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Szanowni Pacjenci

Wielu pacjentów zgłaszających się do naszych 

przychodni wyraża niezadowolenie z konieczności 

długiego czasu oczekiwania na wizytę u lekarza. 

Czynimy wszelkie starania aby ilość usług dla 

pacjentów w ramach naszego kontraktu z NFZ 

była jak najwyższa. Dla tych z Państwa, którzy 

chcą i mogą sobie pozwolić na korzystanie 

z usług odpłatnych  przygotowaliśmy nową ofertę 

świadczeń komercyjnych – porad lekarskich 

i badań diagnostycznych w ramach powołanego 

w naszym Zakładzie Centrum Zdrowia Woli 

i Śródmieścia. Informacje na ten temat znajdziecie 

Państwo w dalszej części tego numeru. 

Mam nadzieję, że usługi te będą dobrze przyjęte 

przez pacjentów. Wysoki standard udzielanych 

świadczeń, konieczność zakupu nowego sprzętu, 

modernizacja placówek, pochłaniają znaczące 

kwoty. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz, 

że przychody z tytułu realizacji kontraktu z NFZ 

od wielu lat pozostają na tym samym poziomie 

wszystkie wpływy z  odpłatnych usług zostaną 

przeznaczone na dalszy rozwój Zakładu. 

Serdecznie zapraszam do korzystania z usług 

Centrum Zdrowia Woli i Śródmieścia
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Zgłaszając się do wybranego świadczenio-
dawcy pacjent powinien przedstawić do-
kument tożsamości (lub inny dokument ze 
zdjęciem) oraz ważne skierowanie. Jest ono 
dokumentem wymaganym przy dostępie 
do badań diagnostycznych oraz świadczeń 
realizowanych w ramach: 
• ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
• leczenia szpitalnego,
• leczenia uzdrowiskowego,
• rehabilitacji leczniczej,
• opieki nad przewlekle chorymi.

 Skierowaniem do lekarza specjalisty nie 
jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, 
izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ra-
tunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej 
wskazana jest kontynuacja leczenia, skiero-
wanie powinien wystawić lekarz prowadzący 
leczenie pacjenta w szpitalu. 

 Należy pamiętać! Na podstawie jednego 
skierowania pacjent może zarejestrować 
się tylko w jednej placówce udzielającej 
świadczeń w danym zakresie.

Pacjenci wymagający większej niż jedna 
liczby porad specjalistycznych z danej przy-
czyny, przedstawiają skierowanie tylko przy 
pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej 
poradni specjalistycznej.

Skierowanie nie jest potrzebne do następu-
jących lekarzy specjalistów:
• ginekologa i położnika, 
• onkologa, 
• psychiatry, 
• wenerologa, 
• dentysty. 

Skierowania nie muszą także przedstawiać 
następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej: 
• inwalidzi wojenni, 
• osoby represjonowane, 
• kombatanci, 
•  niewidome cywilne ofiary działań wojennych, 
• chorzy na gruźlicę, 
• zakażeni wirusem HIV, 
• w zakresie badań dawców narządów, 
•  uzależnieni od alkoholu, środków odurza-

jących i substancji psychotropowych – w za-
kresie lecznictwa odwykowego, 

• uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz 
weterani – w zakresie leczenia urazów lub 
chorób nabytych podczas wykonywania zadań 
poza granicami państwa. 

Skierowanie wystawia: 
•  na badania diagnostyczne, na świadczenia 

w ramach ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej, na leczenie uzdrowiskowe, na re-
habilitację leczniczą, opiekę długoterminową 
– lekarz POZ lub inny lekarz udzielający 
świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ. 
Jeżeli pacjent objęty opieką specjalisty wy-
maga wykonania niezbędnych, dodatko-
wych badań diagnostycznych, skierowania 
na te badania wystawia świadczeniodawca 
udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza 
specjalisty, do którego pacjent ma prawo 
zgłosić się bez skierowania; 

•  na badania diagnostyczne kosztochłonne 
(np. tomografia komputerowa, rezonans 
magnetyczny) – lekarz będący lekarzem 
ubezpieczenia zdrowotnego w poradni, 
która zawarła umowę z Funduszem na 
ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, re-
habilitację lub psychiatrię, prowadzący 
leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę 
wykonania danego badania (w przypadkach 
uzasadnionych medycznie); 

•  na leczenie szpitalne – każdy lekarz. Nie musi 
być to lekarz ubezpiecze-nia zdrowotnego! 

•  na leczenie uzdrowiskowe – lekarz ubez-
pieczenia zdrowotnego; 

•  na transport sanitarny – zlecenie wystawia 
lekarz ubezpieczenia zdrowotnego; 

•  na realizację zleceń pozostających w zakre-
sie zadań pielęgniarki POZ – zadań pielęgniarki POZ – zadań pielęgniarki POZ zlecenie wysta-
wia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 
i inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego. 

 Świadczenia udzielone pacjentowi bez skie-
rowania – poza wymienionymi przypadkami 
– nie są finansowane przez NFZ, a ich koszty 
mogą obciążyć pacjenta. 

Ważność skierowania 
Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, 

dopóki istnieją przesłanki wskazujące na 
potrzebę podjęcia działań diagnostycznych 
lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją 
ważność do czasu realizacji, np. poprzez usta-
lenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala. 

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, 
skierowanie ważne jest tak długo, jak długo 
utrzymuje się problem zdrowotny będący przy-
czyną wydania skierowania i jak długo lekarz 
specjalista prowadzący pacjenta wyznacza 
terminy kolejnych wizyt. 

Wyjątkami są: 
•  skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, 

które podlega weryfikacji co 18 miesięcy, 
licząc od dnia jego wystawienia; 

•  skierowanie do poradni rehabilitacji jest 
ważne przez 12 miesięcy od dnia roz-
poczęcia leczenia (skierowanie na zabiegi 
fizjoterapeutyczne w warunkach ambula-
toryjnych, traci ważność, jeżeli nie zostanie 
zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w 
terminie 30 dni od daty wystawienia); 

•  skierowanie do szpitala psychiatrycznego, 
którego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Jeżeli pacjent chce skorzystać z niektórych świadczeń, 
 w rejestracji przychodni czy szpitala, powinien przedstawić ważne skierowanie

Kiedy taki dokument pacjent powinien przedstawić, a kiedy nie musi go mieć
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W ostatnim czasie sporo się zmieniło 
w naszym Zakładzie. Czym możemy się 
pochwalić?

Zakład, którym kieruję, zmienia się 
systematycznie od wielu lat, na lepsze. 
Dzięki pracom remontowo-modernizacyj-
nym poprawia się infrastruktura lokalowa 
przychodni, zakupy sprzętu medycznego 
diagnostykę i dostępność do badań, a spe-
cjalistyczna kadra medyczna zapewnia 
wysoką jakość świadczonych usług. Prze-
prowadzana w Zakładzie informatyzacja 
ułatwia zarządzanie tak dużą organizacją, 
a pacjentom umożliwia zapisy przez in-
ternet do lekarza w zakresie stomatologii 
i podstawowej opieki zdrowotnej.

