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Szanowni Pacjenci

Znaczącą pozycję w aktualnym kwartalniku zajmuje 
Podstawowa Opieka Zdrowotna, najważniejsza część 
systemu opieki zdrowotnej. Jest to dział medycyny, 
nie zawsze właściwie oceniany, ale gdzie leczy się 
najwięcej pacjentów. To tutaj w pierwszej kolejności 
zgłaszają się dorośli i dzieci ze swoimi problemami 
zdrowotnymi, z każdą dolegliwością i w celu 
uzyskania porady. 

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej po 
wstępnym rozpoznaniu podejmują leczenie, zlecają 
wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych lub/i 
kierują pacjentów do lekarzy specjalistów. Każdego 
dnia do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 
naszego Zakładu zgłasza się  około 1200 pacjentów. 
W dziewięciu poradniach świadczeń zdrowotnych 
udzielają lekarze i pielęgniarki o wysokich 
kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym. 

Nasz Zakład zapewnia także pielęgniarską 
opiekę długoterminową dla obłożnie i przewlekle 
chorych. Ważnym elementem codziennej pracy 
personelu medycznego są działania mające na celu 
upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia. 

Zapraszamy Państwa do zapisów na listy do naszych 
lekarzy i pielęgniarek, a Panie również na listy 
położnych. Dla naszych Pacjentów realizujemy 
szeroki pakiet badań diagnostycznych wykonywanych 
w nowoczesnych pracowniach.

Wszystkim Pracownikom i Pacjentom życzę udanych 
wakacji.
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Informacje ogólne
Zgodnie z unijnymi przepisami o ko-
ordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, w szczególności w odnie-
sieniu do państw członkowskich Unii 
Europejskiej (UE) oraz w odniesieniu 
do państw zrzeszonych w Europejskim 
Stowarzyszeniu Wolnego Handlu 
(EFTA), na podstawie Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 
osobie przebywającej tymczasowo 
w innym państwie członkowskim UE/
EFTA przysługują te wszystkie rzeczowe 
świadczenia zdrowotne, które:
•  są niezbędne z medycznego punktu 

widzenia z uwzględnieniem charakteru 
tych świadczeń i czasu trwania pobytu,

•  zostały udzielone w celu uniknięcia 
sytuacji, w której pacjent byłby 
zmuszony do powrotu na terytorium 
państwa ubezpieczenia, aby uzyskać 
potrzebne leczenie.

Pacjent może otrzymać świadczenie, 
kiedy zachodzi konieczność jego udzie-
lenia z uwagi na stan zdrowia, w jakim 
obecnie się znajduje, tak, aby nie 
musiał on wracać do swojego państwa 
właściwego, czyli państwa ubezpieczenia 
celem uzyskania leczenia. Leczenie 
w innym państwie członkowskim UE/
EFTA odbywać się będzie według reguł, 
które obowiązują osoby ubezpieczone 
w tym państwie. W związku z tym, pacjent 
będzie mógł nieodpłatnie skorzystać 
tylko z tych rzeczowych świadczeń 
zdrowotnych, które należą się nieodpłat-

nie ubezpieczonym 
w państwie pobytu. 
Natomiast pacjent 
będzie obowiązany 
ponieść wszystkie 
koszty świadczeń, 
które częściowo (na 
zasadach współpła-
cenia) lub w całości 
ponosi osoba ubez-
pieczona w państwie 
pobytu.
W celach weryfika-
cyjnych, trzeba oka-

zać EKUZ bezpośrednio w placówce słu-
żby zdrowia – lekarzowi lub administracji 
szpitala. W niektórych państwach wraz 
z kartą EKUZ wymagane jest okazanie 
dowodu tożsamości – preferowany jest 
paszport.
Nie jest wystarczające podanie samego 
numeru identyfikacyjnego karty. Le-
karz musi osobiście zobaczyć kartę, 
zweryfikować zawarte na niej dane pod 
kątem zgodności ze wzorem określonym 
w przepisach unijnych.
W ramach przepisów o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, 
z opieki medycznej na podstawie 
EKUZ można korzystać wyłącznie 
u świadczeniodawców/lekarzy, którzy 
funkcjonują w ramach publicznego 
systemu opieki zdrowotnej w państwie 
pobytu. Narodowy Fundusz Zdrowia nie 
pokrywa kosztów świadczeń rzeczowych 
udzielonych przez świadczeniodawców 
prywatnych.

UWAGA: 
Posługując się kartą EKUZ można 
skorzystać ze wszystkich świadczeń, co 
do których lekarz orzeknie, że są one 
niezbędne. W żadnym wypadku karta 
EKUZ nie będzie stanowiła dokumentu 
wystarczającego do uzyskania leczenia 
planowanego, tj. sytuacji, kiedy leczenie 
jest celem wyjazdu poza granice państwa 
właściwego. 

Gdzie należy złożyć wniosek 
o wydanie EKUZ przed wyjazdem 
za granicę?  
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego należy 
składać w oddziale wojewódzkim Naro-
dowego Funduszu Zdrowia (lub jego 
delegaturze) właściwym ze względu na 
zadeklarowany we wniosku adres za-
mieszkania osoby wnioskującej. 
Mieszkańcy Warszawy mogą złożyć 
wniosek:
•  osobiście lub za pośrednictwem osoby 

upoważnionej w siedzibie lub dele-
gaturze Oddziału; 

•  korespondencyjnie (listownie lub fak-
sem) na adres MOW NFZ – Warszawa, 
ul. Chałubińskiego 8, tel.: (22) 582 84 44, 
faks: (22) 582 84 17

•  za pomocą poczty elektronicznej (link 
do elektronicznej skrzynki podawczej 
znajduje się na stronie MOW NFZ 
– www.nfz-warszawa.pl)

W zależności od statusu osoby, dla której 
ma być wydana karta, obowiązują trzy 
rodzaje wniosków. Wzory wniosków 
znajdują się na stronie MOW NFZ – 
www.nfz-warszawa.pl

EKUZ jest wydawana w językach 
narodowych i nie wymaga tłumaczenia 
na język państwa, w którym może 
zostać wykorzystana. Karta w każdym 
z państw członkowskich UE/EFTA 
wygląda analogicznie i zawiera ten sam, 
usystematyzowany zestaw danych.
Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził 
ułatwienia dla osób niewidomych 
i niedowidzących w posługiwaniu się 
EKUZ poprzez możliwość dodatkowego 
oznakowania karty napisem „EKUZ” 
w alfabecie Braille’a. Oddziały Woje-
wódzkie NFZ zostały wyposażone w spe-
cjalne naklejki zawierające skrót EKUZ 
w alfabecie Braille’a. Na wniosek osoby 
zainteresowanej będą one umieszczane 
na rewersie karty w jej prawej górnej 
części.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego 
(EKUZ) 
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AKTUALNOŒCI

Podstawowa opieka zdrowotna to 
powszechnie dostępna, najważniejsza 
część systemu opieki zdrowotnej. 
Świadczenia w POZ udzielane są 
osobom, które dokonały wyboru 
lekarza, pielęgniarki, położnej POZ.
Świadczenia zdrowotne realizowane 
są najczęściej w warunkach ambula-
toryjnych (w gabinecie, poradni lub 
przychodni), a także w przypadkach 
uzasadnionych medycznie, w domu 
pacjenta lub w domu pomocy spo-
łecznej.
Świadczenia POZ udzielane są w 
dni powszednie, od poniedziałku do 
piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy w godz. 08.00 
– 18.00.

