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Szanowni Pacjenci

Kończy się już pierwsze półrocze 2013 roku,  
pora więc na krótkie jego podsumowanie.  
Realizacja usług medycznych przebiega zgodnie  
z planem, w ramach którego wielkość kontraktu z NFZ 
warunkuje ilości wizyt pacjentów. Mamy świadomość 
znacznie większych potrzeb zdrowotnych pacjentów 
niż te, które są wyznaczone przez płatnika. 

Wykonana modernizacja placówek i wyposażenie ich 
w nowoczesny sprzęt, a także wysokie kwalifikacje 
personelu medycznego to niewątpliwie atuty naszego 
Zakładu, które niestety, przy dotychczasowym sposobie 
finasowania i rozwiązaniach prawnych, nie do końca są 
wykorzystane.

Kierownictwo Zakładu czyni starania w MOW NFZ  
o zwiększenie kontraktów, szczególnie w 
tych obszarach, w których istnieje największe 
zapotrzebowanie przez pacjentów.

Dla ułatwienia zapisów został już wprowadzony system 
rezerwacji wizyt przez internet obecnie dla pacjentów 
korzystających ze świadczeń Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej. System stopniowo będzie rozszerzany na 
usługi w innych specjalnościach. Uczymy się razem 
nowoczesnych technologii gdyż takie wyzwania 
stawia przed lekarzami, pielęgniarkami i pacjentami 
rozwijający się świat. 

Życzę wszystkim powodzenia
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Leczenie uzdrowiskowe 
jest kontynuacją 
leczenia szpitalnego 
lub ambulatoryjnego 
pacjenta. Jego celem jest 
rehabilitacja, leczenie 
chorób przewlekłych 
oraz profilaktyka. 

Skierowanie na leczenie uzdrowi-
skowe wystawia lekarz ubezpieczenia 
zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny 
stan zdrowia pacjenta, uwzględniając 
wskazania lub istniejące przeciwwskaza-
nia oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego 
na stan zdrowia pacjenta. 

Lekarz lub sam pacjent przesyła skie-
rowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ – 
w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem 
„Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”. 
Można też dostarczyć skierowanie oso-
biście do oddziału NFZ. 

Ocenę celowości skierowania przepro-
wadza lekarz oddziału wojewódzkiego 
Funduszu, specjalista w dziedzinie bal-
neologii i medycyny fizykalnej lub re-
habilitacji medycznej, wskazując rodzaj 
i miejsce leczenia uzdrowiskowego. 
Jeżeli lekarz specjalista stwierdzi prze-
ciwwskazanie lub brak wskazań do 
leczenia uzdrowiskowego, oddział NFZ 
nie potwierdza skierowania. Zwracane 
jest ono lekarzowi, który je wystawił, wraz 

z podaniem przyczyny odmowy po-
twierdzenia skierowania. Oddział Fun-
duszu powiadamia również pisemnie 
pacjenta. Decyzja jest ostateczna i nie 
przysługuje od niej odwołanie.

Oddział Funduszu prowadzi listę 
osób oczekujących na potwierdzenie 
skierowania. Każdy pacjent ma prawo do 
informacji o swoim miejscu na liście. 

Skierowanie, które zawiera braki 
formalne, zwracane jest lekarzowi, który 
je wystawił w celu uzupełnienia. Jeżeli 
skierowanie w okresie 18 miesięcy, licząc 
od dnia jego wystawienia nie zostanie 
zrealizowane, NFZ odsyła skierowanie 
do lekarza, który je wystawił w celu 
weryfikacji i aktualizacji. Lekarz w ciągu 
30 dni dokonuje weryfikacji skierowania 
i w przypadku pozytywnej weryfikacji 
odsyła je do NFZ. Pacjenci ze skierowania-

mi po weryfikacji wyjeżdża-
ją w pierwszym terminie, 

o ile ich skierowania zostaną 
pozytywnie zaopiniowane 

przez lekarza NFZ. 
Jeżeli zostanie ustalony 

termin leczenia, oddział 
wojewódzki NFZ doręcza pa-

cjentowi potwierdzone skierowanie, 
nie później niż 14 dni przed datą 
rozpoczęcia leczenia.

W przypadku osób dorosłych 
zalecane jest korzystanie z ambu-

latoryjnego i sanatoryjnego leczenia 
uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sa-
natorium uzdrowiskowym nie częściej, 
niż raz na 18 miesięcy. Powyższe zalece-
nie oparte jest na badaniach klinicznych 
prowadzonych w dziedzinie balneologii, 
które potwierdziły, iż w większości przy-
padków efekty bodźcowego leczenia 
uzdrowiskowego utrzymują się przez 
okres 18 miesięcy.

Odpłatność
Zakwaterowanie i wyżywienie w sana-

torium uzdrowiskowym jest odpłatne. 
Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu 
pacjenta dla turnusów trwających 21 
oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. 
Stawkę określa minister zdrowia. 
NFZ nie ponosi kosztów: 

Leczenie uzdrowiskowe

Skierowanie na leczenie uzdrowi-
skowe wystawia lekarz ubezpieczenia 
zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny 
stan zdrowia pacjenta, uwzględniając 

mi po weryfikacji wyjeżdża-
ją w pierwszym terminie, 

o ile ich skierowania zostaną 
pozytywnie zaopiniowane 

przez lekarza NFZ. 

termin leczenia, oddział 
wojewódzki NFZ doręcza pa-

cjentowi potwierdzone skierowanie, 
nie później niż 14 dni przed datą 
rozpoczęcia leczenia.

W przypadku osób dorosłych 
zalecane jest korzystanie z ambu-

latoryjnego i sanatoryjnego leczenia 

dokończenie na str. 12
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Główną przesłanką, dla której temat 
wyzwań związanych z podeszłym wiekiem 
może stawać się ważny dla każdego, 
jest fakt coraz dłuższego życia Polek  
i Polaków – po prostu: większość z nas 
czeka osobiste, bezpośrednie zetknięcie 
się z takimi wyzwaniami. Dobrze jest 
więc zastanowić się przez chwilę nie 
tylko nad tym, jak pomagać radzić sobie 
z nimi naszym najbliższym, sąsiadom, 
znajomym – ale również jak samej  
/samemu przygotować się do tego, żeby 
„jesień życia” nie była  pasmem cierpień 
i pretensji, ale przypominała raczej polską 
złotą jesień z jej wszystkimi urokami (co 
nie znaczy, że przez cały czas pozbawioną 
cieni i chłodniejszych dni).

