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Szanowni Pacjenci
Nowy 2012 rok rozpoczął się w ochronie zdrowia
od głośnych komentarzy dotyczących wprowadzenia
zmian w ustawie refundacyjnej oraz od protestu
lekarzy i tzw. akcji pieczątkowej.
W naszych placówkach niektórzy lekarze dołączyli
swój głos protestu do ogólnopolskich działań. Mimo,
iż na kilkanaście tysięcy porad realizowanych
codziennie, była to ilość znikoma, niektórzy pacjenci
wnieśli skargi do Rzecznika Praw Pacjenta.
Rzecznik zaś, mimo abolicji ogłoszonej przez Rząd,
wszczął postępowania przeciwko Zakładowi.
Sprawa jest w toku, odwołania złożone.
Mimo zmian w systemie ochrony zdrowia (nowe
ustawy i rozporządzenia) dyrekcja i pracownicy
dokładają wszelkich starań, żeby utrzymać stabilną
sytuację w Zakładzie.
W 2012 roku planujemy kontynuację modernizacji
placówek. Budujemy system informatyczny,
który w przyszłości zwiększy możliwości zapisu
pacjentów na wizyty u lekarza i usprawni pracę
pracownikom Zakładu.
Przeprowadzone w 2011 audyty zewnętrzne systemu
zarządzania jakością ISO 9001:2009,
jak i systemu akredytacji, potwierdzają wysoką
jakość świadczonych przez nas usług zdrowotnych,
diagnostycznych i lekarskich. Podobne opinie
wyrażają pacjenci biorący udział w badaniu
ankietowym satysfakcji pacjenta.

Wydawca:
SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
Opracowanie graficzne i skład: Elżbieta Zawadzka,
Druk: RELEX, e-mail: relex1993@gmail.com
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ABC
BC pacjenta
Wczesne wykrywanie
raka piersi

Kto może korzystać z programu
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat (rocznikowo), które nie korzystały z badania mammograficznego
w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały
pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy. Powodem ponownego
badania mogą być czynniki ryzyka: rak piersi wśród członków
rodziny (u matki, siostry lub córki) oraz mutacje w obrębie
genów BRCA 1 lub/i BRCA 2.
Badanie mammograficzne jest bezpłatne, nie wymaga
skierowania. Kobieta może się zgłosić na nie sama lub po
otrzymaniu zaproszenia.
Na badanie należy przynieść poprzednio wykonane
zdjęcia mammograficzne w celu porównania.
Kryterium wykluczające
Programem nie mogą być objęte kobiety, u których
wcześniej zdiagnozowano w piersi zmiany nowotworowe
o charakterze złośliwym.
Świadczenia zdrowotne na poszczególnych etapach realizacji programu profilaktyki raka piersi
I. Etap podstawowy: mammografia
Badanie mammograficzne obejmuje wykonanie dwóch
zdjęć każdej piersi oraz opisów tych zdjęć. W przypadku
konieczności wykonania dodatkowych badań, lekarz kieruje
pacjentkę do etapu pogłębionej diagnostyki i informuje ją,
gdzie takie badania są wykonywane.
Tryb wydawania wyników badań:
• prawidłowy wynik badania, przy braku czynników ryzyka,
może być przekazany pacjentce za pośrednictwem poczty, z zaleceniem ponownego zgłoszenia się na badanie
po 24 miesiącach;
• prawidłowy wynik badania, przy współistniejących czynnikach ryzyka określonych w programie, może być przekazany pacjentce za pośrednictwem poczty, z zaleceniem
zgłoszenia się na kolejne badanie po 12 miesiącach;
• w przypadku nieprawidłowego wyniku badania pacjentkę
informuje się o konieczności dalszej diagnostyki; jeśli
nie zgłosi się po wyniki w ciągu 3 miesięcy, otrzymuje
wezwanie do ich odbioru.
Badania mammograficzne w ramach programu
profilaktyki raka piersi wykonuje pracownia znajdująca
się w Przychodni Lekarskiej przy ul. Płockiej 49.
Pracownia dysponuje najbezpieczniejszą obecnie dla
pacjentek, nowoczesną aparaturą cyfrową emitującą
minimalną ilość promieni rtg.
Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku
tel. 22 632 15 61, 22 632 38 99 w 38