Wybór lekarza, pielęgniarki, 
położnej POZ

W celu skorzystania z porad w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej pacjent 
powinien dokonać wyboru lekarza, pie-
lęgniarki i/lub położnej. Pacjent ma pra-
wo do bezpłatnego wyboru podstawowej 
opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa 
razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje 
się bezpośrednio u świadczeniodawcy 
w przychodni i nie trzeba tego faktu 
potwierdzać w oddziale Funduszu. 

W przypadku każdej kolejnej zmiany 
należy wnieść opłatę w wysokości 80 
złotych na konto właściwego oddziału 
NFZ, oprócz następujących przypadków.
»  zmiany miejsca zamieszkania przez 

pacjenta;
»  zaprzestania udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej przez wybranego 
lekarza / pielęgniarkę / położną Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej;

»  z powodu innych przyczyn niezależ-
nych od woli pacjenta.

Wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej 
POZ dokonuje się w imieniu własnym. 
W imieniu innej osoby deklaracje mogą 
złożyć opiekunowie lub opiekunowie 
prawni niepełnoletnich dzieci, bądź 
innych osób, dla których ustanowiony 
został opiekun.

Deklaracja dla noworodka
Jeżeli dziecko do 6. miesiąca życia 

nie ma nadanego numeru PESEL, może 
być zapisane na listę lekarza/pielęgniarki/
położnej POZ na podstawie dowodu 
ubezpieczenia rodzica lub opiekuna 
prawnego. Po nadaniu dziecku numeru 
PESEL, najpóźniej po ukończeniu przez nie 
6. miesiąca życia, rodzic powinien złożyć 
ponowną deklarację, ponieważ po tym 
czasie system informatyczny NFZ zaznaczy 
deklarację dziecka jako nieaktywną.

Deklarację wyboru składa się do 
konkretnej osoby udzielającej świadczeń 
tzn. imiennie do lekarza, pielęgniarki czy 
położnej. Pacjent może złożyć w jednym 
miejscu deklarację do lekarza, a w innym 
do pielęgniarki czy położnej, powinien 
jednak rozważyć praktyczne skutki 
takiego wyboru. 

Kiedy pacjent zgłosi się do lekarza, 
pielęgniarki lub położnej POZ, do których 

złożył deklarację, a którzy nie pracują już 
w danej przychodni, świadczeniodawca 
nie powinien odmówić mu udzielenia 
świadczeń. Jeżeli pacjent chce nadal 
korzystać z tej przychodni, powinien 
dokonać ponownego wyboru pracujących 
w niej lekarza, pielęgniarki lub położnej

Podczas pobytu poza miejscem za-
mieszkania, np. na wakacjach, w de-
legacji, u rodziny, pacjent ma prawo do 
podstawowej opieki zdrowotnej w sy-
tuacji nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia.

Uwaga
Osoby ubezpieczone w innym państwie 
UE, ale mieszkające w Polsce, składają 
deklaracje do POZ na podstawie po-
świadczeń wydanych przez właściwy 
terytorialnie oddział Funduszu. Osoby 
zamieszkujące w jednym z krajów EFTA, a 
którym Fundusz wydał formularz E109 albo 
E121 nie mogą złożyć deklaracji wyboru.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
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Pacjentom, którzy złożyli dekla-
rację wyboru lekarza POZ, przy-
sługują m.in.:
 1.  Badania i porady lekarskie, badania  

u dzieci do 16. roku życia wykonywane 
są w obecności opiekunów prawnych 
lub faktycznych.

 2.  Bezpłatne badania diagnostyczne 
– decyzję o skierowaniu pacjenta na 
badania podejmuje lekarz. Lekarz 
POZ zobowiązany jest zlecać badania 
diagnostyczne, które znajdują się  
w jego kompetencjach, o ile są mu one 
niezbędne do postawienia diagnozy 
i leczenia pacjenta. Zlecone badania 
diagnostyczne pacjenci mogą wykonać 
bezpłatnie, na podstawie skierowania, 
jedynie w pracowni lub laboratorium 
wskazanym przez lekarza POZ. Lekarz 
POZ może wystawić skierowanie na 
kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, 
którzy uzyskają skierowanie na te 

badania, mogą wybrać dowolna pla-
cówkę medyczną wykonującą badania 
i posiadającą umowę z NFZ.

  3. Obowiązkowe szczepienia ochronne.
  4.  Transport sanitarny w uzasadnionych 

przypadkach.
  5.  Skierowania do poradni specjalistycznej 

lub na leczenie szpitalne. Lekarz POZ, 
kierując pacjenta do lekarza specjalisty 
lub do szpitala, zobowiązany jest do 
wykonania i dołączenia do skierowania 
wyników niezbędnych badań diagno-
stycznych potwierdzających wstępne 
rozpoznanie.

  6.  Skierowania na leczenie rehabilitacyjne 
i uzdrowiskowe w placówkach działa-
jących w oparciu o umowę z NFZ. 
Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne 
traci ważność, gdy nie zostanie zare-
jestrowane w placówce realizującej 
świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 
30 dni od daty wystawienia. 

  7.  Zabiegi w gabinecie zabiegowym 
i w domu pacjenta. W gabinecie 
zabiegowym wykonywane są zabiegi 
oraz procedury pozostające w kom-
petencjach lekarza POZ, związane 
bezpośrednio z udzielaną poradą 
le-karską. W sytuacji uzasadnionej 
stanem zdrowia pacjenta, zabiegi 
mogą być wykonywane także w domu 
pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma 
wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje 
skierowanie do tej pielęgniarki, do 
której pacjent jest zadeklarowany.

  8.  Skierowania do opieki długotermi-
nowej.

  9.  Zlecenia na zakup niektórych przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych 
(zlecenie wymaga potwierdzenia w 
oddzia-le wojewódzkim NFZ).

