założeniem programu jest monitorowanie w usy-
stematyzowany sposób przebiegu ciąży oraz objêcie 
ciężarnych profilaktyczną opieką medyczną. 
Lekarz w ramach programu zobowiązany jest do 
wykonania badań potwierdzających prawidłowość 
przebiegu ciąży. Zakres i rodzaj badań dostosowany 
jest do potrzeb kobiet w ciąży. 
 
Zapraszamy przyszłe mamy do:  

Poradni Ginekologiczno-Położniczej 
ul. Elekcyjnej 54, 
tel. 22 836 45 39

22 836 46 38 w 14

Poradni Ginekologiczno-Położniczej 
ul. Płocka 49, Warszawa 

tel. 22 632 38 78
22 632 38 91 w 48 

W trosce o zdrowie przyszłej Mamy i Dziecka – Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy 
przygotowało Program „Zdrowie, Mama i Ja” oraz program edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia”. 

Programy adresowane są do mieszkanek Warszawy, kobiet pracujących lub uczących się 
w Warszawie lub przebywających w placówkach opiekuńczych na terenie m. st. Warszawy.

„Szkoła Rodzenia na Woli 
– edukacja od poczęcia do narodzin”

Celem programu jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu 
naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem 
się dziecka. 
Zajęcia w szkole rodzenia:

•  obejmują większość problemów dotyczących ciąży, porodu 
i połogu,

•  promują zachowania sprzyjające zdrowiu matki, dziecka 
i rodziny,

•  uwzględniają potrzeby rodziców oczekujących narodzin 
dziecka, 

•  oparte są na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia,
•  mają charakter warsztatowy, wszyscy uczestnicy mogą mieć 

wpływ na ich przebieg,
• realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczn¹.

Tematyka spotkań uwzględnia propozycje uczestników.
Program realizowany jest w Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci 

i Młodzieży przy ul. Szlenkierów 10 – zapisy pod nr telefonów 
– 22 632 38 78 lub w poradniach ginekologiczno-położniczych 

naszego Zespołu.

Badania mammograficzne

Program adresowany jest do kobiet w wieku 
50-69 lat ubezpieczonych i zamieszkałych na 
terenie województwa mazowieckiego, które 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyły 
w programie.

Porada profilaktyczna w programie obejmuje: 
przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety, 
badanie mammograficzne (2 x 2 zdjęcia).

Zapraszamy Panie do:
Pracowni Diagnostyki Obrazowej

ul. Płocka 49, Warszawa
tel. 22 632 15 61

22 632 38 91 w. 38

Jeśli wynik badania mammograficznego, wyko-
nanego w ramach programu wzbudzi wątpliwości 
lekarza, skieruje pacjentkę na dalszą diagnostykę 
w ramach programu, a jeśli okaże się to konieczne 
na dalsze leczenie w szpitalu lub przychodni 
specjalistycznej.

Programy finansowane przez Urząd  m.st. Warszawy 

Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia

PROFILAKTYKA
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Wyboru takiego możecie Państwo dokonać 
poprzez złożenie „deklaracji wyboru” w jednej  
z ośmiu poradni POZ wchodzących w skład naszego 
Zespołu.  W przypadkach medycznie uzasadnionych 
świad-czenia udzielane są również w domu pacjenta. 
W każdej przychodni funkcjonuje dogodny system 
rejestracji pacjentów. Rejestracja odbywać się może 
osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby 
trzeciej. 

Lekarze POZ świadczą usługi zdrowotne w zakresie:
1. działań mających na celu rozpoznanie chorób:

a.  planują i koordynują postępowanie diagno-
styczne, stosownie do stanu zdrowia;

b.  przeprowadzają badania przedmiotowe i pod-
miotowe;

c.  kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne 
i do szpitala w celu dalszej diagnostyki i le-
czenia;

d. orzekaj¹ o stanie zdrowia pacjenta,
2. leczenia chorób:

a.  planuj¹ postępowanie terapeutyczne stosowne 
do problemów zdrowotnych pacjenta;

b.  zalec¹ i nadzoruj¹ leczenie farmakologiczne;
c. zlec¹ zabiegi i procedury medyczne;
d.  kieruj¹ do lekarzy specjalistów, zakładów 

opieki długoterminowej na leczenia uzdro-
wiskowe;

e.  orzekaj¹ o czasowej niezdolności do pracy lub 
nauki,

3.  działań mających na celu usprawnienie 
pacjenta:
a.  zlec¹ wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych 

(przez świadczeniodawców mających 
podpisaną umowę z MOW NFZ);

b.  zlec¹ wydawanie pacjentowi przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. profilaktyki:
a.  uczestniczą w realizacji programów profila-

ktycznych finansowanych przez NFZ;
b.  koordynują wykonanie i dokonują kwa-

lifikacji do obowiązkowych szczepień 
ochronnych, informują o szczepieniach 
zalecanych.

Warto wiedzieć, że:
1.  w stanach nagłych lub gdy wymaga tego 

stan zdrowia pacjenta porada będzie udzielona  
w dniu zgłoszenia;

2.  w schorzeniach przewlekłych świadczenia 
udzielane będą w terminie uzgodnionym  
z pacjentem;

3.  zmiana lekarza, pielęgniarki i położnej POZ 
przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie 
częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, 
poprzez z³o¿enie nowej deklaracji wyboru. 

4.  deklaracjê wyboru w naszych poradniach 
mog¹ równie¿ sk³adaæ osoby, które nie s¹ 
zameldowane w Warszawie. 

Zapraszamy do poradni podstawowej opieki 
zdrowotnej znajdujących się w Przychodniach 
Lekarskich przy: ul. Elekcyjnej 54, Miedzianej 2, 
Ciołka 11, Obozowej 63/65, Płockiej 49, Leszno 17, 
Grzybowskiej 34, Nowolipie 31 i Dragonów 6a. 
Poradnie świadczą usługi od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Każdy ubezpieczony 
ma prawo wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ), położnej i pielęgniarki rodzinnej spośród 
tych, którzy mają podpisaną umowę z NFZ. 