Zakończona została realizacja dużego 
projektu związanego z przejęciem w 2010 
roku placówek SPZOZ Solec znajdujących 
się na terenie Dzielnicy Warszawa Śród-
mieście, wykorzystano 100% środków prze- środków prze- środków
znaczonych na ich modernizację. Z małych, 
zaniedbanych, nierentownych placówek 
powstały trzy piękne, nowoczesne obiekty 
przy ul. Chmielnej 14, ul. Dragonów 6a i ul. 
Mariańskiej 1, wyposażone w nowoczesny 
sprzęt. Zatrudniono lekarzy specjalistów do 
realizacji kontraktu z MOW NFZ.

W Dzielnicy Wola również przeprowadzo-
no modernizację placówek. Przychodnia przy 
ul. Obozowej 63/65, w której realizowane 
są świadczenia z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej dla dorosłych, zmieniła
całkowicie swój wizerunek, uzyskała nowo-
czesny wygląd, przystosowany również do 
przyjmowania małych pacjentów. Poszu-
kujemy do współpracy lekarza pediatrę 
aby rozszerzyć działalność przychodni o po-
radnię podstawowej opieki zdrowotnej dla 
dzieci.

W Przychodni przy ul. Grzybowskiej 34 
oddano dla pacjentów i pracowników pię-
kne i funkcjonalne gabinety poradni spe-
cjalistycznych. Dokończono modernizację 
Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci 
i Młodzieży przy u. Szlenkierów 10. Mali 
pacjenci będą mogli w oczekiwaniu na 
wizytę skorzystać z bawialni znajdującej 
się na I piętrze przychodni. Wizytacje 
kontrolne pracowników stacji sanitarno-
epidemiologicznej potwierdziły spełnienie 
wszelkich wymogów formalno-prawnych.

Większość kosztów prowadzonych prac 
remontowo-modernizacyjnych pokrywa m.st. 
Warszawa reprezentowane przez Biuro Poli-
tyki Zdrowotnej. 

Na jakie trudności napotyka Pani, podczas 
realizacji takich odważnych planów?

Największą barierą, tymczasem nie do 
pokonania, jest zbyt mały kontrakt z MOW 
NFZ na realizację świadczeń opieki zdro-
wotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej. Oczekiwania pacjentów są 

Zapraszamy do lektury wywiadu z Lucyną Kasprowicz 
– Dyrektor SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście, którym kieruje z sukcesami od 1998 roku

Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Mariańska1 Przychodnia Lekarska ul. Grzybowska 34
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znacznie większe niż nasze możliwości 
w tym zakresie. Ilość świadczeń jest więc 
ograniczona, co powoduje długi czas ocze-
kiwania na wizytę u lekarza i niezadowolenie 
pacjentów. Kolejną barierą jest niedobór le-
karzy głównie specjalistów w tym jak wspo-
minałam pediatrów. 

Czy rok bieżący będzie także rokiem 
wyzwań dla Zakładu? 

Rok 2015 będzie czasem poważnych 
wyzwań  tak dla zarządzających jak i dla 
kadry medycznej. Zrealizowany został duży 
projekt, współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej, mający na celu wprowadzenie 
elektronicznej dokumentacji medycznej. Je-
go wdrożenie nastąpi w maju – czerwcu, 
tak aby od pierwszego sierpnia wszystkie 
dane pacjenta były wprowadzane w systemie 
elektronicznym. Będzie to bezpieczne na-
rzędzie do przechowywania i przetwarzania 
dokumentacji medycznej. Elektroniczna do-
kumentacja pozwoli na szybki dostęp do 
informacji o pacjencie, sprawne udostępnia-
nie dokumentacji na zewnątrz. Znikną koszty 
kserowania, przenoszenia dokumentów i 
przechowywania tysięcy kart pacjentów 
itp. Dzięki elektronicznej dokumentacji 
łatwiejsze będzie przygotowanie analiz 
danych medycznych, łatwy będzie dostęp 
do historii choroby pacjenta w różnych 
miejscach Polski. To także zabezpieczenie 
przed zaginięciem fragmentów dokumenta-
cji papierowej. 

W jaki sposób wpłynie to na zadowolenie 
pacjenta?

Wszystkie działania podejmowane przez 
zarządzających tym zakładem mają na celu 
realizację naszej misji: „Świadczenie usług 
medycznych wysokiej jakości i promocja 
zdrowia”. Oferujemy kompleksowy zakres 
usług, od profilaktyki, przez podstawową 
opiekę zdrowotną do opieki specjalistycznej 
i diagnostyki. Pacjenci korzystający z porad 
i badań w naszych placówkach, mogą być 
spokojni o jakość uzyskanych świadczeń. 
Realizujemy je zgodnie z zasadami sztu-
ki medycznej na wysokim poziomie. Do-
stosowujemy się do indywidualnych po-
trzeb pacjentów.

Przestrzegamy zasad higieny i wszelkich 
wymogów sanitarnych. Poddajemy się nad-
zorowi audytorów zewnętrznych dla po-
twierdzenia tej wysokiej jakości.

Dużą wagę przywiązujemy do szkolenia 
pracowników, aby obsługa pacjenta w na-
szych placówkach spełniała jego coraz 
większe oczekiwania.

W grudniu 2014 roku otrzymaliśmy 
certyfikat i godło „Wysoka Jakość 
w Ochronie Zdrowia” przyznawane 
przez Instytut Zarządzania i Rozwoju 
Jakości oraz wyróżnienie specjalne 
– Grand Quality” za uzyskanie najwy-
ższej liczby punktów rankingowych. 
Co potwierdza, że starania załogi, aby 
wciąż się rozwijać – przynosi sukcesy.

Dziękuję za rozmowę.

22 stycznia 2015 roku w Krakowie w Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, na 
uroczystej Gali Ogólnopolskiego Programu 
Certyfikacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie 
Zdrowia” zorganizowanej przez Instytut Zarzą-
dzania i Rozwoju Jakości, Dyrektor Lucyna 
Kasprowicz odebrała dla SPZOZ Warszawa 
Wola-Śródmieście nagrodę: „Wysoka Jakość 
w Ochronie Zdrowia”.
SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście otrzy-
mał prestiżowy certyfikat, potwierdzający 
wysoką jakość świadczonych przez Zakład 
usług, nowoczesne podejście do zarządzania, 
dynamiczny rozwój oraz troskę o zapewnienie 
najwyższych standardów w relacjach ze swo-
imi interesariuszami (pacjentami, klientami, 
kontrahentami etc.).
Certyfikat nadawany jest na podstawie oce-
ny dokonanej przez ekspertów ze środowisk 
naukowych, posiadających dorobek i doś-
wiadczenie w dziedzinie organizacji ochrony 
zdrowia. Stanowi znak jakości, potwierdzają-
cy, że w opinii komisji SPZOZ Warszawa 
Wola-Śródmieście przestrzega wysokich stan-
dardów w zakresie działalności na rynku me-
dycznym. Audytorzy programu bardzo do-
kładnie badali nasze placówki – analizowali 
dokumenty, rozmawiali z pacjentami, pozy-
skiwali informacje z różnych źródeł, stosowali 
metodę „tajemniczego klienta”, dodatkowo 
odbyli wizytę audytorską i spotkali się z Lucyną 
Kasprowicz Dyrektorem Zakładu i Pełnomocni-
kiem ds. Jakości.  
Certyfikat pozwala Zakładowi wykazać – 
w sposób wiarygodny i obiektywny – zaangażo-
wanie na rzecz podnoszenia jakości.