10.  Recepty na leki. Lekarz POZ może 
wystawić receptę również na leki zalecone 
przez innego lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego (np. specjalistę), o ile po-
siada pisemną informację od tego lekarza 
dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta 
i za-lecanej farmakoterapii.

11.  Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie 
wydawane na życzenie ubezpieczo-
nego, (jeżeli są one związane z dalszym 
leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością 
do pracy, kontynuowaniem nauki, 
uczestnictwem dzieci, uczniów, słu-
chaczy kształcenia nauczycieli i stu-

dentów w zajęciach sportowych i w 
zorganizowanym wypoczynku, a także 
jeżeli są wydawane dla celów pomocy 
społecznej lub uzyskania zasiłku 
pielęgnacyjnego).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście 
posiada w swojej strukturze dziewięć 
poradni podstawowej opieki zdrowotnej, 
które znajdują się w:
Przychodni Lekarskiej - ul. Ciołka 11
Przychodni Lekarskiej - ul. Grzybowskiej 34
Przychodni Lekarskiej - ul. Elekcyjna 54 
Przychodni Lekarskiej - ul. Leszno 17 
Przychodni Lekarskiej - ul. Płocka 49
Przychodni Lekarskiej - ul. Miedziana 2 
Przychodni Lekarskiej - ul. Nowolipie 31 
Przychodni Lekarskiej - ul. Obozowa 63/65 
Przychodni Lekarskiej - ul. Dragonów 6 A

Profesjonalną opiekę nad pacjentami 
zapewnia wysoko wykwalifikowany 
personel medyczny posiadających duże 
doświadczenie w pracy ambulatoryjnej. 
W centrum zainteresowania wszystkich 
pracowników medycznych znajduje się 
szeroko pojmowane dobro pacjenta, 
dużą wagę przywiązuje się do budowania 
partnerskich relacji pomiędzy pacjentem  
i personelem medycznym.
 W rezultacie podjętego kilka lat temu  
i wciąż realizowanego programu sukcesy-
wnej modernizacji kolejnych przychodni  
i poradni, SPZOZ Warszawa Wola-Śródmie-
ście oferuje pacjentom świadczenia zdro-
wotne w najbardziej dogodnych warunkach. 
W ramach tego programu prowadzone są 
zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego, 
dzięki któremu zapewniamy najwyższą ja-
kość udzielanych świadczeń.

Poradnie POZ oferują krótkie terminy 
oczekiwania na wizytę do lekarzy. 
Dokładne informacje o zasadach zapisu 
i wymaganych dokumentach można 
uzyskać osobiście lub telefonicznie  
w Biurze Obsługi Pacjenta każdej z przy-
chodni lekarskiej lub na naszej stronie 
internetowej www.zozwola.pl. 

Każdy zgłaszający się pacjent do poradni 
jest zobowiązany do przedstawienia  
w Biurze Obsługi Pacjenta: 
1.  dokumentu potwierdzającego prawo 

do uzyskania bezpłatnych świadczeń 
w ramach NFZ; 

2. dokumentu z numerem PESEL.

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
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NASZE PORADNIE

Przychodnia Lekarska  
ul. Ciołka 11

Poradnia dla dorosłych
Biuro Obsługi Pacjenta  
czynne: 07.00 - 19.00   

tel.  22 877 40 71    

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Beata Młynik
dr Paweł Pacak
dr Katarzyna Gniadek-Olejniczak
dr Urszula Szymańska
dr Karolina Zych-Rozpędowska

Przychodnia Lekarska  
ul. Grzybowska 34

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia dla dorosłych
Biuro Obsługi Pacjenta  
czynne: 07.00 – 19.00   

tel.  22 620 35 01

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Maria Fryze
dr Andrzej Witek

dr Andrzej Konop
dr Mirosława Zaczyńska
dr Ewa Ramus-Kawka

Poradnia dla dzieci chorych
Biuro Obsługi Pacjenta  
czynne: 07.00 – 19.00   

tel. 22 620 46 83  
lub 22 620 46 81  w 101 

Poradnia dla dzieci zdrowych 
Biuro Obsługi Pacjenta  

/Punkt szczepień 
tel. 22 620 46 85   

lub 22 260 46 81  w 103

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Iwona Rawska
dr Wanda Majczak-Błaszczyk
dr Włodzimierz Kowalski
dr Barbara Leszczyńska
dr Maria Miłoszewska
dr Kryspina Czerny-Sieradzińska

Przychodnia Lekarska  
ul. Elekcyjna 54

Poradnia dla dorosłych
Biuro Obsługi Pacjenta  
czynne: 07.00-19.00 

tel. 22 836 48 43  
lub  22 836 46 38 w 33 

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Barbara Miękus-Siennicka
dr Virginija Żełubowska
dr Andrzej Kisło
dr Zafia Białecka-Jędruszuk
dr Jan Pałucki
dr Iwona Suska
dr Agnieszka Ambrzykowska
dr Jolanta Piechota

Poradnia dla dzieci chorych 
Biuro Obsługi Pacjenta  
czynne: 07.00 – 19.00 

tel. 22 836 46 43 lub 22 836 46 38 w 30 
lub  22 836 60 05 w 30 

Poradnia dla dzieci zdrowych 
/Punkt szczepień 

Biuro Obsługi Pacjenta  
tel. 22 836 47 39 lub 22 836 46 38  w 29 

lub 22 836 60 05  w 29

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Iwona Suska
dr Anna Marks
dr Aleksandra Garbaczuk
dr Małgorzata Rzewuska
dr Małgorzata Lech 
dr Ewa Popek
dr Monika Wanke
dr Agnieszka Oknińska

Przychodnia Lekarska  
ul. Leszno 17

Poradnia dla dorosłych
Biuro Obsługi Pacjenta  
czynne 07.00 – 18.00 

tel. 22 632 12 16  w 19  
lub 22 632 08 31 w 19  
lub 22 632 12 18  w 19

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Grzegorz Borstern
dr Joanna Łachmacka - Ptaszek
dr Monika Machul
dr Katarzyna Duchińska
dr Agata Bem - Pisarska
dr Małgorzarta Syrnik
dr Radosław Wójcicki 

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej
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Przychodnia Lekarska  
ul. Płocka 49

Poradnia dla dorosłych
Biuro Obsługi Pacjenta  
czynne 07.00 – 19.00

tel.  22 632 15 37 lub 22 632 38 91 w 22 
lub 22 632 68 76 w 22 

 
Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Stefan Szczepaniak
dr Bożena Marciniak
dr Mirosława Nalewajko
dr Małgorzata Szczerbińska
dr Joanna Rydlakowska
dr Agnieszka Siemieniuk
dr Barbara Drej-Strutyńska
dr Iwona Deszczka-Rosa
dr Monika Matraszek
dr Robert Pach 
dr Beata Mider