Zacznijmy od zastanowienia się, co 
oznacza sam termin „wiek podeszły”. Ktoś, 
kogo jeszcze kilkadziesiąt lat temu uważano 
za niemal starca, dzisiaj może być aktywny 
fizycznie, sprawniejszy od niejednego 
siedzącego za biurkiem trzydziestolatka, 
mając przy tym sporo czasu na rozwijanie 
własnych zainteresowań i na aktywności 
społeczne, pomagające przekształcać swo-
je miejsce zamieszkania w coraz lepsze 
miejsce do życia. Istnieją na to dziesiątki 
przykładów, również na Woli – dzielnicy 
Warszawy, w której tradycyjnie starsze 
pokolenie starało się brać czynny udział  
w życiu lokalnych społeczności.

Czym jest więc „wiek podeszły”?
Światowa Organizacja Zdrowia pro-

ponuje przyjęcie jako początku okresu 
starości wiek 60-65 lat, umownie do-
określając jeszcze starość późną (po 
75 roku życia) i bardzo późną (po 90 
roku życia). Warto jednak pamiętać, że  
w różnych miejscach świata – a nawet  
w różnych regionach Polski – jakość życia 
osób w wieku podeszłym może się bardzo 
od siebie różnić, stąd samo kryterium 
wieku nie jest wystarczające, by określić 
kogoś jako „osobę w wieku podeszłym” 
lub staruszkę czy starca. Patrząc choćby na 
niektórych polskich znanych ludzi sztuki, 
kultury czy nauki jesteśmy raczej skłonni 
przyznać, że granica „starości” jest dość 

umowna… To właśnie bardziej od jakości 
życia związanej ze zdrowiem zależy 
funkcjonowanie w wieku podeszłym, 
niż od metrykalnego wieku.  A na jakość 
życia wpływają liczne czynniki, na których 
część możemy wpływać już jako osoby 
młode, i z częścią których możemy sobie 
stosunkowo dobrze radzić jako lekarze  
(np. ból czy stany lękowe) i jako społe-
czeństwo obywatelskie (np. brak konta-
któw społecznych, niesamodzielność).

Ów okres starości, stan określany czasa- 
mi jako „jesień życia”, wiąże się z obniże-
niem lub wręcz utratą poszczególnych 
funkcji organizmu, przede wszystkim 
związanych z zakładaniem rodziny i wy-
chowywaniem potomstwa. Osłabieniu 
ulega ogólna sprawność organizmu oraz 
sprawność działania poszczególnych 
układów, np. układu oddechowego. To 
obniżenie sprawności można mierzyć  
i monitorować (porównując rok po roku) 
za pomocą obiektywnych wskaźników. 

Ważne jest, aby pamiętać, że spadek 
sprawności osoby wysportowanej, prowa-
dzącej aktywny tryb życia, niepalącej 
– może oznaczać na przykład tylko tyle, 
że jako siedemdziesięciolatka starsza 
pani będzie „tylko” tak sprawna, jak jej 
czterdziestoletnia koleżanka, która wolny 
czas spędza w domu przed komputerem 
lub telewizorem, pije dużo kawy, dużo 
pali i niestety nie uprawia żadnego rodzaju 
sportu.

To samo dotyczy utraty funkcji 
poznawczych i pamięci, związanych ze 
starzeniem się mózgu. Skrajną ilustracją 
tego jest fakt, że czasami bardzo trudno jest 
dostrzec rozwijające się objawy otępienia 
czy choroby Alzheimera u osób bardzo 
aktywnych intelektualnie, znających kil-
ka języków obcych, „od zawsze” żywo 
i krytycznie zainteresowanych życiem 
współczesnego świata.

Jednak bez względu na dotychczasowy 
tryb życia (oby jak najbardziej aktywny!) 
wkraczanie w wiek podeszły wiąże się 
zawsze z przeprowadzaniem pewnej 
krytycznej refleksji nad własnym życiem, 
z oceną jego przebiegu. Może to rodzić 

problemy natury emocjonalnej. Dobrze 
jest móc powiedzieć sobie wtedy „to było 
dobre życie, pełne mądrych wyborów, 
być może mimo zdarzających się błędów 
i porażek”’ – dobrze jest z pogodą 
ducha spojrzeć we własną przeszłość  
i dostrzec pozytywne jej aspekty. Pozwala 
to na unikanie frustracji, popadania  
w depresję, często wiążącą się z somaty-
zacją objawów (ich „uzewnętrznieniem” 
w postaci objawów somatycznych). Po-
godne, optymistyczne wejście w okres 
podsumowywania swojego życia pomaga 
w podjęciu ról społecznych typowych dla 
wieku podeszłego – roli eksperta, doradcy, 
osoby doświadczonej. Taka rola może 
być ograniczona do kręgu bliskich osób, 
rodziny – ale może też być rolą widoczną 
w całej lokalnej społeczność lub wręcz 
regionie czy państwie (czego przykładów 
nie brakuje również w Polsce). 

Wchodzenie w wiek podeszły wiąże 
się zwykle z dysponowaniem większą 
ilością czasu (choć nie zawsze, po-
nieważ część osób starszych pozostaje 

Wyzwania ze strony zdrowia fizycznego i psychicznego 
w podeszłym wieku



Leczę się na Woli i Śródmieściu

5

NASZE PORADNIE

Wyzwania ze strony zdrowia fizycznego i psychicznego 

zadziwiająco aktywna zawodowo, na 
przykład podsumowując wyniki swoich 
dotychczasowych prac naukowych, pisząc 
książki, przekazując wiedzę zawodową 
kolejnym pokoleniom). Tradycyjnie takie 
dysponowanie większą ilością wolnego 
czasu pozwalało na angażowanie się w 
wychowanie najmłodszego pokolenia (rola 
babci / dziadka), obecnie coraz częściej 
stwarza ono możliwość realizowania swo-
ich zainteresowań i pasji, na które wcześniej 
nie miało się czasu.