Profilaktyka raka szyjki macicy
Rak szyjki macicy jest szóstym, co do częstości, nowotworem
u kobiet w Polsce - stanowi 10,7 % nowotworów u kobiet. Rocznie ok. 1 700 kobiet umiera z tego powodu (według rejestru
nowotworów 2009 r.). Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka szyjki macicy polegają na wykonywaniu badań cytologicznych wymazów z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy
szyjki macicy. Skrining cytologiczny, ze względu na niski koszt
i wysoką skuteczność, jest najpopularniejszą metodą badań
przesiewowych. W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym
okresie zaawansowania choroby.
Program profilaktyki raka szyjki macicy jest realizowany
w poradniach ginekologiczno-położniczych
w Przychodniach Lekarskich przy:
ul. Płockiej 49 (tel. 22 632 38 78)
i ul. Elekcyjnej 54 (tel. 22 836 45 39)
Serdecznie zapraszamy
Programy finansowane są przez Narodowy Fundusz
Kto może korzystać z programu
Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, którym nie wykonano badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. U kobiet obciążonych czynnikami
ryzyka: zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immmunosupresyjne, zakażonych HPV – termin ten wynosi 12 miesięcy.

dokończenie na str. 12
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Chętnie korzystam z usług SPZOZ
 Ma wieloletnie doświadczenie na rynku
usług medycznych, gdy¿ od 1998 roku
działa, jako jednostka samodzielna.
Jest jednym z największych kontrahentów w zakresie lecznictwa otwartego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Warszawie,
 Posiada Certyfikat Jakości ISO
9001:2009, gwarantujący wysoką jakość oferowanych usług medycznych.
Misją Zakładu jest świadczenie usług
zdrowotnych wysokiej jakości oraz
promocja zdrowia,
 SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście
świadczy usługi zdrowotne w zakresie:
podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
stomatologii leczniczej, rehabilitacji
leczniczej, psychiatrii i leczenia uzależnień, opieki długoterminowej, nocnej
pomocy lekarskiej, programów profilaktycznych, diagnostyki medycznej,
medycyny pracy, medycyny szkolnej
i promocji zdrowia,
 Dostęp do świadczeń zdrowotnych nie
jest trudny – przychodnie lekarskie Zakładu położone są w różnych rejonach
dzielnic Warszawy Wola i Warszawa
Śródmieście. Pozwala to pacjentowi na
wybór poradni znajdującej się najbliżej
miejsca jego zamieszkania. Pracownicy

medyczni przychodni pracują według
ustalonych godzin przyjęć, a funkcjonujący w każdej poradni system zapisów,
tak¿e zapisów telefonicznych, do lekarza
na konkretny dzień i godzinę ułatwia
dostęp do świadczeń medycznych.
Obowiązujące standardy obsługi umożliwiają sprawne zarezerwowanie wizyty
u lekarza i gwarantują profesjonalną,
kompetentną obsługę w Biurze Obsługi
Pacjenta,
 Osoby objęte opieką są zarówno leczone, jak i zachęcane do stosowania
profilaktyki. Pracownicy Zakładu doceniają wagę działań profilaktycznych
i promujących zdrowie, dlatego kierują
do pacjentów/klientów nie tylko ofertę
usług leczniczych i rehabilitacyjnych,
ale proponują również działania profilaktyczne (zapobiegawcze) i promujące
zdrowie (edukacja dla zdrowia). Corocznie
realizowane są na terenie przychodni
i placówek szkolno-wychowawczych
programy profilaktyczne, skierowane do
osób w różnym przedziale wiekowym,
finansowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia i Urząd m.st. Warszawa,
 Utrzymywana jest ciągłość opieki
zdrowotnej – świadczenia medyczne są
udzielane pacjentom od dnia narodzin
do późnej starości. W ramach Zakładu