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Poradnia dla dzieci chorych 

Biuro Obsługi Pacjenta  
czynne 07.00 – 19.00

tel.  22 632 87 16 lub 22 632 38 91 w 27  
lub 22 632 68 76 w 27   

Poradnia dla dzieci zdrowych 
/Punkt szczepień

Biuro Obsługi Pacjenta 
tel.  22 632 68 56  

lub 22 632 38 91 w 28  
lub 22 632 68 76 w 28 

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Danuta Glibowska
dr Anna Giermakowska
dr Paweł Mikulski
dr Jakub Łodyga
dr Lidia Groele

dr Anna Ramotowska
dr Marcin Banasiuk
            

Przychodnia Lekarska  
ul. Miedziana 2

Poradnia dla dorosłych
Biuro Obsługi Pacjenta  
czynne 07.00 – 18.00

tel. 22 620 84 19 

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Teresa Gosecka-Witowska
dr Solongo Bat-Erdene
dr Janusz Rajewski 
dr Joanna Jarzyna
dr Justyna Olszewska Parasiewicz

Przychodnia Lekarska  
ul. Nowolipie 31

Poradnia dla dorosłych
Biuro Obsługi Pacjenta  

czynne: poniedziałek - piątek   
godz. 07.00 – 18.00 

tel. 22 838 44 43 w 12  
lub 22 838 44 46 w 12

  
Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Hanna Bachurzewska

dr Maria Różańska
dr Barbara Jaroń
dr Jerzy Przychodzień
dr Marcin Węglewicz
dr Elżbieta Wardęcka

Przychodnia Lekarska  
ul. Obozowa 63/65

Poradnia dla dorosłych
Biuro Obsługi Pacjenta  

czynne: godz.07.00 – 18.00 
tel. 22 836 37 21 

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Urszula Stromska
dr Bogusława Urbańska-Czyżkowska
dr Bożenna Stanek

Przychodnia Lekarska  
ul. Dragonów 6A

Poradnia dla dorosłych
Biuro Obsługi Pacjenta  

czynne: godz. 07.00 – 18.00
tel. 22 841 95 14 

Świadczeń zdrowotnych udzielają:
dr Lidia Niewiadomska 
dr Galyna Kargol

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej
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W oddziale dziennym psychiatryczno-
geriatrycznym dla osób po 60-tym roku 
życia prowadzony jest specjalistyczny 
program psychoterapeutyczny (terapeu-
tyczny). Leczenie trwa 12 tygodni. Zajęcia 
odbywają się od poniedziałku do piątku 
w godzinach 08.30 – 14.00 i kończą  się 
wspólnym obiadem.

W oddziale prowadzona jest psycho-
terapia grupowa. Nie obawiaj się jej jednak! 
Psychoterapia grupowa (w odróżnieniu 
od indywidualnej) ma większe spektrum 
oddziaływań. Możesz liczyć na wsparcie 
i konstruktywne informacje zwrotne 
nie tylko od terapeuty, ale i od innych 
uczestników. Zgodnie z zasadą co dwie 
głowy to nie jedna. Często obawę budzi 

mówienie o osobistych sprawach na forum 
grupy. A w takiej sytuacji przecież wszyscy 
ludzie odczuwają lęk. Dlatego w grupach 
terapeutycznych zanim zaczniemy ro-
zmawiać o odczuwanych przez nas 
emocjach, ustalamy zasady, które pomogą 
nam poczuć się bezpieczniej. Nie 
oceniamy się wzajemnie, nie krytykujemy 
i nie poniżamy. 

W każdej bliskiej relacji pojawia się 
chęć do dzielenia się wewnętrznymi 
odczuciami, przemyśleniami. Nikt nie 
będzie Cię zmuszał byś mówił o tym 
czego nie chcesz, czy mówił wtedy, kiedy 
nie jesteś na to gotowy. Psychoterapia 
ma na celu poprawę Twojego komfortu 
życia. Cel psychoterapeutyczny ustalasz 

wraz z terapeutą i grupą, czyli pracujesz 
by osiągnąć to czego pragniesz.
W oddziale odbywają się następujące 
zajęcia:
• Gimnastyka
• Zebranie społeczności oddziału
• Biblioterapia
• Muzykoterapia
• Terapia zajęciowa
• Psychoedukacja
• Psychoterapia grupowa
• Zajęcia ruchowe
• Zajęcia organizowane przez pacjentów
Wszystkie zajęcia są obowiązkowe. 
Pacjenci pełnią funkcje i dyżury. Są 
pod stałą opieką lekarza psychiatry  
i psychologa.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą medyczną naszego Zakładu jaką 
jest  Wolskie Centrum Seniora, które mieści się w Przychodni Lekarskiej przy ul. Leszno 17.  

 
Wolskie Centrum Seniora aktywnie działa od 3 lat w ramach jego struktury funkcjonują:

Oddział dzienny psychiatryczno-geriatryczny;

Oddział dzienny leczenia zaburzeń nerwicowych.

Oddział Dzienny Psychiatryczno-Rehabilitacyjny  
(przeniesiony od 1 lipca 2012 z  Przychodni przy ul. Twardej)

LECZ SIĘ W DZIENNYM ODDZIALE  
DLA OSÓB PO 60-TYM ROKU ŻYCIA
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Słowa, będące tytułem niniejszego 
tekstu można łatwo usłyszeć – wszyscy 
doświadczamy od czasu do czasu różnych 
kryzysów, przeciążenia: jednym słowem 
czujemy, że jeśli nasze zmartwienia 
i kłopoty wkrótce nie ustaną, to nie 
podołamy im – i zwariujemy. Z drugiej zaś 
strony trudno na spokojnie przyznać się 
samemu sobie i bliskim dookoła: „Czuję, 
że nie wytrzymuję tego, co mnie spotyka, 
popadam w nerwicę”. Nerwica kojarzy 
się bowiem powszechnie ze słabością, 
małą wytrzymałością psychiczną czy 
niedojrzałością emocjonalną: zgodnie  
z takim myśleniem człowiek cierpiący na 
nerwicę jest kimś gorszym, mniej godnym 
zaufania od tego, który zaraził się żółtaczką, 
bądź cierpi na schorzenia oczu. 