Dodatkowo nasz Zakład 
otrzymał 
Wyróżnienie 
Grand Quality 
– za uzyskanie 
najwyższej 
liczby 
punktów 
rankingowych 
w Programie.

Przychdnia Lekarska ul. Chmielna 14

Dodatkowo nasz Zakład 
otrzymał 
Wyróżnienie 
Grand Quality
– za uzyskanie 
najwyższej 
liczby 
punktów 
rankingowych 
w Programie.

Grand Quality
– za uzyskanie 

Zostaliśmy nagrodzeni
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Przychodnia znajduje się w budynku 
z 1957 r. który usytułowany jest między 
ulicą Obozową, a Magistracką na terenie 
osiedla Koło dzielnicy Wola. Koło to nie-
wielki obszar Woli, który swą nazwę za-
wdzięcza tzw. „Kołu rycerskiemu”, czyli 
miejscu gdzie dokonywano wyboru króla. 

Z jedenastu wolnych elekcji, dziewięć 
odbywało się na Kole, co jest upamiętnione 
Pomnikiem Wolnej Elekcji mieszczącym 
się przy ul. Obozowej 1. Pomnik Electio 
Viritim wzniesiony w roku czterechsetlecia 
stołeczności Warszawy i odsłonięty 19 czer-
wca 1997 roku. Jest dziełem rzeźbiarza Sta-
nisława Michalika.

Ulica Obozowa ma długość około 2,5 km 
i w czasach Królestwa Polskiego prowadziła 
do obozu artylerii pieszej, a w późniejszym 
okresie do obozu wojska rosyjskiego, 
stąd nazwa ulicy. Przez długie lata, była 
mało znaczącą arterią, jej obecny skraj, 
wyznaczał w ówczesnym czasie granicę 
miasta. W trakcie stopniowej rozbudowy 
Koła i Moczydła zyskiwała na znaczeniu.   

Ulica Obozowa nabrała znaczenia po 
wybudowaniu na Kole w okresie między-
wojennym osiedla mieszkaniowego imienia 
Stefana Żeromskiego Warszawskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Społem”,  gdyż stała 
się jego główną arterią z linią tramwajową 
kończącą się pętlą przy ulicy Księcia Janusza. 
To nowoczesne, jak na tamte czasy osiedle, 
składa się z 20 wielomieszkaniowych, dwu-
piętrowych domów, po 10 umieszczonych 

po każdej stronie ulicy Obozowej. Płucami 
osiedla był i jest uroczy lasek na Kole. 

Przychodnia lekarska została oddana 
do użytku prawie 60 lat temu i od po-
czątku funkcjonowała jako przychodnia 
rejonowa świadcząca usługi medyczne dla 
mieszkańców Woli jak również okolicznych 
wsi. Na przełomie działania przychodni 
pacjenci mogli uzyskać świadczenia zdro-
wotne między innymi w zakresie interny, 
ginekologii i położnictwa, pediatrii, sto-
matologii, rehabilitacji. 

W I kwartale 2014 roku przeprowadzono 
proces kompleksowej modernizacji przy-

chodni. W ramach modernizacji przycho-
dnia zmieniła całkowicie swój wizerunek. 
Dzięki czemu powstało nowoczesne, prze-
stronne i bardzo przytulne miejsce. Pomie-
szczenia przychodni przystosowane są dla 
osób niepełnosprawnych poruszających się 
na wózkach. W przychodni zatrudniona jest 
wysoko wykwalifikowana kadra medyczna, 
ciągle doskonaląca swoje umiejętności za-
wodowe. Zarówno stali pacjenci przychodni, 
jak i ci którzy od niedawna korzystają z ofe-
rowanych usług, chwalą życzliwość i pro-
fesjonalizm personelu.

Zapraszamy nowych pacjentów 
do Przychodni Lekarskiej przy ul. Obozowej 63/65 
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Przychodnia świadczy usługi w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej dla do-
rosłych w  godzinach 7:00 – 18:00. 

Po przebudowie pomieszczeń przycho-
dni, została wydzielona część na poradnię 
dla dzieci, która zostanie uruchomiona 
prawdopodobnie w III kwartale 2015 r. 

Poradnia sprawuje opiekę medyczną nad 
3 108 pacjentami. Miesięcznie udzielanych 
jest około 1 200 porad. 

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej: 

dr Bogusława Urbańska-Czyżkowska 
– gabinet nr 2
dr Urszula Stromska – gabinet nr 3
dr Bożenna Stanek – gabinet nr 5
dr Piotr Broś – gabinet nr 9

Biuro Obsługi Pacjenta
czynne jest w dni powszednie w godz. 
7:00-18:00, tel. 22 836 37 21
 udziela informacji o pracy poradni

  przyjmuje zgłoszenia osobiście lub tele-
fonicznie

  uzgadnia wizytę u lekarza na dzień bie-
żący lub w innym dogodnym dla pa-
cjenta terminie.

Gabinet pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej 
Joanna Lewoniewska
Beata Dąbrowska
Anna Maciejewska-Szmigielska
W gabinecie wykonywane są zabiegi zle-
cane przez lekarzy SPZOZ Warszawa 
Wola-Śródmieście
- badania EKG
- pomiary poziomu cukru
-  prowadzona jest edukacja zdrowotna 

w tym nauka pacjentów samodzielnego 
wykonywania iniekcji z insuliny, pomiaru 
cukru glukometrem, pomiaru ciśnienia 
krwi.

Punkt pobrań badań laboratoryjnych 
czynny: wtorek, środa, czwartek w godz. 
7:15 – 9:15. 
Świadczymy również usługi komercyjne 
w konkurencyjnych cenach. Na wizyty 
można się zapisać osobiście, telefonicznie 
lub przez Internet.  

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

a.  planują i koordynują postępowanie diagnostyczne, 
stosownie do stanu zdrowia;

b.  przeprowadzają badania przedmiotowe i podmiotowe;
c.  kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne 

i do szpitala w celu dalszej diagnostyki i leczenia;
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 uzdrowiskowe;
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 ortope-
dycznych i środków pomocniczych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

4. profilaktyki:
a.  uczestniczą w realizacji programów profilaktycznych 

finansowanych przez NFZ;
b.  koordynują wykonanie i dokonują kwalifikacji 

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. 

Każdy ubezpieczony ma prawo wolnego wyboru lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), położnej i pielęgniarki rodzinnej spośród tych, 

którzy mają podpisaną umowę z NFZ

Zapraszamy do poradni podstawowej opieki zdrowotnej znajdujących się w Przychodniach 
Lekarskich przy ulicy: Elekcyjnej 54, Miedzianej 2, Ciołka 11, Obozowej 63/65, Płockiej 49, 
Leszno 17, Grzybowskiej 34, Nowolipie 31 i Dragonów 6a i Chmielna 14. 
Poradnie świadczą usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. 