funkcjonuje 16 przychodni lekarskich,
w tym 9 poradni podstawowej opieki
zdrowotnej dla dorosłych i 3 poradnie
podstawowej opieki zdrowotnej dla
dzieci. Najnowszą poradnią podstawowej opieki zdrowotnej dla osób
dorosłych jest poradnia mieszcząca się
w budynku Przychodni Lekarskiej przy
ul. Dragonów 6a,
 Mieszkańcy dzielnicy Warszawa Wola
mogą korzystać również z nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej znajdującej się w Przychodni Lekarskiej przy
ul. Płockiej 49.
 Oferuje świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Na świadczenia udzielane przez specjalistów,
z wyjątkiem wizyty u lekarza ginekologa,
dentysty, okulisty i psychiatry, można
zapisać się na podstawie skierowania od
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 Zapewnia szeroki wachlarz usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
Posiada w swojej strukturze 5 pracowni
fizjoterapii, 3 poradnie rehabilitacyjne,
Dzienny Oddział Rehabilitacyjny. We
wszystkich pracowniach pacjenci mogą
korzystać z zabiegów kinezyterapii i zabiegów fizjoterapeutycznych.
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Warszawa Wola-Śródmieście, ponieważ:
opieki specjalistycznej legitymują się
specjalizacją I lub II stopnia z zakresu
świadczonych przez siebie usług. W grupie tej są również osoby posiadające
tytuły naukowe. Pielęgniarki i położne,
poza wykształceniem medycznym, posiadają dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne niezbędne na zajmowanych
przez nie stanowiskach: pielęgniarki
i położne pracujące w podstawowej
opiece zdrowotnej mają ukończony kurs
kwalifikacyjny z pielęgniarstwa rodzinnego, pielęgniarki pracujące w gabinetach
zabiegowych kurs z zakresu resuscytacji
krążeniowej i EKG, pielęgniarki szkolne
kursy z zakresu nauczania i wychowania,
szczepień, pierwszej pomocy przedlekarskiej. Niemałą grupę stanowią pielęgniarki, które mają ukończone studia
wyższe.

 Realizuje zadania w zakresie promocji
zdrowia psychicznego i zapobiegania
zaburzeniom psychicznym. Zapewnia
osobom z zaburzeniami psychicznymi
wielostronną opiekę zdrowotną oraz
pomoc niezbędną do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym w trzech poradniach zdrowia psychicznego, trzech
Oddziałach Dziennych i dwóch Poradniach Uzależnień i Współuzależnień od
Alkoholu.

 Intensywnie modernizuje i przebudowuje swoje placówki. W większości
z nich wykonano termomodernizację
zewnętrzną budynków, wymieniono
instalacje centralnego ogrzewania
i ciepłej wody, przebudowano wiele
gabinetów lekarskich i zabiegowych.
Punkty rejestracji zmieniły swój wygląd
i charakter stając się nowoczesnymi

 Zapewnia badania diagnostyczne,
które mog¹ byæ wykonane na terenie
Zakładu, tj. w pracowni USG, pracowni mammograficznej, pracowni
Dopplerowskiej, pracowni RTG, pracowni EEG, pracowni wykonującej
badania Holterowskie i Echo serca,
laboratorium diagnostycznym.
 Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną
kadrę medyczną, systematycznie doskonalącą swoje umiejętności. Lekarze
pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej spełniają wymagania stawiane
przez NFZ, posiadają specjalizacje
z medycyny rodzinnej lub z chorób
wewnętrznych, odpowiedni staż pracy
i duże doświadczenie w codziennej
pracy z pacjentami. Lekarze udzielający
świadczeń w ramach ambulatoryjnej
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i otwartymi na potrzeby pacjentów
Biurami Obsługi Pacjentów, posiadającymi system informatyczny rejestracji
pacjentów.
 Wykazuje troskę o pacjentów niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się. Realizuje program likwidacji barier architektonicznych w obiektach Zakładu. Zbudowano podjazdy
ułatwiające tym osobom dostęp do placówek, zmodernizowano na ich potrzeby
toalety.
Wszystkie te zmiany dostosowują poradnie
do wymagań pacjentów i zmieniającej się
koniunktury na usługi zdrowotne na rynku.
Najważniejsze zalety
 Długa tradycja świadczenia usług
medycznych.
 Duży zakres świadczonych usług.
 Możliwość korzystania z usług kilku
specjalistów w jednym miejscu.
 Doskonały dojazd środkami komunikacji
miejskiej do wszystkich poradni.
 Krótki czas oczekiwania na poradę.
 Wykonywanie badań diagnostycznych
na miejscu.
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Jak ustrzec się przed grypą?
Grypa jest ostrą chorobą zakaźną
układu oddechowego, wywoływaną
przez wirusy. Występuje epidemicznie
z różnym nasileniem od listopada do
kwietnia (szczyt zachorowania przypada
na okres styczeń – marzec). Epidemią
nazywamy zachorowania ograniczone
do jednego obszaru, rozpoczynające się
nagle, trwające na ogół do 5-6 tygodni.
W sezonie epidemicznym grypa przenosi
się łatwo z człowieka na człowieka drogą
kropelkową (kaszel i wydzielina z nosa)
oraz drogą kontaktów bezpośrednich.
Człowiek zakaża się wirusem grypy na
1-5 dni przed wystąpieniem objawów,
a sam zaka¿a innych aż do tygodnia
po ich ustąpieniu. Z tego też powodu
samo unikanie kontaktów z osobami już
chorymi nie zapobiega zakażeniu.
Do objawów grypy należą:
 nagły początek,
 gorączka z dreszczami,
 poczucie ciężkiej choroby,
 bóle głowy, mięśni, kości i stawów,
 suchy, męczący kaszel,
 bóle gałek ocznych z zapaleniem
spojówek,
 znaczne osłabienie.
U małych dzieci mogą dołączyć się
nudności i wymioty, a u niemowląt
– biegunka. Objawy ogólne ustępują
zwykle po 2-3 dniach. Pozostaje jednak
uporczywy, suchy kaszel i osłabienie,
które mogą utrzymywać się do 1-2 tygodni
i dłużej.