Niestety cieniem na tych aktywno-
ściach mogą się kłaść różne schorzenia 
fizyczne i zaburzenia psychiczne, w tym 

również te, które mają podłoże organiczne 
(tzn. są związane ze starzeniem się układu 
nerwowego). Stąd w naszym Zakładzie 
powołane zostały specjalizujące się  
w leczeniu tego typu zaburzeniach 
oddziały dzienne: Psychiatryczno-geria-
tryczny, psychiatryczno rehabilitacyjny 
i leczenia zaburzeń nerwicowych. Od-
działały te mieszczą się w Przychodni 
lekarskiej przy ul. Leszno 17 

Pojęcie „geriatria”, pochodzące od 
greckich słów γέρων (geros) – „stary czło-
wiek” – oraz ιατρός (iatros) – „leczenie” 
– wprowadził na początku XX wieku 
amerykański lekarz Ignacy Leo Nasher. 
Geriatria jest dziedziną medycyny sku-
piającą się chorobach typowych dla 
wieku podeszłego, lub może raczej 
– na przebiegu najczęstszych schorzeń 
w wieku podeszłym. „Banalna” grypa  
u osoby w wieku 80 lat może skończyć 
się niedobrze, geriatrzy doskonale  
o tym wiedzą i starają się postrzegać 
organizm właśnie pod kątem specyfiki 
funkcjonowania w „jesieni życia”. Cho-
roby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca, 
nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, 
otyłość , mogą mieć objawy nasilone przez 
ogólny spadek sprawności organizmu 
i wymagać znacznie radykalniejszej,  
a zarazem ostrożniejszej terapii niż u osób 
w pełni sił.

Psychogeriatria z kolei zajmuje się 
sferą zaburzeń psychicznych, w spe-
cyficzny sposób związanych z wiekiem 
i mogących somatyzować się również  
w sposób specyficzny dla wieku po-
deszłego. Zwracamy uwagę przede 
wszystkim na objawy związane z wy-

cofywaniem się społecznym, mogące 
świadczyć o trudnościach z wchodzeniem 
w role społeczne typowe dla wieku 
podeszłego, ale także na objawy depresji 
i różnego rodzaju zaburzenia funkcji 
poznawczych.

Jedną z bolączek wieku podeszłego 
mogą być zaburzenia pamięci, niekiedy 
dotykające osób stosunkowo jeszcze 
sprawnych fizycznie. Mogą one wynikać 
ze zmian organicznych w układzie 
nerwowym lub wiązać się z jedną  
z chorób, której przyczyn wciąż jeszcze 
nie znamy, choć coraz lepiej potrafimy 
odsuwać w czasie jej rozwój – chorobą 
Alzheimera.

Wszystkie te cienie życia osoby star-szej 
nie powinny jednak przesłaniać blasków 
„jesieni życia” – których proaktywne, 
pozytywne dostrzeganie jest bardzo ważne 
dla jakości życia. W oddziałach SPZOZ 
Warszawa Wola – Śródmieście staramy się 
pomóc pa-cjentom w przyjęciu postawy 
pogody ducha i akceptacji tego, że mimo 
obniżenia sprawności życie wciąż może 
być pełne kolorów i smaków. Nasz 
personel, wysoko oceniany również przez 
samych pacjentów i ich rodziny, stara się 
być zawsze pomocny, otwarty. 

Już Platon stwierdził, że ten kto 
ma spokojne i pogodne usposobienie, 
łatwiej przyjmuje starość. Polska pisarka, 
tłumaczka i działaczka społeczna Na-
dzieja Drucka powiedziała, że „starość 
jest okresem, gdy kończą się obowiązki, 
gdy kończą się rozterki miłosne i świa-
topoglądowe, gdy kończy się walka  
i można w spokoju konsumować przy-
zwoicie przebyte życie. I można tak jak 
za młodu cieszyć się wiosną, słońcem, 
zapachem kwitnącego bzu i muzyką,  
i widokiem tych, których się kocha”.

Warto pamiętać, że „naprawdę starym 
jest się dopiero wówczas, kiedy się to 
powie o sobie w towarzystwie, a nikt się 
nie śmieje i nie zaprzecza” (Magdalena 
Samozwaniec).

Dorota Bartmińska 
 specjalista psychiatra

Gdzie więc szukać pomocy? Jeśli zauważysz u siebie lub u najbliższej 
osoby niepokojące objawy nasze poradnie udzielą ci tej pomocy:

1.  Poradniach Zdrowia Psychicznego, ul. Płockiej 49 tel. 22 632 86 81  
i ul. Mariańskiej 1 tel. 22 620 83 02

2.  Oddziale Psychitryczno-geriatrycznym znajdującym się w Przychodni 
lekarskiej przy ul. Leszno 17 tel. 22 632 93 59, 22 620 93 83.

w podeszłym wieku
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PROFILAKTYKANASZ TEMAT

Proces starzenia się organizmu 
jest naturalny i niestety nie można go 
zahamować. Nikt jeszcze nie wymyślił 
elixiru młodości, ale znamy już wiele 
sposobów jak można opóźnić ten proces. 
Zanim poznamy receptę na długowie-
czność, przyjrzyjmy się zmianom, które 
zachodzą w naszych organizmach 
wraz z wiekiem. Wraz z upływającymi 
latami spowalnia cały organizm, między 
innymi pogarsza się także wydajność 

układu pokarmowego. Wszystkie zmiany 
skutkują nasileniem się niestrawności, 
występowaniem biegunek naprzemiennie 
z zaparciami, a także utratą apetytu 
i większą podatnością na zakażenia 
i zatrucia pokarmowe. Obok tych przy-
padłości pojawia się jeszcze różnego 
stopnia niepełnosprawność ruchowa, 
utrudnienia w połykaniu, braki w uzę-
bieniu, na stałe przyjmowane leki oraz 
konieczność ograniczania wydatków na 

żywność. Z wiekiem zmieniają się także 
preferencje żywieniowe. Organizm osoby 
starszej wydziela mniej śliny, zanikają 
kubki smakowe, co w efekcie obniża 
atrakcyjność smakową spożywanych 
posiłków. Braki w uzębieniu powodują, 
że leciwi członkowie naszych rodzin 
wybierają produkty łatwe do połykania, 
bez konieczności żucia. Z wiekiem 
ubywa również komórek mięśniowych, 
co w połączeniu ze zmniejszoną akty-