Wyboru takiego możecie Państwo dokonać poprzez złożenie „deklaracji wyboru” w jednej z ośmiu poradni POZ wchodzących 
w skład naszego Zespołu. W przypadkach medycznie uzasadnionych świadczenia 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. 

Leczę się na Woli i Śródmieściu
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PROFILAKTYKANASZ A PORADNIE

W naszej placówce pracują psychiatrzy 
dzieci i młodzieży, psycholodzy oraz certy-
fikowani psychoterapeuci, dzięki czemu 
uzyskają Państwo zintegrowane usługi spe-
cjalistyczne zgodne ze współczesnymi stan-
dardami diagnozy i terapii.

Zapraszamy dzieci i młodzież do 18 r.ż.
wraz z opiekunami prawnymi na bezpłatne 
wizyty w ramach NFZ u psychologa, lekarza 
psychiatry lub psychoterapeuty.

Do lekarza psychiatry nie jest wyma-
gane skierowanie, do psychologa lub psy-

choterapeuty jest niezbędne. Wizyty u psy-
chologa i psychoterapeuty mogą się odbyć 
po okazaniu skierowania od lekarza pier-
wszego kontaktu lub innego lekarza specja-
listy, który udzielił porady w ramach NFZ.

Oferujemy:
  porady lekarzy psychiatrów: konsultacje, 

diagnozę i leczenie różnych zaburzeń psy-
chicznych mieszczących się w całym spek-
trum wieku rozwojowego (w tym ADHD, 
tiki, natręctwa, zaburzenia odżywiania, na-
stroju, nerwicowe, psychotyczne, zaburzenia 
neuro-rozwojowe), psychoedukację, niezbę-
dne badania dodatkowe 

  porady psychologów: pomoc psychologi-
czną w trudnych sytuacjach życiowych,  
w trudnościach szkolnych i wychowaw-
czych, w problemach rodzinnych oraz 
związanych z występowaniem objawów  
zaburzeń psychicznych 

 konsultacje logopedy 
  psychoterapię indywidualną (w podejściu 

behawioralno-poznawczym lub zintegro-
wanym)

 rozmowy terapeutyczne z rodzinami

Poradnia  Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty  

Poradnia  Zdrowia 
Psychicznego dla Dzieci 
i Młodzieży znajduje się 

w Przychodni Specjalistycznej 
dla Dzieci i Młodzieży 

przy ul. Szlenkierów 10 
w Warszawie. 

W tym samym budynku 
przyjmują  specjaliści: 

neurolog, alergolog, 
fizjoterapeuta, laryngolog, 

diabetolog, okulista, logopeda, 
co daje możliwość uzyskania 

kompleksowej opieki 

medycznej. 
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NASZE PORADNIE

Na wizytę można zapisać się osobiście 
w przychodni lub telefonicznie pod nume-
rem: 22 632 42 50.

Diagnoza psychiatryczna dziecka obej-
muje cykl konsultacji u psychologa oraz 
psychiatry.

Pierwsza wizyta u psychologa polega 
zazwyczaj na zebraniu wywiadu rodzin-
nego i informacji od rodzica dziecka (lub 
prawnego opiekuna) na temat problemów 
dziecka, jego rozwoju i aktualnego fun-
kcjonowania. Jeśli dziecko było kiedy-
kolwiek badane przez psychologa lub 
pedagoga, prosimy zgłosić się z kserokopiami 
opinii psychologicznych, pedagogicznych, 
odpisami wyników badań i obserwacji. Gdy 
problemy dziecka ujawniają się w szkole 
dodatkowo pomocne jest przedstawienie 
opinii od wychowawcy lub pedagoga szkol-
nego. 

Następne wizyty mają charakter dia-
gnostyczny lub terapeutyczny, a ich prze-
bieg dopasowany jest do problemów pa-
cjenta, rozpoznania i aktualnych potrzeb. 
Ich celem jest wspieranie procesu zmiany: 
poprawy stanu emocjonalnego dziecka, je-

go zachowania i funkcjonowania w domu, 
w szkole oraz wśród rówieśników.

Pierwsza porada psychiatryczna obej-
muje zazwyczaj analizę danych z wywiadu 
psychologicznego, uzupełnienie go przez 
lekarza psychiatrę. W zależności od chara-
kteru zgłaszanych problemów psychiatra 
zadecyduje o przebiegu tego spotkania. 
Przeprowadzi badanie psychiatryczne dzie-
cka lub wspólną rozmowę z dzieckiem i 
jego rodzicami albo uzupełni wywiad od 
rodziców. Jeśli to możliwe, prosimy zabrać 
ze sobą kserokopie wyników badań krwi 
i moczu (gdy były wykonane w ostatnich 
miesiącach) oraz kserokopie dokumentów 
związanych z dotychczasowym leczeniem 
dziecka, badania EKG, EEG i inne oraz opinie 
psychologiczne i pedagogiczne.

Diagnoza psychiatry dziecięcego rzadko 
obejmuje pojedynczą wizytę, najczęściej 
składa się z kilku (ok. 3, a niekiedy większej 
liczby spotkań). 

Diagnoza psychiatryczna dziecka jest wy-
nikiem bezpośredniej współpracy lekarza 
psychiatry z psychologiem z doświadcze-
niem w terapii zaburzeń psychicznych.

Preferowaną przez nas formą diagnozy 
i leczenia jest model interdyscyplinarny opar-
ty o współpracę. Oznacza to, że staramy się 
uwzględniać różne formy pracy na rzecz 
zdrowia psychicznego pacjenta: konsultacje 
interdyscyplinarne, pracę w zespole lekarsko-
psychologicznym naszej poradni, współpracę 
z członkami rodziny w procesie zmiany. 
W wybranych  przypadkach nawiązujemy 
kontakt z poradniami psychologiczno-pe-
dagogicznymi i szkołami, ale zawsze za 
zgodą rodziców. Informacje dotyczące le-
czenia dziecka w naszej poradni są poufne 
i chronione tajemnicą  zawodową. 

Psychiatra i psycholog poinformują Pań-
stwa o zalecanych formach postępowania 
i terapii, w tym psychoterapii oraz farmako-
terapii. Leczenie lekami czy pobyt dziecka 
w szpitalu nie zawsze są konieczne. W trakcie 
konsultacji w naszej poradni postaramy się 
odpowiedzieć na Państwa pytania i wy-
jaśnić wątpliwości. Skuteczne leczenie za-
burzeń psychicznych  lub zapobieganie ich 
pojawieniu się jest możliwe, a wysiłek włożo-
ny w regularne uczestnictwo  w proponowanej 
terapii zaowocuje poprawą stanu zdrowia. 

Poradnia  Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
ul. Szlenkierów 10

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty  
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Wiemy, jak ważne jest dla pacjenta 
utrzymanie dobrego stanu zdrowia oraz 
uzyskanie szybkiej pomocy medycznej, 
zwłaszcza kiedy nie czuje się dobrze. 