Leczenie polega na stosowaniu leków
przeciwgorączkowych, inhalacji, leków
obkurczających ujścia zatok, przyjmowaniu dużej ilości płynów (2-3 litry na dobę).
Bardzo ważne jest pozostawanie w łóżku
do ustąpienia ostrych objawów. Stosowanie się do powyższych zaleceń zmniejsza
ryzyko wystąpienia powikłań.

Szczególnie narażone na ich wystąpienie
są: dzieci, osoby powyżej 65 roku życia, dzieci i dorośli z przewlekłymi
chorobami układu krążenia, układu oddechowego, cukrzycą, niewydolnością
nerek, chorzy z upośledzoną odpornością
(po transplantacjach narządów, leczeni
sterydami, z nowotworami), kobiety
w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
Najczęściej występującym powikłaniem
grypy jest zapalenie płuc, wywołane
samym wirusem grypy lub wtórnym
zakażeniem bakteryjnym. Inne, rzadziej
spotykane, powikłania to: zapalenie zatok,
zapalenie ucha środkowego, zapalenie
mięśnia sercowego, zapalenie opon
mózgowych i mózgu, zapalenie mięśni.
Niektóre z tych powikłań są groźne dla
zdrowia i życia, dlatego bardzo ważne jest
zapobieganie, czyli szczepienia ochronne.
Szczepionki przeciw grypie zawierają
nieaktywne wirusy. Przygotowywane są
dla każdego roku. Badania nad szczepionkami odbywają się pod nadzorem
Światowej Organizacji Zdrowia. Okres
szczepień trwa od września do lutego.
Odporność nabywa się po dwóch tygodniach od zaszczepienia. Przeciwwskazaniami do szczepienia są ostre choroby
z gorączką oraz uczulenie na białko jaja
kurzego. Działaniami niepożądanymi są:
zaczerwienienie, ból i obrzęk w miejscu
podania szczepionki, stany gorączkowe,
bóle głowy i uczucie osłabienia. Objawy te
ustępują po 24-48 godzinach.

Jak odróżnić grypę od przeziębienia
Objawy

Przeziębienie

Grypa

Infekcja wirusowa wywołana innym
wirusem niż grypa
Gorączka

Rzadko

Infekcja wirusowa wywołana jednym z trzech
typów wirusa grypy A, B, C
Wysoka, często powyżej 39oC

Bóle głowy

Rzadko

Często

Bóle mięśni i stawów

W niewielkim stopniu

Często

Zmęczenie, osłabienie

Łagodnie

Często, może się utrzymać tygodniami

Zmęczenie, osłabienie
Dokuczliwy katar

Często

W niewielkim stopniu

Kichanie

Często

Często

Kaszel

Łagodny, do średniego, męczący

Łagodny, często towarzyszy zapaleniu gardła

Powikłania

Zapalenie zatok, zapalenie ucha

Często występują i są poważne
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SZCZEPIENIA
OCHRONNE
SZANOWNI PACJENCI

Poradnia
Medycyny Pracy

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.

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 kierowania pojazdami;
4. wydają orzeczenia o zdolności lub przeciwwskazaniach 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 diagnostyczne (EKG, spirometria, badania laboratoryjne).

Poradnie poz dla dorosłych
ul. Ciołka 11
ul. Obozowa 63/65
ul. Elekcyjna 54
ul. Płocka 49
ul. Leszno 17
ul. Nowolipie 31
ul. Grzybowska 34
ul. Miedziana 2
ul. Dragonów 6a

tel. 22 877 40 71
tel. 22 836 37 21 w 23
tel. 22 836 46 38 w 31
tel. 22 632 38 91 w 37
tel. 22 632 12 16 w 14
tel. 22 838 38 34
tel. 22 620 87 76
tel. 22 620 95 82
tel. 22 841 13 78

Poradnie poz dla dzieci
ul. Elekcyjna 54
ul. Płocka 49
ul. Grzybowska 34

tel. 22 836 47 39
tel. 22 632 68 56
tel. 22 620 46 85

LABORATORIUM
ANALITYCZNE
ul. Elekcyjna 54

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

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

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.