Tymczasem grupa zaburzeń tra-
dycyjnie nazywanych nerwicami jest 
poniekąd podobna do urazów i deficytów 
fizycznych – różnica polega na tym, że owe 
zaburzenia dotyczą sfery emocjonalnej. 
Każdy z nas, by podołać wyzwaniom 
samodzielnego, dorosłego życia potrzebuje, 
by w dzieciństwie zostały zaspokojone 
jego podstawowe potrzeby emocjonalne: 
miłości, bezpieczeństwa, sprawności 
i realistycznych granic w kontaktach  
z innymi ludźmi. Dorastając w środowi-
sku zaspokajającym powyższe potrzeby, 
wzmacnia się nasz emocjonalny system 
odpornościowy – dzięki niemu możemy 
przetrwać bez większego szwanku kryzysy 
i trudności stanowiące nieodłączną część 
życia. 

Niestety, nie każdemu dane jest 
urodzić się i być wychowywanym w bez-
piecznym i troskliwym otoczeniu. Dziecko 
żyjące w poczuciu zagrożenia  czy bycia 
odtrąconym – uczy się, że jest gorsze, 
zaś inni ludzie wobec niego są krytyczni, 
nieprzyjaźni. Z tego powodu późniejsze 
codzienne życie jest dla niego cięższe, 

niż dla ludzi żywiących inne, mniej 
zagrażające przekonania. Codzienna pra-
ca, kontakty z ludźmi są stresujące – zaś 
poważne kryzysy przybierają rozmiar 
niszczycielskich katastrof; mogących 
prowadzić nawet do głębokiej depresji 
czy przeżywania silnego, chorobliwego 
lęku.  

Na szczęście nawet ci, których 
podstawowe potrzeby emocjonalne nie 
zostały zaspokojone, nie są skazani na 
ciągłe napięcie i niepokój. Poprawa 
kondycji psychicznej jest od dawna 
ważną częścią medycyny. W ciągu 
ostatnich dziesięcioleci wynaleziono 
nie tylko skuteczne leki psychoaktywne, 
ułatwiające codzienne funkcjonowanie, 
lecz również opracowano metody 
oddziaływania psychoterapeutycznego, 

za pomocą których można skorygować 
szkody wynikłe z trudnych doświadczeń 
dziecięcych. 

Z tego rodzaju świadczeń można 
skorzystać również w naszym Zakładzie, 
w Oddziale Dziennym Leczenia Za-
burzeń Nerwicowych. W placówce tej 
prowadzona jest psychoterapia grupowa, 
zaś uczestniczący w niej pacjenci 
pozostają pod opieką lekarzy psychiatrów. 
Proces terapeutyczny nie jest rzeczą 
łatwą, w jego trakcie następuje bowiem 
przeżywanie tych przykrych uczuć, od 
których na codzień osoby borykające 
się z problemami emocjonalnymi chcą 
uciec. Dzięki temu jednak istnieje szansa 
na poradzenie sobie z nimi, nabycie 
przekonań, z którymi łatwiej będzie iść 
przez życie. 

Jeżeli czujesz, że codzienne funkcjonowanie kosztuje Cię bardzo dużo wysiłku,  
przestały Cię cieszyć rzeczy, które dawniej lubiłeś – skorzystaj z szansy, jaką jest terapia na Oddziale.

Jeżeli korzystasz z opieki poradni zdrowia psychicznego zapytaj swojego lekarza lub terapeutę  
o celowość skierowania do naszego Oddziału.

By się do nas dostać potrzebujesz:
– Skierowania od lekarza psychiatry (skierowanie jest ważne 2 tyg. od daty wystawienia)

– Odrobiny motywacji do zmiany
My zadbamy o resztę       

Zapraszamy!  
Możesz ustalić termin rozmowy kwalifikacyjnej, dzwoniąc do Biura Obsługi Pacjenta – Punktu Konsultacyjnego  

w  godz. 08.30-15.00  pod numer telefonu 22  632 93 59  
email: oddzial.seniora@zozwola.pl

Zaraz 
mnie 
weźmie 
nerwica!
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 Położne w Polsce obchodzą 
swoje święto – Dzień Położnej 
również 8 maja. W rocznicę 
urodzin wielkiej postaci 

polskiego położnictwa – Stani-
sławy Leszczyńskiej, która uwięziona 
w niemieckim obozie koncentracyjnym 
Auschwitz II – Birkenau (jako więzień nr 
41335), pełniła tam funkcję położnej.

Myślą przewodnią tegorocznych 
obchodów było hasło „Niwelowanie 
różnic- od nauki do praktyki”. Ma ono 
zwrócić uwagę pielęgniarek na rolę 
badań naukowych w pielęgniarstwie i 
wykorzystywanie ich wyników w pracy 
zawodowej. Badania dotyczą między 
innymi promocji zdrowia, zapobiegania 
chorobom, opieki nad ludźmi w każdym 
wieku, w czasie choroby i rekonwalescencji 
lub towarzyszenia w godnej i spokojnej 
śmierci. 

Według danych 
z grudnia ubiegłego 
roku, w Polsce jest 
zarejestrowanych około 
310 tysięcy pielęgniarek 
i położnych, z których 
240 tysięcy jest czyn-
nych zawodowo. 

W trakcie uroczystości 
wręczono odznaczenia, 
wyróżnienia i nagrody 
wieloletnim i cenionym 
pracownikom ochrony 
zdrowia. 

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz 
i podsekretarz stanu Cezary Rzemek 
wręczyli 79 pielęgniarkom i położnym 
odznaczenia resortowe „Za zasługi dla 
ochrony zdrowia”. Wśród odznaczonych 
była Pani Joanna Różycka pielęgniarka 

koordynująca z Przychodni Lekarskiej przy 
ul. Obozowej 63/65. Pani Joanna Różycka 
pracuje w zawodzie pielęgniarki prawie 
39 lat w tym 20 lat w naszym Zakładzie. 
Realizując swoje zadania podnosiła 
swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyła 
studia w Warszawskim Uniwersytecie 
Medycznym na kierunku Pielęgniarstwo. 
Jako osoba kierująca zespołem cieszy 
się dużym uznaniem, szacunkiem 
współpracowników oraz przełożonych. 
Swoją wiedzę i umiejętności przekazuje 
młodszym koleżankom.

177 pielęgniarek i położnych zostało 
nagrodzonych i wyróżnionych przez 
Dyrektorów swoich  Zakładów. W grupie 
tej znalazły się trzy pielęgniarki pracujące 
w naszym Zakładzie, Dyplomy wręczyła 
im Dyrektor naszego Zakładu Pani Lucyna 
Kasprowicz. 