Właśnie po to, aby spełnić oczekiwania 
pacjentów i umożliwić im jeszcze szersze 
korzystanie z wieloletniego doświadczenia 
i nowoczesnych przychodni stworzyliśmy 
Centrum Zdrowia Woli i Śródmieścia.

W CZWŚ świadczymy usługi odpłatnie. 
Tutaj bez konieczności załatwiania zbę-
dnych formalności, pacjenci mają łatwy 
dostęp do opieki i mogą skoncentrować się 
na szybkim powrocie do zdrowia.

Dlaczego warto skorzystać 
z oferty Centrum Zdrowia 

Woli i Śródmieścia?
Bezpieczeństwo:  
•  mamy długoletnie doświadczenie na rynku 

usług medycznych, 
•  każdego pacjenta traktujemy indywidualnie 

i możemy mu zaproponować postępowanie 
najlepsze z dostępnych, 

•  przychodnie Centrum Zdrowia są nowo-
czesne, wyposażone w wysokiej klasy 
sprzęt medyczny.

Wysoka jakość:  
•  znamy potrzeby Pacjentów i wiemy, że 

nie zadowala ich niska jakość – dlatego 
wciąż inwestujemy w rozwój kadry i infra-
struktury, 

•  mamy certyfikat zarządzania jakością ISO 
i akredytację  Ministra Zdrowia, 

•  systematycznie badamy opinie pacjentów 
i dzięki ich sugestiom możemy doskonalić 
nasze usługi,

•  nasza kadra to specjaliści z wielu dziedzin 
medycyny, lekarze regularnie podnoszą 
swoje kwalifikacje aby pomagać pacjen-
tom zgodnie z najnowocześniejszą wiedzą 
medyczną,

•  doświadczeni lekarze udzielą państwu 
pomocy we wszystkich problemach zdro-
wotnych.

Komfort: 
•  zapisy przyjmujemy od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7:30 do 18:30 pod 
jednym numerem telefonu dla wszystkich  
przychodni i specjalności,

•  tak prowadzimy grafik wizyt, aby pacjent 
mógł dostać się do specjalisty w naj-
szybszym możliwym terminie, 

•  budynki przychodni pozbawione są barier 
architektonicznych, są wyposażone w wy-
godne poczekalnie i miejsca zabaw dla 
dzieci, 

•  można do nas dotrzeć wszystkimi środkami 
komunikacji miejskiej.

Kompleksowość:
•  oferujemy usługi specjalistów z wielu 

dziedzin a nasza oferta wciąż się powię-
ksza, 

•  realizujemy szeroki wachlarz badań 
laboratoryjnych i diagnostycznych.

Konkurencyjne ceny:
•  liczba udzielanych przez nas świadczeń 

pozwala na to, by ceny porad, konsultacji 
i diagnostyki były jednymi z najniższych 
na warszawskim rynku ochrony zdrowia,

•  zależy nam na tym, aby dostęp do naszych 
specjalistów był możliwy dla każdego.

Profilaktyka:
•  przywiązujemy ogromną wagę do eduka-

cji jak najszerszej rzeszy społeczeństwa 
w zakresie profilaktyki, 

•  chcemy, aby jak najwięcej osób miało 
świadomość tego, jak ważne jest pro-
wadzenie zdrowego stylu życia oraz 
posiadało wiedzę na temat zasad za-
pobiegania powszechnie występującym 
chorobom i schorzeniom.

Zapisy przyjmujemy od poniedziałku 
do piątku, w godzinach: 7:30 - 18:30,  pod 
numerem telefonu 535 012 452.

Można się także zapisać osobiście i te-
lefonicznie w każdej placówce SPZOZ 
Warszawa Wola-Śródmieście.

Cena specjalistycznej konsultacji to 110 zł. 
Dla wszystkich pacjentów korzystają-

cych z odpłatnych świadczeń proponujemy 
10% zniżki na badania laboratoryjne wy-
konywane w naszej Pracowni Diagnostyki 
Laboratoryjnej.

Pełną ofertę, dni i godziny pracy lekarzy 
oraz ceny pozostałych zabiegów i badań 
można znaleźć na stronie: www.zozwola.pl

Serdecznie zapraszamy

NASZ TEMAT

Centrum Zdrowia Woli i Śródmieścia 
zaprasza do wizyt u specjalistów
SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście jest największą placówką udzielającą 

ambulatoryjnych świadczeń  zdrowotnych,  na terenie Woli i Śródmieścia. Pomaga 
pacjentom od wielu lat i zna ich potrzeby, wie też jakiego poziomu usług wymagają 
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NASZE PORADNIE

Kodeks pracy na mocy art. 229 
nakłada na pracodawcę obowiązek nakłada na pracodawcę obowiązek 
kierowania pracowników na wstę-
pne, okresowe i kontrolne badania le-
karskie. Muszą być one wykonywane 
przez lekarzy medycyny pracy o kwa-
lifikacjach określonych w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. 
w sprawie przeprowadzania badań 
lekarskich pracowników, zakresu pro-
filaktycznej opieki zdrowotnej nad 
pracownikami oraz orzeczeń lekar-
skich wydawanych do celów prze-
widzianych w Kodeksie pracy.

Zgodnie z art. 12 wskazanej ustawy 
badania okresowe, wstępne i kontrolne 
pracowników oraz inne świadczenia 
zdrowotne są wykonywane na pod-
stawie pisemnej umowy zawartej 
przez podmiot obowiązany do ich 
zapewnienia, o którym mowa w art. 5 
ust. 2 (m.in. pracodawcę), z podstawo-
wą jednostką służby medycyny pracy.

 Zawieranie tego typu umów ma 
na celu w szczególności kontrolę wy-
pełniania przez pracodawców obowią-
zku zapewnienia pracownikom pro-
filaktycznej ochrony zdrowia, a także 
umiejscowienie dokumentacji medy-
cznej wszystkich pracowników w jed-
nym miejscu na wypadek konieczności 
dokonania kontroli stanu zdrowia.

SPZOZ Warszawa Wola-Śródmie-
ście oferuje pomoc w wywiązaniu 
się z tego obowiązku, nałożonego na 
Pracodawców przez aktualne przepisy, 

oferując świadczenia medycyny pracy 
dla całej firmy (badania wstępne, okre-dla całej firmy (badania wstępne, okre-
sowe i kontrolne).
Podstawowy pakiet badań profilakty-
cznych w zakresie medycyny pracy 
obejmuje:
1. Badanie lekarskie:
• wywiad zawodowy
• wywiad chorobowy
• badanie przedmiotowe
•  orzeczenie o zdolności lub prze-

ciwwskazaniach do pracy na pro-
ponowanym stanowisku.

2.  Wystawienie zaświadczenia lekar-
skiego.

3.  W przypadku osób pracujących 
na stanowiskach, gdzie występują 
czynniki szkodliwe i uciążliwe wy-
konanie:

• badań laboratoryjnych
•  niezbędnych badań specjalistycznych 
•  konsultacji specjalistycznych w zale-

żności od stanowiska pracy (m.in. 
okulista, laryngolog, neurolog)
W Przychodni Lekarskiej przy ul. 