Seniorzy są częścią każdej rodziny, skarbnicą cennych rad wynikających z doświadczenia życiowego. 
Polska populacja się starzeje, a osoby starsze już dziś stanowią ponad 10% naszego społeczeństwa. Ze 
względu na fakt, iż stale rośnie liczba osób powyżej 65 roku życia, a w 2030 roku wg prognoz GUS-u 
seniorzy mają stanowić blisko 24% wszystkich Polaków, zwróćmy szczególną uwagę na tę część populacji. 
Zastanówmy się jak poprawić sprawność fizyczną i umysłową naszych obecnych i przyszłych starszych 
osób, aby umożliwić dożycie sędziwego wieku w dobrym zdrowiu. 
W czym tkwi problem, czyli co się zmienia z wiekiem

Na stole seniora
 czyli o osobach starszych 

i ich menu słów kilka
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wnością fizyczną powoduje obniżenie 
zapotrzebowania na energię (kalorie). 
Te wszystkie aspekty skutkują tym, 
że wiekowe osoby nie odżywiają się 
prawidłowo. Czynniki te często pro-
wadzą do występowania niedoborów 
składników odżywczych u osób starszych 
czyli do niedożywienia pod względem 
jakościowym. Mimo, że ludzie w jesieni 
swego życia dostarczają organizmowi 
najczęściej wystarczającą lub za dużą ilość 
kalorii, to z powodu nieurozmaiconych 
posiłków i słabej ich jakości odżywczej 
paradoksalnie często są niedożywieni.          

Co z koszyka na stół, czyli 
o najczęstszych błędach 

żywieniowych starszych osób
W Polsce jednym z problemów ży-

wieniowych dużej części osób star-
szych jest nadmierne w stosunku do 
zapotrzebowania spożycie energii z 
tłuszczów, głównie pochodzenia zwie-
rzęcego oraz cukrów prostych. Powoduje 
to niedobory głównie witamin i składni-
ków mineralnych, gdyż na ich źródła 
w diecie brakuje już miejsca. Częstą wadą 
jest za duże spożycie mięsa, a za niska 
konsumpcja produktów skrobiowych 
oraz warzyw i owoców. Efektem tych 
nadmiarów i ograniczeń jest nasilenie 
występowania chorób metabolicznych 
tj. otyłość, miażdżyca, nadciśnienie, 
cukrzyca czy próchnica zębów.

Przekierowanie na zdrową 
ścieżkę

Na zmiany nawyków żywieniowych 
zawsze jest dobry moment. Jednakże 
starszym osobom na zmiany dajmy 
więcej czasu. Pamiętajmy, że po wielu 
latach określonego sposobu żywienia 
organizm jest przystosowany do stałego 
spożywania pewnych produktów i potraw, 
zaś z wiekiem maleje naturalna zdolność 
do adaptacji do innego odżywiania. 
Celem żywienia osób starszych jest 
pokrycie aktualnych potrzeb organizmu 
tak, aby opóźnić procesy starzenia, przy 
jednoczesnym zapewnieniu przyjemności 
spożywania posiłków. Bardzo ważne, 
abyśmy uwzględnili ograniczenia związa-
ne z zaburzeniami w odczuwaniu smaku 
i zapachu oraz towarzyszące choroby. 

Czego i ile potrzeba
Zapotrzebowanie osób starszych na 

składniki odżywcze trochę różni się 
od zapotrzebowania osób młodych. 

Całkowite dobowe zapotrzebowanie na 
energię osób starszych obniża się o ok 30% 
w stosunku do osób młodych. Dodatkowo 
zmniejsza się aktywność fizyczna, dlatego 
dieta większości starszych mężczyzn 
powinna zawierać 1750-1950 kcal/dobę 
a kobiet 1500-1700 kcal. 

Białko powinno być dostarczane w ilo-
ści 1-1,5g/ kg masy ciała/ dobę, a nie jak u 
ludzi młodych 0,8g/ kg masy ciała.  

Dla dbałości o leciwe serca bardzo 
ważne jest spożywanie odpowiedniej 
ilości niezbędnych nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych omega 3 (NNKT 
Ω-3), czyli zwiększenie w diecie ryb np. 
makreli, łososia, śledzia czy halibuta. 

Podstawę diety także osób starszych 
powinny stanowić węglowodany. Jednakże 
z wiekiem obserwuje się tendencje do 
zwiększonego poziomu glukozy we krwi. 
Dlatego nadmiar cukrów prostych może 
osobom z predyspozycjami genetycznymi 
przyspieszyć rozwój cukrzycy. W związ-
ku z tym zaleca się zmniejszenie spożycia 
węglowodanów pochodzących z pieczy-
wa białego i ziemniaków na rzecz 
pieczywa pełnoziarnistego, owoców 
i warzyw. Wskazania te wynikają głównie 
ze względu na zawarty w nich błonnik 
pokarmowy, który należy spożywać 
w ilości 20-40 g/ dobę. 

Kolejny ważny składnik to wapń.  
Starsi ludzie są szczególnie narażeni na 
niedobory tego makroelementu, gdyż 
często występuje u nich nietolerancja 
laktozy i dolegliwości ze strony prze-
wodu pokarmowego po spożyciu nie-
fermentowanego nabiału tzn. mleka 
i twarogów. Inną przyczyną tych niedo-
borów i w efekcie większe ryzyko wy-