Pobieranie materiału do badań odbywa się w godz. 7.00 – 13.00.
Pacjenci indywidualni mają możliwość wykonania badania
w trybie pilnym, na poczekaniu.
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POŁOŻNA ŚR

– pasja i

Położna to zawód piękny, ale też trudny,
wymagający odpowiedzialnoœci, empatii,
zaangażowania, wewnętrznej wrażliwości,
a czasem także poświęcenia. Po³o¿na to nie
tylko zawód to równie¿ powo³anie, nasza
pasja, będąca źródłem radości i satysfakcji.
W dzisiejszych czasach położne są osobami wykształconymi, stale podnoszącymi
swoje kwalifikacje zawodowe, aby służyć
kobietom najnowszą wiedzą medyczną
i doświadczeniem. Wykonywanie zawodu
położnej polega na sprawowaniu opieki nad
kobietami w przebiegu ciąży fizjologicznej,
prowadzeniu fizjologicznego porodu, połogu oraz otoczeniu opieką noworodków do
czasu ukończenia drugiego miesiąca życia.
Ponadto, zajmujemy się profilaktyką chorób
kobiecych oraz działalnością edukacyjnozdrowotną. Zatem położne środowiskoworodzinne realizują kompleksową opiekę
nad kobietą, noworodkiem i rodziną.
Przygotowujemy kobiety do świadomego
planowania rodzicielstwa, ponieważ prawidłowo prowadzona opieka przedkoncepcyjna warunkuje bezpieczne przebycie
ciąży, porodu i połogu oraz zwiększa szanse
narodzin zdrowego potomstwa.
Każda kobieta w ciąży, zgłaszająca się
do poradni ginekologiczno-położniczej
ma w pierwszej kolejności kontakt właśnie
z położną. I już w tym momencie rozpoczyna się nasza rola edukacyjna. Pacjentka
otrzymuje zalecenia odnośnie prozdrowotnego stylu życia i odżywiania oraz
profilaktyki niektórych chorób ciężarnych,

np. toksoplazmozy. Informujemy kobiety
o konieczności przeprowadzenia obowiązujących badań laboratoryjnych, przesiewowych badań ultrasonograficznych oraz
wizyt kontrolnych u lekarza ginekologa.
Począwszy od 21. tygodnia ciąży, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu
Zdrowia, prowadzimy udokumentowaną
działalność edukacyjną. Zapoznajemy
ciê¿arne z wiedzą na temat objawów
zagrożenia ciąży, jak również sposobem
przygotowania, przebiegu i postępowania
podczas porodu i połogu. Ponadto, przysz³e
mamy otrzymują praktyczne wskazówki i zalecenia obejmujące prawidłową
pielęgnację i sposób karmienia noworodka.
W naszym Zespole Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
działają dwie poradnie ginekologicznopołożnicze, w których pracują położne
rodzinne. W poradni przy ulicy Elekcyjnej 54 (tel. 22 836 45 39), zespół
położnych stanowią: Beata Joya Del Pino,
Edyta Andrzejewicz, Jolanta Baranowska, Anna Zalas i Katarzyna Szczygielska.
Zaś w poradni przy ulicy Płockiej 49 (tel.
22 632 38 78) do dyspozycji pacjentek
pozostają położne: Beata Brzezińska,
Grażyna Leśkiewicz, Jolanta Zaperty
i Alicja Zawadzka. W powyższych poradniach realizowany jest program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz
program opieki nad kobietą w ciąży pt.
„Zdrowie, Mama i Ja”. Kobiety ciężarne
w ramach tego programu mogą również
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skorzystać z bezpłatnych zajęć w szkole
rodzenia, prowadzonej przez nasze wykwalifikowane położne. Tematyka kursu
szkoły dla przyszłych rodziców obejmuje
poradnictwo na temat codziennego trybu życia kobiet ciężarnych, zachowań
prozdrowotnych, fizjologii przebiegu ciąży oraz zasad prawidłowego żywienia
przyszłych matek. Ponadto, uczestniczki
zajęć zostają zapoznane z fizjologią przebiegu porodu, formami łagodzenia bólu
porodowego, zaletami karmienia naturalnego i prawidłowym postępowaniem
w laktacji. Kobiety ciężarne mają także
możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach
fizycznych ogólnie usprawniających,
rozciągających i relaksacyjnych oraz
zapoznają się z przydatną przy porodzie techniką oddychania torem przeponowym, a także zalecanymi pozycjami
porodowymi.