Grzybowskiej 34 specjaliści realizują 
wszystkie niezbędne badania szybko 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Obejmujemy pracowników firm 
kompleksową opieką profilaktyczną 
i diagnostyczną w oparciu o nowo-
czesną bazę medyczną (laboratorium, 
USG, RTG, EKG).

Wiemy, że czas to pieniądz, zatem 
staramy się aby wszystkie procedury 
odbywały się w jednym miejscu i w 
ciągu jednego dnia. 

Kąc
ik 

pra
co

da
wcy

:
Opieka medyczna 
dla pracowników

Zapraszamy do podpisania umowy i korzystania z naszych usług: 
Biuro Promocji Zdrowia i Marketingu, tel.: 22 837 84 79 

Sprawdź dostępne terminy 
u naszych specjalistów:

Przychodnia przy ul. Chmielnej 14
Kardiologia

• dr Alicja Cezak
• dr Monika Przewłocka

• dr n. med Bogdan Skrabucha

Diabetologia
• dr Ewa Krzyczkowska-Bokwa 

Okulistyka
• dr Teresa Jakubczyk 

• dr Ewa Karwacka 
• dr Ewa Nowacka-Klimkiewicz 

Urologia
• dr Przemysław Zugaj 

Chirurgia
• dr Anna Kosim 

Przychodnia Lekarska przy ul. Ciołka 11
Endokrynologia

• dr Elżbieta Sosnowska 
• dr Marcin Żach 

Okulistyka
• dr Valipur Kolti 

• dr Krystyna Wnuk 

Neurologia
• dr Ewa Kałuziak-Wieczorek

Otolaryngologia
• dr Jolanta Kozakiewicz

• dr Przemysław Wiśliński
Pulmonologia

• dr Agnieszka Buraczewska
• dr Inez Tomaszewska

Przychodnia przy ul. Leszno 17
Dermatologia  

• dr Alicja Bujakiewicz-Krześniak
• dr Bożenna Pochodyła-Kamińska

• dr Justyna Sierocińska
Psychoterapia 

• mgr Karol Siadul
• mgr Rafał Majewski
• mgr Anna Sułowska
• mgr Anna Majewska

• mgr Joanna Frajnt
• mgr Karolina Strojecka

Przychodnia przy ul. Płockiej 49
Chirurgia

• dr Maria Kucharska

Przychodnia przy ul. Grzybowskiej 34
Endokrynologia

• dr Maria Mickiewicz-Laskowska
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Pracownicy naszych pracowni 
fizjoterapii pomogą wszystkim 
osobom, u których występują do-
legliwości układu ruchu, a także 
tym, które wymagają rehabilitacji 
po przeprowadzonym zabiegu 
lub przygotowują się do zabiegu. 
Prowadzimy kompleksową tera-
pię z zastosowaniem najnowszych 
metod fizjoterapeutycznych oraz
nowoczesnego sprzętu tak, aby 
chory jak najszybciej odzyskał 
utraconą sprawność. W trakcie 
terapii weryfikujemy nasze dzia-
łania, dla zapewnienia pacjentom 
szybkiego powrotu do zdrowia.

Specjalizujemy się 
w rehabilitacji:
  schorzeń kręgosłupa o różnej 

etiologii (zmiany zwyrodnienio-
we, stany po urazach)

  neurologicznej (udary mózgu, 
stwardnienie rozsiane, choro-
ba Parkinsona, uszkodzenia 
nerwów obwodowych i inne)

 uszkodzeń tkanek miękkich
  zmian zwyrodnieniowych sta-

wów
  po operacjach ortopedycznych i neuro-

logicznych
  pourazowej; po złamaniach, skręce-

niach, zwichnięciach, przeciążeniach
mięśni i stawów

  przedoperacyjnej (przed alloplastyką, 
artroskopią)

 dziecięcej (skolioza, wady stóp, kolan)
  niemowląt i małych dzieci z problemami 

neurologicznymi

Oferujemy:
– szeroki zakres wykonywanych zabiegów
– krótki czas oczekiwania na zabiegi
Proponujemy indywidualną terapię (30 min) 
z wykorzystaniem różnorodnych  metod:

Indywidualna praca z pacjentem:
Podczas pierwszej wizyty Terapeuta 

przeprowadzi z Państwem wywiad mający 
na celu poznanie Państwa problemu 
i indywidualnych potrzeb. Zapozna się ze 
dokumentacją medyczną, którą Państwo 
posiadacie, przeprowadzi badanie ma-
nualne w celu postawienia diagnozy fizjo-
terapeutycznej oraz przeprowadzi odpo-
wiednia terapię.

Terapia powięziowa
FDM – Leczenie zaburzeń układu mięś-

niowo-szkieletowego technikami powięziowy-
mi. Terapia FDM wykorzystuje odpowiednie 
techniki manipulacji powięziowej eliminując 
zaburzenia funkcji narządu ruchu.

Neuromobilizacja
Jedna z wielu metod te-

rapii tkanek miękkich, która 
skupia sie na diagnozowaniu 
i leczeniu dysfunkcji mięśnio-
wo-szkieletowych z komponen-
tą nerwową. Neuromobilizacja 
jest metodą wykorzystującą
zdolność przesuwania się wzglę-
dem siebie struktur otaczają-
cych tkankę nerwową, a tak-
że przywracającą możliwość 
rozciągania i napinania samej 
tkanki nerwowej.

Terapia manualna (Lewita, 
Kaltenborna i Eviantha, Mulli-
gana, model holistyczny)

Terapię poprzedza szcze-
gółowy wywiad, który obejmuje 
historię choroby, ustalenie 
wzorców reagowania na stres, 
ustalenie czynników, które wy-
wołują problemy bólowe oraz 
dokładne badanie palpacyjne 
i funkcjonalne. Badanie polega 
na, ocenie jakości ruchu, za-
kresów, mechaniki stawów ob-
wodowych i kręgosłupa. Tera-
peuta wykorzystuje specyficzne 

testy funkcjonalne oraz obserwuje bieżące 
objawy. Taką obserwacje nazywamy „testem 
kontrolnym” i jest on indywidualny dla 
każdego pacjenta...

Medycyna ortopedyczna wg Cyriax’a
Medycyna Ortopedyczna wg Cyriax’a,

czyli tzw. metoda Cyriax’a jest systemem 
diagnostyczno-terapeutycznym nakierowa-
nym na pacjenta z dolegliwościami układu 
ruchu.

W procesie leczenia wykorzystywane 
są techniki terapeutyczne: głęboki masaż 
poprzeczny, mobilizacje/manipulacje, roz-
ciąganie torebki stawowe, trakcje,  iniekcje 
dostawowe.

NASZ TEMAT

PROFESJONALNA REHABILITACJA 
W SPZOZ WARSZAWA WOLA-ŚRÓDMIEŚCIE

Zapraszamy do skorzystania z oferty odpłatnych usług rehabilitacyjnych 
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Terapia nerwowo-mięśniowa
Metoda diagnostyczno-lecznicza ukie-

runkowana na problemy funkcjonalne 
tkanek miękkich narządu ruchu. Leczenie 
dysfunkcji odbywa się w sposób bezpośre-
dni jak i pośredni poprzez skórę, tkankę 
podskórną, powięź, mięśnie, więzadła.