stąpienia schorzeń ze strony układu 
kostnego tj. osteopenia, osteoporoza jest  
zmniejszające się z wiekiem wchłanianie 
wapnia w przewodzie pokarmowym. Stąd 
pilnujmy, by osoby starsze spożywały 
mleko i jego przetwory, zwłaszcza 
jogurty, kefiry i kwaśne mleko, jak 
również warzywa, produkty zbożowe 
pełnoziarniste, przetwory z mąki razowej, 
makarony, sardynki, śledzie i fasolę. Obok 
wapnia do jego dobrego przyswajania 
potrzebny jest fosfor. Jego źródłem są 
produkty zbożowe i mleczne, ale także 
mięso, jaja i rośliny strączkowe. Do tego 
duetu konieczna jest witamina D, której 
w związku z krótszym czasem przebywania 
na świeżym powietrzu wytwarza się mniej 
w organizmie osoby starszej. Można 
rozważyć okresową suplementację tej 
witaminy, ale koniecznie pod kontrolą 
lekarza. W starszym wieku rośnie zapo-
trzebowanie na witaminy A, D, E oraz 
witaminę C i kwas foliowy. Niedobór 
witaminy E zwiększa zaburzenia odczu-
wania smaku i zapachu, a deficyt kwasu 
foliowego ogranicza procesy poznawcze, 
pamięć i skutkuje depresją. Zbyt mała 
ilości witaminy C utrudnia gojenie się 
owrzodzeń i odleżyn. Wzrasta również 
ryzyko niedoboru cynku. Najbardziej 
narażone na te niedobory są osoby 
ograniczające spożycie mięsa i ryb, co 
w konsekwencji prowadzi do gorszej 
odporności na infekcje, a także zaburzeń 
smaku i gorszego gojenia się ran. 

Na koniec wszystkich zapotrzebowań, 
nie mniejsze znaczenie ma właściwa 
podaż płynów. Wraz ze starzeniem się 
organizmu obniża się całkowita zawartość 
wody w ustroju, co wraz z postępującymi 

Na stole seniora
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zaburzeniami w odczuwaniu pragnienia  
i częstymi biegunkami może prowadzić 
do odwodnienia. W celu uniknięcia takich 
sytuacji zaleca się wypijanie minimum  
8 szklanek płynów dziennie. 

Zamykając wyliczenia zatrzymajmy 
się jeszcze przy aktywności fizycznej. 
Siedzący tryb życia sprzyja wystąpieniu  
u ludzi starszych depresji i zwiększa ry-
zyko niedożywienia. Poziom aktywności 
fizycznej powinien być dostosowany do 
możliwości danej osoby. Zwiększajmy 
aktywność powoli i stopniowo, uwzglę-
dniając ograniczenia medyczne i fizy-
czne. Wzrost aktywności fizycznej może 
zmniejszyć znacznie ryzyko upadków  
i urazów, ale także zwiększy samodziel-
ność osób starszych (zakupy, gotowanie)  
i obniży ryzyko zwyrodnień stawów.

Co dokładnie na talerzu seniora, 
czyli ogólne zalecenia  

i przeciwwskazania 
Chcesz być zdrowym i w pełni sił 

staruszkiem, to wciel w życie poniższe 
zasady. Nie trzeba wiele, aby poprawić 
stan swojego organizmu, a to co znajdzie 
się na talerzu w największej części zależy 
od nas lub naszych bliskich. Zatem 
stosujmy poniższe wskazówki tak często, 
jak to tylko możliwe.
1. Stosuj urozmaiconą dietę
2.  Spożywaj regularnie 4-5 posiłków 

dziennie, ale zmniejsz ich objętość
3. Nie przejadaj się
4.  Prowadź możliwie aktywny fizycznie i 

umysłowo tryb życia
5. Znajduj przyjemność w jedzeniu
6.  Pij więcej płynów niegazowanych niż 

w młodszym wieku
7.  Pieczywo smaruj miękką margaryną, 

najlepiej tą o wyższej zawartości 
nienasyconych kwasów tłuszczowych

8.  Ogranicz spożycie cukru, słodyczy 
oraz tłuszczów pochodzących z masła 
i smalcu

9.  Smaż potrawy rzadko, a jeśli już to 
robisz, to na oleju roślinnym, krótko 
i nigdy drugi raz nie wykorzystuj 
wysmażonego oleju

10.  Unikaj potraw ciężkostrawnych tj. 
smażone, bigos czy grzyby

11. Ogranicz spożywanie alkoholu
12.  Na śniadanie jedz owsiankę lub płatki 

zbożowe z jogurtem
13.  Płatki śniadaniowe dodawaj do 

deserów owocowych i sałatek
14. Zastąp białe pieczywo grahamem
15.  Do ciepłych posiłków zamiast 

ziemniaków jedz brązowy ryż, kaszę 
gryczaną lub makaron 

16.  Kasze i makarony dodawaj do zup
17.  Codziennie jedz różnorodne  3 porcje 

warzyw i 2 porcje owoców. 
Przykładowa porcja warzyw to: 1/3 
główki sałaty, 1/2 szklanki gotowanej 
marchwi, 1 pomidor, 3 różyczki 
kalafiora.
Przykładowa porcja owoców to:  
1 jabłko, 1 banan, 1 pomarańcza,  
8 śliwek,   1/2 grejpfruta.

18.  Spożywaj codziennie 2-3 porcje 
produktów mlecznych, np. 2 szklanki 
mleka. Jeśli cierpisz na nietolerancję 
laktozy, najlepsze dla Ciebie są jogur-
ty naturalne, kefiry i kwaśne mleko.

19.  Mięso najlepiej piecz lub gotuj, 
ewentualnie możesz udusić bez 
wcześniejszego obsmażania. 

20.  Czerwone mięso zastąp drobiem  
i rybami

21.  Ryby (makrela, śledź, sardynki, 
łosoś, dorsz) jedz minimum 2 razy  
w tygodniu

22.  Zdejmuj skórę z mięsa drobiowego,  
a w ten sposób ograniczysz spoży-
wany tłuszcz

23. Wybieraj chude wędliny i mięso
24.  Dodawaj orzechy do płatków 

śniadaniowych
25.  Unikaj spożywania podrobów, bo 

zawierają dużo cholesterolu
26.  Unikaj solenia potraw. Zamiast tego 

dodawaj przyprawy ziołowe np. 
bazylię, oregano, czosnek, majeranek, 
rozmaryn. Ewentualnie stosuj sól 
niskosodową lub bezsodową, np. sól 
potasową lub magnezową

Kto ma szansę na 100 lat i więcej
Naukowcy nie znaleźli genu długo-

wieczności, ale odkryli, że dzięki połą-
czeniu pewnych genów, które mogą 

chronić przed typowymi dla starości 
chorobami można zwiększyć szansę 
dożycia 100 lat. Pojawiły się wnioski, że 
długowieczność jest wynikiem genów 
zaledwie w 30%, a największy wpływ 
na długość życia ma wpływ środowisko, 
styl życia i … poczucie szczęścia. Polscy 
uczeni na podstawie obserwacji naszych 
stulatków wysnuli profil człowieka 
predysponowanego do długiego życia. 
Osoba ta prowadzi jednocześnie aktywny 
fizycznie i psychicznie tryb życia oraz 
dużo przebywa na świeżym powietrzu. 
Nie przejada się i spożywa produkty 
naturalne oraz mało przetworzone. 
Podstawą jej diety są produkty mle-
czne i roślinne, a zatem produkty nisko-
kaloryczne. Potencjalny stulatek ma po-
godne usposobienie i jest zadowolony  
z życia. Predyspozycje do długiego życia 
dziedziczy się, zatem nasz długowieczny 
człowiek ma długowiecznych rodziców.