Leczę się na Woli i Śródmieściu
NASZ TEMAT

ODOWISKOWA

powołanie w służbie kobietom

Dla każdej kobiety macierzyństwo jest
szczególnym okresem w życiu, źródłem
wielkiej radości i spełnienia, ale także niejednokrotnie dużym wyzwaniem. Połóg,
ze względu na swą fizjologię bywa często
niezwykle trudny dla młodych matek,
a możliwość wystąpienia różnorodnych
powikłań stwarza realne zagrożenie,
zarówno dla zdrowia kobiet, jak i nowonarodzonych dzieci. Biorąc pod uwagę
fakt, że zazwyczaj komplikacje zdrowotne pojawiają się już po wypisaniu
z oddziału położniczego, należy podkreślić niezwyk³e znaczenie szybkiej i
fachowej pomocy medycznej położnej
środowiskowej. Aby z niej skorzystać po
porodzie, rodzice powinni niezwłocznie
zgłosić noworodka do wybranej przez siebie przychodni, gdyż takie postępowanie
warunkuje szybki kontakt z położną
rodzinną.

Położna środowiskowa wykonuje
cztery wizyty patronażowe, podczas których realizuje indywidualny plan opieki
– ocenia stan zdrowia położnicy i noworodka, ocenia rozwój fizyczny oraz przyrost masy ciała dziecka, udziela porad
dotyczących jego prawidłowej pielęgnacji,
ustala sposób żywienia dziecka, pomaga
rozwiązać ewentualne problemy dotyczące
karmienia, udziela instruktażu w zakresie pielęgnowania kikuta pępowiny i dna
pępka. Edukuje matki w zakresie profilaktyki przeciwkrzywiczej i przeciwkrwotocznej. Położna informuje o obowiązku
zgłaszania się z dzieckiem na badania
profilaktyczne i szczepienia ochronne.
W trakcie tych wizyt patronażowych prowadzimy również edukację zdrowotną na
temat zapobiegania występowania raka
piersi i raka szyjki macicy, metod planowania rodziny, trybu życia i higieny połogu,
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diety matki karmiącej oraz pielęgnacji rany
krocza. Informujemy o wpływie używek
– np. palenia tytoniu – na zdrowie matki
i karmionego piersią dziecka. Instruktaż
położnej w zakresie pielęgnacji noworodka, według najnowszych zaleceń pediatrycznych oczekiwany jest zwykle najbardziej nie tylko przez kobiety debiutujące
w roli matki, ale także przez doświadczonych rodziców. Możliwość uzyskania
specjalistycznej wiedzy od położnej rodzinnej zapewnia rodzicom cenne poczucie bezpieczeństwa. Po osiągnięciu przez
dziecko drugiego miesiąca życia, położna
środowiskowa przekazuje opiekę nad nim
pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.
Codzienna praca położnych środowiskowych wymaga szerokiej wiedzy,
ponieważ polega nie tylko na ochronie
zdrowia, ale również na propagowaniu wśród kobiet postaw prozdrowotnych, mających na celu dobro przyszłych
noworodków. Istotą naszej pracy zawodowej są działania pielęgnacyjne
i profilaktyczne, a w razie zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w czasie
trwania ciąży, a także podczas porodu
i połogu bezpośrednia pomoc, zgodna
z aktualną wiedzą medyczną.
Z racji wykonywanej profesji, położne
rodzinne uczestniczą w przeżywaniu
przez rodziców wejścia w nowe życiowe
role. W tym szczególnym momencie
jesteśmy blisko, aby służyć nie tylko
swą wiedzą i doświadczeniem, ale także
zrozumieniem i życzliwością, przede
wszystkim wtedy, gdy pojawiają się problemy i wątpliwości. Tym bardziej czujemy się potrzebne, kiedy młodzi rodzice
podkreślają, że żadne kolorowe czasopisma, albumy, ani nawet poradniki i filmy
nie zastąpią bezpośredniego, osobistego
kontaktu z położną. Taka opinia rodziców
i zaufanie, którym jesteśmy obdarzane,
utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza
praca jest celowa i niezbędna.
Anna Zalas, Edyta Andrzejewicz
Położne rodzinne