Metoda McKenziego
Metoda opiera się na stosowaniu odpo-

wiednich ćwiczen i pozycji statycznych, 
które wpływaja na poprawę mechaniki 
stawów i kręgosłupa

Kinesiology taping
Polega na oklejeniu wybranych frag-

mentów ciała specjalistycznym plastrem. 
Stosując odpowiednie techniki możemy 
uzyskać: efekt przeciwbólowy, zmniejszenie 
obrzęku, poprawę krążenia krwi i limfy, 
uelastycznienie blizn i zrostów, stabilizację 
stawów, zmniejszenie napięcia mięśni.

Koncepcja Terapii Obrzękowej
Skuteczna metoda terapeutyczna w przy-

padku wystąpienia obrzęku. Bardzo przyda-
tna w pracy z pacjentem onkologicznym, 
ortopedycznym, chirurgicznym. W skład 
metody wchodzi: manualny drenaż limfa-
tyczny, terapie – uciskowa, ruchowa, obrzę-
ku, oddechowa oraz pozycje ułożeniowe.

PNF – Prorioceptive Neuromuscular Fa-
cilitation (proprioceptywne torowanie ner-
wowo-mięśniowe)

PNF jest koncepcją posiadającą własną 
filozofię i zasady pracy z pacjentem. Pod-
stawowym celem terapii jest praca nad 
funkcją, której chory potrzebuje. Siła mię-
śni, zakres ruchu – to, co jest ważne w tra-
dycyjnym postępowaniu terapeutycznym, 
jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim 
jest funkcja. Tę terapię/metodę wykorzystuje 
się u pacjentów ortopedycznych i neurolo-
gicznych.

Metoda NDT Bobath dla dorosłych
Podstawą stosowania metody jest zna-

jomość rozwoju neurofizjologicznego czło-
wieka. Koncepcja początkowo stosowana 
była tylko w terapii dzieci i niemowląt 
z zaburzeniami neurologicznymi, aktualnie 
z powodzeniem stosowana jest u dorosłych 
z patofizjologią ośrodkowego układu ner-
wowego.

Bobath dla dorosłych jest koncepcją 
terapeutyczną w której praca z pacjentem 
ukierunkowana jest na  konkretne, celowe 
zadania ruchowe.

Metoda NDT-Bobath dla dzieci 
Usprawnianie według Metody NDT-

Bobath ma pomóc dziecku we wszech-
stronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać 

niezależność w życiu i wykorzystać swe 
możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące 
uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwo-
wego (OUN).

FIZYKOTERAPIA
• terapię polem elektromagnetycznym
• światłolecznictwo
• elektroterapię
• laseroterapię
• ultradźwięki
• krioterapię miejscowa

Zapraszamy do naszych 
placówek przy:

ul. Leszno 17
ul. Ciołka 11
ul. Dragonów 6a  
ul. Szlenkierów 10 – informacja pod 
nr telefonu 22 632 37 94 wew.31

Fizjoterapia w Przychodni 
Lekarskiej przy ul. Leszno 17 

informacje pod nr telefonu 22 632-12-17 
Fizjoterapie prowadzą:
Fizjoterapeuta  Marta Kink  
godz. 9:30, pn-pt
Absolwentka: Collegium Medicum UMK w Toruniu 
i Pedagogiki Specjalnej WSPS w Warszawie oraz 
Medycznego Studium Fizjoterapii w Warszawie, 
posiadająca kursy i szkolenia w zakresie: Mobilizacji 
stawów wg Mulligana, PNF, NDT Bobath, Koncepcji 

Terapii Obrzękowej, Neuromobilizacji wg Butlera, 
Techniki energizacji mięśni wg Chaitow’a, Kinesiology 
Taping

Fizjoterapeuta Aleksandra Jagnieża-Bujalska
godz. 8:00, pn-pt
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Po-
znaniu, posiadająca kursy i szkolenia w zakresie: PNF, 
PNF w bólach krzyża, Neuromobilizacji, Medycyny 
Ortopedycznej wg Cyriax’a, Kinesiology taping, Dia-
gnostyki obrazowej

Fizjoterapeuta Piotr Pietrzak
godz. 10:25 pn-pt
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego  w War-
szawie, posiadający kursy i szkolenia w zakresie: FDM, 
Kinesiology taping

Fizjoterapeuta  Anna Uczciwek
godz. 14:00 pn-pt
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, 
posiadająca kursy i szkolenia w zakresie: PNF pod-
stawowy, NDT Bobath, McKenzie (moduł A,B,C,D), 
Kinesiology taping

Fizjoterapeuta Anna Charążka
godz. 18.00 pn-pt 
Absolwentka Collegium Medicum im. L. Rydygiera 
w Bydgoszczy UMK W Toruniu, posiadająca kursy 
i szkolenia w zakresie: PNF, Europejskiej Terapii 
Nerwowo-Mięśniowej, Neurodynamiki Klinicznej wg 
Shacklock’a, Terapii Manualnej w Modelu Holisty-
cznym, Kinesiology Taping

Fizjoterapeuta Radosław Lustyk
godz. 11.00 pon-pt
Absolwent Medycznego Studium Zawodowego w War-
szawie, posiadający kursy i szkolenia w zakresie PNF

Fizjoterapia w Przychodni 
Lekarskiej przy ul. Ciołka 11

informacje pod nr 22 836-02-13 wew. 109 
fizykoterapia, wew. 119 kinezyterapia

Fizjoterapie prowadzą:
Fizjoterapeuta Katarzyna Olkowska
Absolwentka Akademia Wychowania Fizyczego w War-
szawie, posiadająca kursy i szkolenia w zakresie: Tera-
pii manualnej IAOM, PNF, FDM, Kinesiology taping

Fizjoterapeuta Ewa Romańska-Mikołajczuk
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w War-
szawie, posiadająca kursy i szkolenia w zakresie: PNF, 
Kinesiology taping

Fizjoterapia w Przychodni 
Lekarskiej przy ul. Dragonów 6A

informacje pod nr 22 841-95-14 wew. 19 
fizykoterapia, wew. 20 kinezyterapia

Fizjoterapie prowadzą:
Fizjoterapeuta Grażyna Domańska
Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. J. Rusie-
ckiego, posiadająca kursy i szkolenia w zakresie: PNF, 
Opieki Geriatrycznej, Centralnej Stabilizacji Mięśni 
i Stawów, Kinesiology taping

Fizjoterapeuta Barbara Piskorek
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
posiadająca kursy i szkolenia w zakresie: PNF, Kom-
pleksów barkowych, Zintegrowania techniczno-tera-
peutycznego na tkanki miękkie, Mulligan Concept, 
Opieki Geriatrycznej, Terapii stawu kolanowego, Kine-
siology taping

NASZ TEMAT
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 Hemoroidy, inaczej guzki krwawnicze 
lub żylaki odbytu to rozbrzmiałe żyły 
splotu odbytniczego, ale również stru-
ktury naczyniowe o jamistej budowie, 
występującej u człowieka od urodzenia 
w kanale odbytu. Najczęstszą przyczy-
ną powstawania choroby hemoroidalnej 
są uporczywe zaparcia i trudności 
w wydalaniu stolca, wstrzymywanie wy-
próżnień, nieregulowane stolce, siedzą-
cy tryb życia (pracownicy biur, kierowcy), 
zbyt mała ilość wypijanych płynów, ostre 
przyprawy, alkohol i inne używki. Ciąża 
i poród mogą również przyczynić się do 
ich powstania. 