Pani Ewa Cyngot – pielęgniarka 
podstawowej opieki zdrowotnej Przy-
chodni Lekarskiej przy ul. Elekcyjnej 54. 
Pracuje w zawodzie pielęgniarki ponad 
30 lat, od lat związana z poradnią dla 
dzieci, prowadzi punk szczepień w tej 
poradni;

Pani Ewa  Dymarkowska – pielęgniarka 
pracująca w Przychodni Lekarskiej przy 
ul. Leszno 17, przez wiele lat pracowała 
jako pielęgniarka rodzinna w domu pa-
cjenta, obecnie pracuje w Oddziałach 
Dziennych Wolskiego Centrum Seniora, tj. 
Oddziale psychiatryczno-geriatrycznym i 
Oddziale zaburzeń nerwicowych. Pracuje 
w zawodzie pielęgniarki prawie 38 lat 
w tym 33 lata w naszym Zakładzie. 

Pani Katarzyna Karolak – pielęgniarka 
podstawowej opieki zdrowotnej. Pracuje 
w gabinecie zabiegowym w Przychodni 
Lekarskiej przy ul. Płockiej 49. Związana 
z naszym zakładem od 1995 roku, 
posiada prawie 20 letnie doświadczenie 
w zawodzie.  

Wszystkie wyróżnione pielęgniarki są 
doskonale przygotowanie merytoryczne 
do zawodu. Ujmują pacjentów fa-

chową opieką 
i serdecznością. 
Wyróżniają się 
silną identyfikacją 
z wykonywaną 
profesją. Posiadają 
cechy charakteru, 
które są niezbędne 
w tym zawodzie, 
które bez względu 
na okoliczności 
pozwalają dzia-
łać na rzecz 
ludzi chorych, 

niepełnosprawnych, bezbronnych, 
wymagających pielęgnacji, ale i wsparcia 
w cierpieniu – są życzliwe, empatyczne, 
opiekuńcze i otwarte na potrzeby 
innych. Służą pomocą i fachową wiedzą, 
pacjentom nie szczędzą uwagi i serca.

21 maja 2012 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyła się uroczystość z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej, 

który przypada corocznie 12 maja ma wyjątkowe znaczenie dla tych dwóch zawodów, 
jest obchodzony w rocznicę urodzin prekursorki i patronki zawodu, Florance Nightingale, 

która w 1860 roku otworzyła w Londynie pierwszą szkołę kształcącą pielęgniarki. 

od prawej: Ewa Cyngot, Ewa Dymarkowska, Katarzyna Karolak Joanna Różycka
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Poradnia Medycyny Pracy
PROFILAKTYKA

Przychodnia Lekarska ul. Grzybowska 34
Lekarze Poradni Medycyny Pracy uprawnieni do przeprowadzenia badań profilaktycznych realizują zadania dotyczące 
ograniczenia szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników tj.:
1. wykonują badania profilaktyczne:

–  wstępne – wykonywane przed rozpoczęciem pracy lub zmiany stanowiska pracy,
–  okresowe – osób pracujących na danym stanowisku,
–  kontrolne – które obowiązkowo muszą być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika, 

który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni;
2. przeprowadzają badania do celów sanitarnych;
3.  przeprowadzają badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowa-nia pojazdami;
4.  wydają orzeczenia o zdolności lub przeciw-wskazaniach do pracy na danym stanowisku;
5.  w zależności od charakterystyki stanowiska pracy kierują pracowników na dodatkowe konsultacje specjalistyczne 

np. okulistyczną, laryngologiczną, neurologiczną oraz dodatkowe badania diagnosty-czne (EKG, spirometria, badania 
laboratoryjne).

Zapewniamy rzetelne wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Zapraszamy do współpracy – tel.: 22 877 45 07

Zapraszamy do współpracy Zakłady, Praktyki Lekarskie. Oferujemy wykonywanie badań diagnostycznych 
w tym USG, RTG, USG Dopplera, EEG oraz badań laboratoryjnych (krwi, moczu itp.) na podstawie stałych umów i skierowań. 
Gwarantujemy konkurencyjne ceny badań oraz dogodne terminy ich realizacji. 
Stosowane przez Zakład programy informatyczne umożliwiają przesyłanie wyników badań drogą elektroniczną.

Wykonuje szeroki asortyment badań podstawowych 
i specjalistycznych, dysponuje nowoczesną aparaturą 
i fachowym personelem.
Laboratorium jest wpisane do ewidencji laboratoriów 
prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów 
Laboratoryjnych. Uczestniczy w krajowej i między-
narodowej kontroli jakości.

Laboratorium czynne jest od poniedziałku do piątku
tel. 22 836 60 05  wew. 10

Pobieranie materiału do badań odbywa się 
w godz. 7.00 – 13.00. 

Pacjenci indywidualni mają możliwość wykonania 
badania w trybie pilnym, na poczekaniu.

Zapraszamy do 
Poradni Urologicznej  

w Przychodni Specjalistycznej 
przy ulicy Chmielnej 14

Poradnia Urologiczna świadczy usługi w zakresie m. in.:
- chorób nowotworowych układu moczowego, 
- kamicy moczowej,
- łagodnego rozrostu gruczołu krokowego,
- nietrzymania moczu u kobiet,
- schorzeń męskiego układu płciowego,
- nawracających zakażeń układu moczowego.

Konsultacje prowadzą między innymi lekarze Kliniki Urologii 
CMKP w Warszawie, ul. Czerniakowska 231.

Czas oczekiwania dla pacjentów pierwszorazowych 

– do dwóch tygodni! 
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku 

Zapisy ze skierowaniem od lekarza rodzinnego osobiście 
lub pod numerem telefonu tel.  22 827-07-18

Dokładne informacje o godzinach pracy poradni urologicznej 
i innych poradni specjalistycznych naszego Zakładu 
znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej 

www.zozwola.pl  

Issn 2084-9486

LABORATORIUM 
ANALITYCZNE 

ul. Elekcyjna 54
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Przez cały 2012 rok, Polskie Biuro WHO 
we współpracy z Ministerstwem Zdrowia 
będą prowadzić kampanię podkreślającą, 
jak cenny wkład wnoszą osoby starsze 
wnoszą do życia społeczeństw i gospo-
darek poszczególnych krajów, a jedno-
cześnie zwracającą uwagę na kwestie 
zdrowotne związane z wiekiem, które 
obejmują: 
•  zapobieganie upadkom; 
•  promowanie aktywności fizycznej; 
•   promowanie szczepień i zapobiega-

nie chorobom zakaźnym w zakła-
dach opieki zdrowotnej, opiekuńczych  
i opiekuńczo-leczniczych; 

•  wzmacnianie systemów opieki zdrowo-
tnej w celu zaspokojenia potrzeb sta-
rzejących się społeczeństw; 

•  rozwijanie możliwości sprawowania 
opieki nad osobami starszymi w warun-
kach domowych. 