Leczę się na Woli i Śródmieściu
PROFILAKTYKA
AKTUALNOŒCI

Urząd m.st. Warszawy,
prowadząc politykę zdrowotną
uwzględniającą zadania
w zakresie zapobiegania
chorobom i promocji zdrowia,
finansuje profilaktyczne
programy zdrowotne.
Programy skierowane do młodych
mieszkańców Warszawy,
to priorytet działań na 2011 rok
w obszarze ochrony zdrowia,
realizowany przez stołeczny
Ratusz. Celem programów
jest określenie występowania
odchyleń od normy w zakresie
stanu zdrowia uczniów, określenie
stopnia zawansowania tych
odchyleń i zakwalifikowanie
danego ucznia do dalszego
postępowania medycznego,
rozpoznania skali problemów oraz
ogólnych potrzeb zdrowotnych
uczniów szkół warszawskich.
Wzorem lat ubiegłych
w placówkach szkolnowychowawczych na terenie
działalności naszego Zespołu
realizowane są przedstawione
poniżej programy z zakresu
promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej. Uczestnictwo dziecka
w programach uzależnione jest od
wyrażenia pisemnej zgody przez
jego rodziców lub opiekunów
prawnych. Pielęgniarka szkolna
naszego Zakładu pracująca
w danej szkole przekaże rodzicom
stosowną informację i propozycję
wyrażenia zgody na uczestnictwo
dziecka w programie.

Profilaktyka
Program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji
wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych
na terenie m.st. Warszawy

Cele programu:
1) wczesne wykrywanie wad postawy
ciała, szczególnie skolioz oraz wad
stóp, wśród uczniów z określonej populacji,
2) zmniejszenie odsetka dzieci z nierozpoznanymi wadami postawy,
3) zapobieganie progresji oraz odległych
następstw wynikających ze zmian
w układzie kostno-stawowym,
4) zdefiniowanie liczby uczniów z wadami postawy w badanej populacji,
określenie stopnia zawansowania zmian
oraz w zależności od stwierdzonego
w badaniu stanu, zakwalifikowanie
danego ucznia do dalszego postępowania medycznego,
5) rozpoznanie skali problemu wad
postawy oraz potrzeb zdrowotnych
uczniów szkół warszawskich.
6) zwiększenie świadomości zdrowotnej
uczniów i ich rodziców/opiekunów
prawnych w zakresie wad postawy,
7) wykrycie istniejących zaburzeń statyki
ciała,
8) zapobieganie progresji wad postawy,
9) zapewnienie prawidłowego rozwoju
aparatu mięśniowego, stabilizującego
układ kostno-stawowy,
10) poprawa ogólnej sprawności ruchowej,
11) korekta istniejących zaburzeń statyki
ciała i doprowadzenie, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego.
Szczegółowy opis zadań
przewidzianych do realizacji
w programie.
1) dokonanie pomiarów ciężaru ciała,
wzrostu i określenie wskaźnika BMI,
2) przeprowadzenie badania ortopedycznego i udokumentowanie wyniku badania w Indywidualnej Karcie
Profilaktycznego Badania Ortopedycznego W Karcie wpisywane są
również zalecenia, co do dalszego
postępowania.
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Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie
poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów
klas II szkół podstawowych

Cel główny:
obniżenie częstości występowania próchnicy u dzieci
i młodzieży oraz poprawa ich jakości życia poprzez:
1) oddziaływania prozdrowotne ukierunkowane na
ochronę przed próchnicą,
2) kształtowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie
właściwych nawyków higienicznych u uczniów,
3) zapewnienie niezbędnej profilaktyki fluorkowej
poprzez wykształcenie nawyku dwukrotnego w ciągu dnia prawidłowego szczotkowania zębów pastą
z fluorem,
4) zwiększenie liczby dzieci ze zdrowym uzębieniem
stałym i przyzębiem,
5) obniżenie ciężkości przebiegu choroby próchnicowej
u dzieci w wieku szkolnym,
6) obniżenie odsetka dzieci i młodzieży z usuniętymi
z powodu próchnicy zębami stałymi,
7) zmniejszenie absencji dzieci w szkole z powodu bólu
zęba lub nagłej wizyty u lekarza dentysty,
8) zmniejszenie potrzeby leczenia zębów u dzieci,
co spowoduje obniżenie kosztów opieki stomatologicznej.
Szczegółowy opis zadań przewidzianych do realizacji
w programie.
1) przeprowadzenie badania stomatologicznego,
2) wypełnienie Indywidualnej Karty Profilaktycznego
Badania Stomatologicznego,

3) zakwalifikowanie dziecka do grupy szczególnego
ryzyka (postępowanie lecznicze dla tej grupy),
4) poinformowanie rodzica/opiekuna o stanie zdrowia
i potrzebach zdrowotnych z zakresu profilaktyki
zdrowia jamy ustnej (badanie indywidualne),
5) przeprowadzenie 5 sesji nadzorowanego szczotkowania zębów z uwzględnieniem pierwszych zębów
trzonowych u uczniów.