Misja na teraz
Na zakończenie musimy pamiętać, 

że z uwagi na coraz dłuższy czas życia 
człowieka i fakt, iż starszych osób jest 
wśród nas coraz więcej, należy objąć 
szczególną opieką naszych seniorów. 
Trzeba stworzyć godne warunki życia  
i zapewnić szeroko rozumiane wsparcie 
w znoszeniu trudów starości. W pierwszej 
zaś kolejności edukować osoby, które za 
chwilę wkroczą w jesień swego życia, jak 
dbać o siebie, o swoje zdrowie fizyczne 
i umysłowe, aby maksymalnie podnieść 
jakość życia. 

Życzę wszystkim 100 lat życia  
w dobrym zdrowiu, doskonałej kondycji 
fizycznej i psychicznej przy smacznym  
i zbilansowanym odżywianiu.

mgr inż. żywienia człowieka
Agnieszka Boguszewska
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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 NZOZ, 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.

Poradnia
 Medycyny Pracy

LABORATORIUM 
ANALITYCZNE 

ul. Elekcyjna 54
Wykonuje szeroki asortyment badań 
podstawowych i specjalistycznych, 
dysponuje nowoczesną aparaturą 
i fachowym personelem.
Laboratorium jest wpisane do 

ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagno-
stów Laboratoryjnych. Uczestniczy w krajowej i międzynarodowej 
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.

SZCZEPIENIA  
OCHRONNE

SZANOWNI PACJENCI
Uprzejmie informujemy, że nasz Zakład posiada 

w swojej ofercie szeroki asortyment szczepionek 
zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego 
ujętych w Kalendarzu Szczepień. 

Pacjenci zapisani do lekarzy poz w naszym Zakładzie 
ponoszą tylko koszt szczepionki.

Do Państwa dyspozycji są m.in. szczepionki przeciwko: 
wirusowemu zapalaniu wątroby typu B, pneumokokom, 
meningokokom, grypie, błonicy, tężcowi i krztuścowi, 
odrze, różyczce, polio.

Zapraszamy do gabinetów zabiegowych lub punktów 
szczepień poradni podstawowej opieki zdrowotnej, 
w których otrzymacie Państwo szczegółowe informacje.

Poradnie poz dla dorosłych
ul. Ciołka 11                        tel. 22 877 40 71             
ul. Obozowa 63/65               tel. 22 836 37 21 w  23             
ul. Elekcyjna 54                     tel. 22 836 46 38 w 31            
ul. Płocka 49  tel. 22 632 38 91 w 37             
ul. Leszno 17                         tel. 22 632 12 16 w 14             
ul. Nowolipie 31                    tel. 22 838 38 34             
ul. Grzybowska 34                 tel. 22 620 87 76             
ul. Miedziana 2                      tel. 22 620 95 82             
ul. Dragonów 6a                    tel. 22  841 13 78          

Poradnie poz dla dzieci
ul. Elekcyjna 54                     tel.  22 836 47 39             
ul. Płocka 49                          tel.  22 632 68 56            
ul. Grzybowska 34                 tel.  22 620 46 85     
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dokończenie ze str. 3

ABC
 pacjenta

•  przejazdu na leczenie uzdrowiskowe 
i z leczenia uzdrowiskowego; 

•  częściowej odpłatności za wyżywienie 
i zakwaterowanie w sanatoriach uzdro-
wiskowych;

•  wyżywienia i zakwaterowania podczas 
korzystania z leczenia ambulatoryjnego;

• pobytu opiekuna;
•  dodatkowych opłat, np. opłat klimaty-

cznych;
•  zabiegów niezwiązanych z chorobą 

podstawową, będącą bezpośrednią 
przyczyną skierowania na leczenie 
uzdrowiskowe.

NFZ nie organizuje podróży do sanato-
rium oraz nie pokrywa jej kosztów.

Leczenie dzieci
Dzieci od 3 do 18 roku życia mogą 

zostać skierowane na uzdrowiskowe 
leczenie szpitalne i na uzdrowiskowe 
leczenie sanatoryjne. Dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat mogą być kierowane na 
uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne pod 
nadzorem opiekuna prawnego lub same 
– wówczas kierowane są na leczenie 
w ramach leczenia szpitalnego dla 
dzieci. Leczenie sanatoryjne dzieci 
jest bezpłatne, opiekunowie natomiast 
ponoszą pełną odpłatność za swój 
pobyt. Dzieci uczęszczające do szkoły 
podstawowej lub gimnazjum kierowane 
są na leczenie uzdrowiskowe przez 
cały rok, młodzież ponadgimnazjalna 
korzysta z leczenia uzdrowiskowego w 
okresie wolnym od nauki. 

Rezygnacja z lecznictwa 
uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji z leczenia 
uzdrowiskowego należy bezzwłocznie 
zwrócić skierowanie do oddziału NFZ. 
Każda rezygnacja powinna być uzasadnio-
na i udokumentowana pisemnie. Jeżeli 
powodem rezygnacji jest wypadek losowy 
lub choroba ubezpieczonego (np. pobyt 
w szpitalu) potwierdzone odpowiednim 
dokumentem. Fundusz wyznaczy nowy 
termin realizacji skierowania jeśli nie jest 
to związane ze zmianą stanu zdrowia 

i koniecznością dłuższego leczenia 
w miejscu zamieszkania. 