Śmiało można powiedzieć, że o jakości 
naszej starości decydujemy my sami. 
Jednym z czynników warunkującym stan 
zdrowia jest tzw. styl życia z jego główną 
składową – aktywnością fizyczną. Jednak 
nie należy wpadać w panikę, jeśli nasza 
aktywność fizyczna w minionym okresie 
życia była mała. Zawsze można zacząć 
ćwiczyć jako senior. I to także będzie 
przynosić pozytywne efekty.

Wpływ ćwiczeń fizycznych na 
organizm
Wspominane już sformułowanie „ruch to 
zdrowie” jest powszechnie znane i często 
powtarzane. Lecz co kryje w sobie?
Przede wszystkim zwiększenie aktywności 
fizycznej kompleksowo wpływa na układy  
i narządy organizmu. Pomaga w zachowa-
niu równowagi w przemianie materii tak,  
aby ilości energii dostarczanej i wydatko-
wanej były jednakowe. Aktywność fizy-
czna wpływa na odżywianie organizmu. 
Przyjrzyjmy się zmianom zachodzącym 

dzięki ćwiczeniom, przez pryzmat 
potrzeb seniora.

Kości i stawy
Aktywność fizyczna pozwala 
utrzymać pełen zakres ruchów 
stawów, a także zwiększa go nawet 
przy istniejących ograniczeniach.  
Jest to istotne, ponieważ 60% 
osób starszych cierpi na choroby 
zwyrodnieniowe stawów i idące  
z nimi w parze ograniczenia ruchomości 
z powodu bolesności przy ruchach. 
Ruch wpływa na elastyczność torebek 
stawowych i więzadeł.
Regularna aktywność fizyczna działa 
profilaktycznie w przypadku osteoporozy 
starczej, bowiem stan kości zależy od 
aktywnego ruchu i obciążenia, jakie jest 
na nie wywierane.

Mięśnie
Dzięki ćwiczeniom doprowadzamy do 
zwiększenia ich masy, siły i wytrzymałości. 

Dotyczy to zarówno mięśni zdrowych, 
jak i osłabionych z powodu chorób (np. 
udaru). Mięśnie pełnią rolę pompy, która 
pomaga w przepływie krwi i limfy przez 
ciało. Regularnie ćwiczone mięśnie lepiej 
odbierają bodźce wysyłane z mózgu, 
dzięki czemu nasze ruchy są bardziej 
precyzyjne.

Układ krążenia
Wysiłek fizyczny ma zbawienny wpływ 
na choroby układu krążenia (nadciśnienie 
tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroba 
niedokrwienna serca). Odpowiednio 

Klucz do spokojnej starości
Światowy Dzień Zdrowia 2012 obchodzony corocznie 7 kwietnia poświęcony był zagadnieniom starzenia się  
i zdrowia, a temat przewodni brzmiał „Więcej życia, więcej lat w zdrowiu!”. Tegoroczna kampania skupia się 
na tym, w jaki sposób zachowanie dobrego stanu zdrowia w czasie trwania całego życia może pomóc starszym 
osobom cieszyć się pełnym i produktywnym życiem. Obchody Światowego Dnia Zdrowia w Polsce wpisały 
się w działania Europejskiego Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, który Unia 
Europejska ogłosiła tematem roku 2012.



Leczę się na Woli i Śródmieściu

13

NASZ TEMAT

dobrane ćwiczenia powodują obniżenie 
ciśnienia tętniczego krwi i ilości skur-
czów serca na minutę w spoczynku. 
Wspominana wyżej pompa mięśniowa 
wspomaga odpływ krwi żylnej do serca. 
Układ krążenia odpowiedzialny jest także 
za transport substancji odżywczych i tlenu 

do narządów. Zatem stają się one lepiej 
dotlenione i odżywione.

Układ oddechowy 
Ćwiczenia wpływają na polepszenie się 
ruchomości klatki piersiowej i mięśni 
oddechowych. Powoduje to powiększenie 
pojemności życiowej płuc, a dzięki zwię-
kszonemu przepływowi krwi przez płuca 
– lepszemu zaopatrzeniu krwi w tlen.

Układ nerwowy
Niezmiernie ważną rolę odgrywają ćwi-
czenia dla układu nerwowego. To info-
rmacja płynąca z mózgu, poprzez nerwy, 
umożliwia wykonanie ruchu. Jednocześnie 

układ ten sprawuje rolę koordynatora 
dostosowującego inne układy do wysiłku 
fizycznego i reakcji na niego. Zarazem 
informacja płynąca z narządu ruchu (mięśni  
i stawów) powoduje stałe pobudzenie 
mózgu i poprawia jego plastyczność.  
W przypadku zaistnienia dysfunkcji układu 
nerwowego (udar, choroby zwyrodnieniowe 
mózgu) informacje „zapamiętywane” przez 
mózg pomagają przywrócić utracone 
funkcje w aparacie ruchu.

Układ trawienny
Czerpie korzyści z aktywności fizycznej. 
Ruch poprawia pracę jelit i żołądka 
oraz narządów wydzielniczych z nim 
związanych (wątroba, trzustka). Ma to 
istotne znaczenie przy leczeniu między 
innymi cukrzycy czy miażdżycy naczyń 
krwionośnych będącej czynnikiem wielu 
chorób.

Ćwiczmy z określonym celem
Łatwiej jest nam zaangażować się w re-
gularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych, 
gdy mamy jasno określony cel. Niezależnie 
od wieku i płci, cel nas motywuje, zachęca 
do pracy na sobą i własnymi słabościami. 
Osoby starsze powinny skupić się utrzymaniu 
jak najlepszego zdrowia, poprawić kondycję 
zarówno fizyczną jak i psychiczną. Ćwi-
czenia mają także ogromne znaczenie 
profilaktyczne w urazach i ich następstwach 
oraz w profilaktyce chorób związanych  
z wiekiem. Warto zaznaczyć, że aktywność 
ruchowa podnosi poczucie, jakości życia, 
czyli dobre samopoczuciem wynikające 
z braku objawów choroby, dobrego stanu 
psychicznego i zaangażowania w życie 
społeczne. 
Czyż nie jest milej cieszyć się życiem, 
kiedy organizm jest naszym przyjacielem  
i pomaga nam realizować nasze marzenia?

Jak ćwiczyć?  
– Program codziennej aktywności
Rehabilitacja ruchowa i trening fizyczny, 
powodują wzrost sprawności fizycznej  
i zwiększenie siły mięśniowej.
Poprawiają:
• ogólną sprawność,
• koordynację ruchową,
•  pozwalają na ćwiczenie zmysłu 

równowagi.