Do czynników ryzyka należą również:  
  wiek – największa zachorowal-

ność po 50 r.ż.
 uwarunkowania genetyczne
 nadciśnienie
 otyłość
U większości pacjentów hemoroidy 

nie powodują początkowo wielu dole-
gliwości. Uświadamiamy sobie dopiero, 
że coś się dzieje, jeżeli widzimy ślady 
jasno czerwonej krwi na papierze i na 
stolcu. Pieczenie, egzema (wypryski) świąd 
i uczucie niecałkowitego wypróżnienia. 

Wyróżnia się cztery stopnie zaawan-
sowania choroby:

I stopień – hemoroidy nie są jeszcze 
widoczne i wyczuwane na zewnątrz

II stopień – hemoroidy mogą wypadać 
przy próbie parcia, ale cofają się samo-
istnie

III stopień – hemoroidy mają skłonność 
do wypadania nie tylko podczas wy-
próżnienia, ale także w trakcie wysiłku 
fizycznego. Najczęściej pozostają stale 
widoczne i wyczuwalne ale widoczne i wyczuwalne ale 
mogą być odprowadzane 
ręcznie

IV stopień – hemoroidy wypadają 
poza odbyt i nie dają się odprowadzić

Od  II stopnia guzki są bardzo bolesne 
nie tylko przy korzystaniu z toalety, 
ale także w pozycji siedzącej. Może 
nawet dojść do zakrzepowego zapalenia 
wypadniętego żylaka.

Badania lekarskie są niezbędne do 
postawienia prawidłowej diagnozy, 
ponadto konieczny jest dokładny wy-
wiad. Leczenie zachowawcze polega 
na uregulowaniu wypróżnień. Zaleca 
się spożywanie dużej ilości płynów, 
zwiększenie ilości błonnika w codziennej 
diecie. Ważne jest powstrzymywanie się 
od spożywania pikantnych potraw i alko-
holu. W ostrym rzucie choroby konieczne 
jest zastosowanie leków przeciwzapal-
nych, znieczulających, antyseptycznych 
i przeciwzakrzepowych dostępnych pod 
postacią czopków, kremów czy maści. 
Leczenie zachowawcze nie prowadzi 
do wyleczenia choroby, nie likwiduje 
przyrosłych guzków, prowadzi tylko do 
ustąpienia dolegliwości.

W celu wyleczenia i usunięcia 
żylaków odbytu niezbędne jest leczenie 
chirurgiczne. Istnieją różne techniki 
zabiegowe niszczące hemoroidy, wśród 
których wyróżnić możemy metody 
mniej inwazyjne jak sklerotyzacja, foto-
koagulacja, elektrokoagulacja, termoko-
agulacja, krioterapia i gumowanie.

W naszej poradni Chirurgii Ogólnej  
mieszczącej się w Przychodni Lekarskiej 
przy ul. Płockiej  49 wykonujemy gu-
mowanie hemoroidów metodą Barrona. 
Zaletą zabiegu jest jego skuteczność 

aż 90% przypadków nie potrzebuje 
dalszego leczenia. Zabieg trwa kilka 
minut jest bezbolesny, bezpośrednio po 
nim można normalnie funkcjonować. 
Metoda ta jest wykorzystywana w 
chirurgii od ponad trzydziestu lat. Polega 
na założeniu gumowych opasek na szyjkę 
guzka krwawniczego co doprowadza do 
martwicy i oddzielenie się od podstawy 
tworzącego go żylnego ciała jamistego. 
Metoda Barrona może być stosowane na 
żylaki odbytu I, II i wybranych przypadkach 
guzków III stopnia. W trakcie zabiegu gu-
zki są oceniane w badaniu anoskopowym. 
Następnie poprzez anoskop wprowadza 
się ligator z gumką. Kolejna czynność 
polega na zsunięciu gumki zaciskającej 
guzek, powodując niedokrwienie jego 
odwodowej części. Oddzielenie się 
niedokrwionego żylaka odbytu od jego 
podstawy następuje zwykle w okresie od 
10 do 16 dni. Podczas zabiegu usuwa się 
najczęściej guzek krwawniczy. Kolejne 
guzki są usuwane w odstępie 3 do 
4 tygodni. Usuwanie tylko jednego guzka 
zmniejsza ryzyko powikłań (najczęściej 
silnego bólu, krwawień, owrzodzeń). 
Metoda daje bardzo dobre efekty i jest 
bezpieczna.

Dzięki metodzie Barrona pacjent wy-
próżnia się bez bólu i krwawienia, a co 
najważniejsze wzrasta jego komfort życia. 
Wystarczy podjąć decyzję o wizycie 
u naszych lekarzy chirurgów dr Marii 
Kucharskiej lub dr Grzegorza Górskiego, 
a  później w krótkim czasie każdy może 
się pozbyć problemów na zawsze. Nasze 
leczenie hemoroidów jest prostsze niż 
kiedykolwiek.

Zaprasza  mgr pielęgniarstwaZaprasza  mgr pielęgniarstwa
 specjalistka chirurgiczna

 Agnieszka Sobczak

Choroba hemoroidalna
Choroba hemoroidalna to najczęstsze schorzenie odbytu. Dane statystyczne mówią, że cierpi na nią 

co druga osoba powyżej 50 r.ż. Można więc powiedzieć, że jest chorobą społeczną  XXI w.

NASZ TEMAT



Szko³a Rodzenia 
na Woli

- edukacja od poczêcia do narodzin

Dziecko i rodzice przed narodzinami
Zmiany w ustroju kobiety ciê¿arnej, zasady ¿ywieniowe w okresie ci¹¿y i laktacji
Fizjologia i psychologia porodu
Po³óg, fizjologia laktacji

Spotkania odbywaæ siê bêd¹ 
w Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i M³odzie¿y 

przy ul. Szlenkierów 10 w Warszawie

Cykl edukacyjny trwa 5 tygodni, spotkania odbywaj¹ siê w kameralnej atmosferze 
- w grupach, spotkania maj¹ charakter zamkniêty.

PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ “SZKO£A RODZENIA” 
FINANSOWANY JEST ZE ŒRODKÓW m.st.WARSZAWY

DOK£ADNE INFORMACJE OTRZYMACIE PAÑSTWO W PORADNI DLA KOBIET

22 632 38 78 lub 22 836 45 39

RAMOWY PROGRAM ZAJÊÆ

Chcesz przygotowaæ siê do wa¿nego wydarzenia,
jakim s¹ narodziny dziecka - przyjdŸ do naszej Szko³y Rodzenia

rozwiejemy  twoje w¹tpliwoœci, nauczymy, poradzimy...
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