Co warto wiedzieć przed 
wyjazdem do uzdrowiska 

Z potwierdzonego skierowania może 
skorzystać wyłącznie osoba posiadająca 
uprawnienia do korzystania ze świadczeń 
zdrowotnych w ramach ubezpieczenia 
w Mazowieckim Oddziale Wojewó-
dzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 
W przypadku braku uprawnień lub ich 
wygaśnięcia skierowanie powinno być 
bezzwłocznie zwrócone do oddziału 
Funduszu. 
Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe 
należy zabrać: 
•  potwierdzone przez oddział wojewó-

dzki NFZ skierowanie na leczenie 
uzdrowiskowe,

• dowód tożsamości,
•  wyniki badań dodatkowych, konsul-

tacji specjalistycznych oraz karty in-
formacyjne z leczenia szpitalnego, 
które mogą mieć związek ze skiero-
waniem lub leczeniem w uzdrowisku, 
stale przyjmowane leki na cały okres 
pobytu.
Turnus rozpoczyna się w dniu ozna-

czonym na potwierdzonym skierowaniu 
na leczenie o godzinie 14 pierwszego 
dnia pobytu, a ostatni osobodzień koń-
czy się o godzinie 12 ostatniego dnia 
pobytu. 

Opłaty związane z ubezpieczeniem 
od nieszczęśliwych wypadków nie są 
obowiązkowe. Decyzję w tym zakresie 
podejmuje świadczeniobiorca. 

Wcześniejsze przyjazdy, spóźnienia 
oraz wcześniejsze wyjazdy z sanatorium 
nie są regulowane umową zawartą przez 
NFZ ze świadczeniodawcą. Fundusz 
płaci jedynie za osobodni faktycznie 
zrealizowane przez świadczeniobiorcę. 

Oddział Funduszu nie pośredniczy 
w rezerwacji określonego rodzaju pokoju 
i nie gwarantuje wspólnego zakwate-
rowania małżonkom. Kwestie te zaintere-
sowany uzgadnia bezpośrednio z za-
kładem lecznictwa uzdrowiskowego, do 
którego jest kierowany.

Więcej informacji o leczeniu uzdro-
wiskowym w linku Dla Świadczenioda-
wców na stronie Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ – Dział Lecznictwa 
Uzdrowiskowego

Opracowano na podstawie 
– www. nfz-warszawa.pl

Nie wiem ile masz lat ale pamiętaj, 
że maksymalną sprawność osiąga nasz 
organizm między 15 a 25 rokiem życia. 
Po tym okresie każdy z nas stopniowo, 
z różną szybkością dla każdego w sposób 
indywidualny traci wigor. Spokojnie. 
Nie należy wpadać w panikę, każdy się 
starzeje. Chodzi o to, abyśmy potrafili 
w ten, niekoniecznie przez nas chciany, 
okres życia wchodzić z wdziękiem.

Chcemy Państwa zachęcić do akty-
wności ruchowej. Ruch zwiększa wydolność 
i sprawność fizyczną, a co za tym idzie 
poprawia jakość życia. Nawyki ruchowe 
najlepiej wprowadzać już od najmłodszych 
lat, lecz nic nie stoi na przeszkodzie aby 
zacząć później w wieku dojrzałym. Sys-
tematyczne ćwiczenia ruchowe zmniejszają 
zagrożenia tzw. chorobami cywilizacyjnymi 
do których zalicza się chorobę niedo-
krwienną serca, nadciśnienie tętnicze, oty-
łość, cukrzycę typu 2 oraz osteoporozę.

Właściwie prowadzony ruch korzystnie 
wpływa na normalizację ciśnienia tę-
tniczego, profil lipidowy, normalizację 
poziomu insuliny we krwi. W leczeniu 
otyłości oraz w jej profilaktyce  zwiększenie 
wydatku energetycznego w czasie ruchu to 
kolejny argument za tym, by zacząć już 
dziś się ruszać.

Kto z nas nie pragnie żyć 
długo i w zdrowiu? Nikt 
nie marzy o  starości i 
chorobie. Nie jesteśmy 
wstanie zatrzymać czasu. 
Możemy natomiast starać 
się opóźniać procesy 
inwolucyjne zachodzące 
w naszym organizmie. 
Może już obserwujesz że 
postawa Twojego ciała 
się zmienia, poruszasz 
się wolniej, coś Cię 
pobolewa, częściej 
odpoczywasz, widzisz, że 
jeszcze wczoraj napięte 
mięśnie dziś już nie są 
tak sprężyste, zmysły już 
nie takie czułe.
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Pozytywne zmiany pod wpływem ruchu 
zachodzą we wszystkich układach naszego 
organizmu. W narządzie ruchu dochodzi do 
lepszego ukrwienia i odżywienia stawu oraz 
pobudzenia kaletek maziowych do wytarza-
nia przez nią mazi, która odżywia staw. 
Dzięki ćwiczeniom fizycznym zachowasz 
lub uzyskasz poprawę zakresów ruchu w 
sta-wie i wzrośnie wytrzymałość na urazy 
Twoich kości. Ruch poprawia nastrój, dzięki 
wydzielaniu endorfin (zwanymi hormonami 
szczęścia), działa przeciwlękowo. Układ 
oddechowy zwolni rytm, a praca jego będzie 
wydajniejsza dzięki lepszej dystrybucji krwi 
w płucach. Zwiększy się też ruchomość 
klatki piersiowej. W układzie nerwowym 
w wyniku aktywności fizycznej usprawni 
się przewodnictwo, poprawi się pamięć, 
koncentracja. 

Pamiętać jednak trzeba o jednym warunku 
– ruch należy wprowadzać stopniowo. Jeśli 
nie ćwiczyłeś dawno powoli rozszerzaj 
treningi, początkowo najlepiej pod okiem 
kogoś, kto się na tym zna. Gdy już zaczniesz, 
podstawową zasadą jest systematyczność. 
Zarezerwuj czas na 2 sesje w tygodniu, po 30-
40 minut. Intensywność dostosuj do swoich 
aktualnych możliwości. Pamiętaj zawsze  

o rozgrzewce by łagodnie przygotować ciało 
do dalszych wysiłków tak aby nie skończyły 
się one kontuzją lub poważnym urazem.