Ćwiczenia ogólnousprawniające pozwa-
lają na zachowanie samodzielności 
i aktywności fizycznej na poziomie 
umożliwiającym satysfakcjonujące życie.
Ruch jest lekarstwem, którego nie mo-
żna zastąpić żadnym innym. Planując 
codzienną aktywność fizyczną, należy 
uwzględnić nasze samopoczucie i stan 
zdrowia (np. poziom ciśnienia tętni-
czego, infekcje). Celowe ćwiczenia 
mają za zadanie uruchomić wszystkie 
grupy mięśniowe, obciążyć organizm 
wysiłkiem.
Program rehabilitacyjny dla osób w po-
deszłym wieku powinien obejmować 
ćwiaczenia 4 razy w tygodniu średnio po 
30 minut. Dodatkowym treningiem może 
być 30 minutowy spacer we własnym 
tempie.
Typowe ćwiczenia dla grupy wiekowej 
powyżej 65 roku życia powinny charakte-
ryzować się:
•  spokojnym tempem dostosowanym do 

stanu zdrowia ćwiczących,
•  wygodną pozycją, jeśli ćwiczenia wy-

konywane są w pozycji stojącej, należy 
zapewnić asekurację (np. ćwiczenia 
przy krześle),

•  odpowiednim stopniem trudności, sto-
pień ten powinien zmieniać się sto-
pniowo tj. około 15 minuta ćwiczący 
wykonuje ćwiczenia trudne, potem 
stopniowo maleje poziom trudności  
i tempo ćwiczeń. Kończymy ćwicze-
niami oddechowymi i rozluźniającymi,

•  różnorodnością ćwiczeń, ćwiczenia po-
winny być urozmaicone, wykonywane 
z zastosowaniem różnych przyborów 
oraz w różnych miejscach (dom, park, 
sala gimnastyczna).

Bardzo efektywne są ćwiczenia senso-
motoryczne wykonywane na specjal-
nych poduszkach pneumatycznych 
stwarzających warunki niestabilnego po-
dłoża i stawiające opór. W planowaniu 
programu codziennej aktywności najlepiej 
skontaktować się ze specjalistą z pracowni 
fizjoterapii. Pracujący tam fizjoterapeuci 
pomogą ustalić program aktywności, 
dobiorą odpowiednie ćwiczenia i przy-
bory. Specjaliści pokażą, w jaki sposób 
prawidłowo je wykonywać i wytłumaczą 
celowość proponowanych ćwiczeń.

Klucz do spokojnej starości
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Otyłość staje się coraz większym 
problemem na całym świecie. Eksperci 
szacują, że do 2020 roku 1/3 dorosłych 
będzie otyła. Jest również poważnym 
problemem u dzieci. Wzrasta 
odsetek dzieci cierpiących z powodu 
nieprawidłowej wagi. Według danych 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
aż 22 mln dzieci poniżej 5- go roku życia 
ma nadwagę lub są otyłe. Problem ten 
dotyczy również najmłodszych Polaków.

Nadwaga i otyłość u dzieci bardzo 
często świadczy o błędnym pojmowaniu 
diety młodego człowieka i jego potrzeb 
żywieniowych oraz jej wpływu na 
przyszłe zdrowie. Najczęstszą przyczyną 
nieprawidłowej masy ciała jest zbyt 
duża kaloryczność posiłków w stosunku 
do zapotrzebowania energetycznego 
organizmu. Dziecko zaczyna tyć, gdy 
dużo je, a mało się rusza. Złe odżywianie 
dziecka szczególnie przekarmianie może 
powodować nieodwracalne szkody. 
Nadmierny rozwój tkanki tłuszczowej 
polega albo na zwiększaniu się ilości 
tłuszczu w już istniejących komórkach 
tłuszczowych albo na zwiększeniu się 
ilości komórek tłuszczowych. Każdy z 
nas rodzi się z określoną ilością komórek 
tłuszczowych, które maja ograniczoną 
możliwość gromadzenia tłuszczu. Gdy 

istniejące komórki osiągają maksimum 
swojej objętości, zaczynają się mnożyć, 
żeby pomieści nadmiar tłuszczu. 
Powstałe w dzieciństwie komórki tkanki 
tłuszczowej już nigdy nie znikną, mogą 
tylko zmniejszyć swoją objętość. Są one 
cały czas gotowe na gromadzenie tłuszczu 
do maksimum swoich możliwości.

Otyłe dzieci mogą całe życie mieć 
problem z nadwagą i im bardziej 
„puszyste” były w dzieciństwie, tym 
więcej wagi będą musiały przywiązywać 
w przyszłości do prawidłowego żywienia, 
aby nie stać się otyłymi. 

Otyłe dzieci mają zaniżoną samoocenę, 
czują się odizolowane i dyskryminowane 
przez otoczenie, pogarsza się ich jakość 
życia.

Otyłość u dzieci jest przyczyną wielu 
poważnych problemów zdrowotnych: 

1.  nadmiernie obciążony układ kostny 
może powodować koślawienie kolan  
i stóp, bóle stawów i kręgosłupa, 

2.  tkanka tłuszczowa odkładając się wew-
nątrz organizmu otłuszcza narządy, 

3.  wzmożona praca trzustki może do-
prowadzić do jej niewydolności i w 
rezultacie do cukrzycy typu II,

4. pojawiają się problemy z pracą jelit, 
5. nadciśnienie tętnicze.

Dbałość o prawidłową dietę lub 
przeprowadzenie bezpiecznej kuracji 
odchudzającej u dzieci z nadwagą może 
uchronić je przed problemami wieku 
dojrzewania i zdrowotnymi na całe 
życie. Niekontrolowana walka z nad-
wagą u młodzieży często prowadzi do 
braku akceptacji siebie, a w skrajnych 
przypadkach do anoreksji i bulimii.

Otyłość, a zdrowie naszych dzieci

Z D R O W I E  T W O J E G O  D Z I E C K A
PROFILAKTYKA
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Uwaga, Ogłoszeniodawcy
    „Leczę się na Woli i Œródmieœciu” 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

W trosce o zdrowie przyszłej Mamy i Dziecka Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy 
przygotowało program edukacji przedporodowej „Szkoła Rodzenia”. 

Program adresowany jest do kobiet ciê¿arnych zameldowanych na pobyt sta³y lub czasowy na terenie m.st Warszawy 
lub przebywających w domu dla matek z ma³oletnimi dzieæmi i kobiet w ci¹¿y lub w innych placówkach opiekuńczych 

na terenie m.st. Warszawy maj¹cych umowê z m.st. Warszawa.

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.

W trosce o zdrowie przyszłej Mamy i Dzie

Program adresowany jest do kobiet ciê¿arnych zameldowanych na pobyt sta³y lub czasowy na terenie m.st Warszawy 
lub przebywających w domu dla matek z ma³oletnimi dzieæmi i kobiet w ci¹¿y lub w innych placówkach opiekuńczych 

Celem programu jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia 

Program realizowany jest w 