Pewnie już planujesz zakup sprzętu 
do ćwiczeń. Musisz pamiętać o jednym, 
że np. stojący rower czy piłka sama nie 
zacznie ćwiczyć za Ciebie. Zacznij od sys-
tematycznego spaceru. Może blisko masz 
do sali gimnastycznej przy szkole, które 
często udostępniają popołudniami dla osób 

z zewnątrz. Rozejrzyj się czy nie masz 
blisko parku. W domu do ćwiczeń można 
wykorzystać krzesło, podłogę.

Warto wspomnieć o innej formie rekreacji 
polegająca na marszu ze specjalnymi kijami 
– Nordick Walking. Już się pewnie martwisz, 
że nie masz takich przyborów. Trenerzy 
zwykle za niewielką opłatą wypożyczają 
kije. Warto skorzystać też z ich fachowej 
porady. Zapytasz, co to za różnica chodzić 
z kijem czy bez. W porównaniu do zwykłego 
marszu, nordick walking w większym stopniu 
angażuje mięśnie całego ciała. Spala się 
więcej kalorii niż przy zwykłym chodzeniu. 
Rozwija siłę i wytrzymałość ramion, klatki 
piersiowej i brzucha. Redukuje nacisk na 
piszczele, kolana, biodra i plecy, co dla osób 
o słabszej kondycji jest ważne. Odciążenie 
stawów dzięki kijom jest istotne dla osób  
z chorobami zwyrodnieniowymi, dla których 
wskazany jest ruch bez obciążenia.

Jak widać każda forma aktywności 
ruchowej jest wskazana i może być pozytywna 
dla zdrowia.

Nie zamierzam nikomu wmawiać, że 
ta czy inna aktywność fizyczna uczyni go 
młodszym. Moim celem było przekonanie 
Państwa, że proces starzenia się trzeba 
zaakceptować i podejmować działania zmie-
rzające  do utrzymania naszego ciała i umysłu 
w dobrym stanie na najdłuższe lata.

NASZ TEMATAktywność
 fizyczna



ŒWIADCZENIA ZDROWOTNE W SPZOZ 
WARSZAWA WOLA - ŒRÓDMIEŒCIE 

Proponujemy urozmaicony i atrakcyjny 
harmonogram zajęć grupowych w gronie 
osób mających podobne cele uzupełnionych 
indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi 
oraz codzienną opieką lekarską. 
W ramach programu zapewnione są zajęcia 
usprawniające, rekreacyjne, edukacyjne, 
artystyczne, a także codziennie ciepły posiłek.

10  tygodniowy specjalistyczny 
program terapii zaburzeń nerwicowych, 

związanych ze stresem 
i pod postacią somatyczną 

prowadzony w trybie dziennym

oferujemy psychoterapię  grupową,  terapię 
indywidualną, opiekę lekarską, 

zajęcia z psychoedukacji, warsztaty i treningi 
umiejętności interpersonalnych

Zapraszamy także osoby, które odczuwają:
  od dłuższego czasu bez wyraźnego powodu lub po 

silnie  stresogennym wydarzeniu stale,  okresowo 
lub napadowo lęk, 

  inne dolegliwości towarzyszące lękowi takie 
jak objawy  wegetatywne (poty, kołatanie serca, 
duszność), osłabienie i męczliwość, przygnębienie, 
bezsenność, 

  uczucie zagubienia, unikania specyficznych 
sytuacji, 

lub
  przymus powtarzania jakichś czynność  bez 

adekwatnej przyczyny, albo chwiejność  
emocjonalną,  unikanie ludzi bądź 
podporządkowywanie się innym.

Kontakt: Biuro Obsługi Pacjenta 
– Punkt Konsultacyjny

TELEFON (22) 632 93 59
ADRES: Przychodnia Lekarska,

ul. Leszno 17,  01-199 Warszawa

ODDZIAŁ DZIENNY 
utworzony dla osób po 60 roku życia 
szukających skutecznej pomocy 
w poprawie swojego samopoczucia 
i funkcjonowania

10-12 tygodniowy specjalistyczny 
program terapii i rozwoju 
prowadzony w trybie dziennym 
dla osób, które odczuwają:
  niepokój, częste nadmierne napięcie 

emocjonalne;
 lęk;
 bezsenność;
 depresję, stany rezygnacji, osamotnienia;
  trudności w mobilizacji do zadań, 

aktywności, codziennych zadań 
i obowiązków;

  dokuczliwe i przewlekające się 
dolegliwości somatyczne;

  potrzebę  poprawy relacji ze swoimi 
bliskimi; 

  chęć nabycia nowych umiejętności 
i rozwoju osobistego…

Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem 
Obsługi Pacjenta – Punktem Konsultacyjnym 
celem uzyskania informacji o naszej ofercie 

leczenia  i o warunkach kwalifikacji do terapii 
w oddziale osoby powyżej 18 roku życia leczące 
się  z powodu objawów i dolegliwości o podłożu 

czynnościowym klasyfikowanym 
jako zaburzenia nerwicowe. 

Zapytaj swojego lekarza o możliwość leczenia lub zgłoś się do nas

program terapii zaburzeń nerwicowych, program terapii zaburzeń nerwicowych, utworzony dla osób po 60 roku życia utworzony dla osób po 60 roku życia 

indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi 

podporządkowywanie się innym.

Obsługi Pacjenta – 

leczenia  i o warunkach kwalifikacji do terapii 
w oddziale osoby powyżej 18 roku życia leczące 

indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi 

podporządkowywanie się innym.

leczenia  i o warunkach kwalifikacji do terapii 

REFUNDOWANE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
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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

UWAGA PACJENCIE!
ZMIANIE ULEGA MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
DLA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WARSZAWA WOLA

Od dnia 1 sierpnia 2013 roku prosimy zgłaszać się do
Przychodni Lekarskiej przy ul. Leszno 17 

[świadczenia NiŚOZ będą udzielane na parterze przychodni w gabinetach Poradni Dermatologicznej] 

 tel. 22 632 41 30 
Od dnia 1 sierpnia 2013 roku dotychczasowe miejsce udzielania świadczeń  

(Przychodnia Lekarska przy ul. Płockiej 49) będzie nieczynne ulega likwidacji

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 18:00 do 08:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni 
ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08:00 do 08:00 dnia następnego. Świadczenia są 
bezpłatne (dla osób ubezpieczonych), udzielane bez skierowania i nie są związane z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotne, do którego pacjent jest zapisany.