Sprawdź czy jesteś spostrzegawczy! Odszukaj 10 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki:
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ABC
B

pacjenta

dokończenie ze str. 3
Profilaktycznemu badaniu cytologicznemu można poddaæ siê w każdym
gabinecie ginekologicznym, który udziela świadczeń w ramach umowy z NFZ.
Do ginekologa nie jest wymagane skierowanie. Kobiety młodsze niż 25 lat
i starsze niż 59 lat, mogą skorzystać
z badania cytologicznego w ramach porady udzielonej przez lekarza specjalistę poza tym
programem.
Świadczenia zdrowotne na poszczególnych etapach realizacji programu profilaktyki raka szyjki
macicy.
I. Etap podstawowy – cytologia
Etap podstawowy to pobranie materiału do przesiewowego badania cytologicznego. Świadczenie to jest
realizowane w poradni ginekologiczno-położniczej.
Materiał jest następnie przesyłany do pracowni cytologicznej w celu dokonania oceny preparatu.
II. Etap diagnostyczny
Etap diagnostyczny polega na ocenie mikroskopowej materiału cytologicznego w pracowni cytologicznej. Po zbadaniu preparatu wynik jest
przesyłany do poradni, która pobrała materiał do
badania. Prawid³owy wynik badania przekazywany
jest pacjentce z zaleceniem ponownego zg³oszenia
siê na badanie po trzech latach, a w przypadku
pacjentek obci¹¿onych czynnikami ryzyka po 12
miesi¹cach.
III. Etap pogłębionej diagnostyki
Jeżeli wynik badania cytologicznego jest
nieprawidłowy, lekarz ginekolog-położnik stosuje
odpowiednie leczenie lub kieruje pacjentkę na
dalszą diagnostykę, którą jest badanie kolposkopowe,
wykonywane w ramach programu. W przypadku
konieczności zweryfikowania obrazu kolposkopowego, pobierane są celowane wycinki do badania
histopatologicznego. Na tej podstawie podejmowane są decyzje dotyczące dalszego postępowania
diagnostyczno-leczniczego: skierowanie do leczenia
lub określenie terminu kolejnego badania cytologicznego.
Wskazanie dalszych procedur diagnostycznych
i leczniczych
Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy
lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego, zostają skierowane (poza programem) na

dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających
z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.
Opis problemu zdrowotnego
W przypadku stwierdzenia zmian o charakterze dysplastycznym należy
w celu weryfikacji wstępnego rozpoznania wykonać badanie kolposkopowe z celowanym pobraniem wycinków do badania histopatologicznego.

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
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Zdrowy Uczeń
Jest to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki
szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia adresowany
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych, a także szkół specjalnych oraz ośrodków
szkolno-wychowawczych i domów dziecka.
Zakres tematyczny programu opracowano w oparciu
o Narodowy Program Zdrowia oraz wytyczne WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) i dotyczy:
1) higieny i jej wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne,
2) profilaktyki chorób zakaźnych,
3) racjonalnego i nieracjonalnego odżywiania,
4) profilaktyki uzależnień,
5) zapobiegania urazom,
6) wczesnego wykrywania chorób
nowotworowych.

Pielęgniarka szkolna – Krystyna Szymańska

Ocena ryzyka występowania
choroby nadciśnieniowej u
młodzieży szkolnej pomiędzy
18 a 19 rokiem życia
Cele programu:
1) ocena występowania nadciśnienia
tętniczego i innych czynników ryzyka u młodzieży szkolnej w wieku
pomiędzy 18 a 19 rokiem życia,
2) rozpoznanie u młodzieży wielu nie
stwierdzonych do tej pory chorób
(np: otyłości, wad serca, chorób
nerek),
3) podniesienie poziomu podstawowej
wiedzy u młodzieży nt. wczesnej
profilaktyki
chorób
układu
krążenia,
4) w długofalowym wymiarze przyczynienie się do poprawy stanu zdrowia
mieszkańców m.st. Warszawy.
Schemat badania:
1) 2 razy po 2 pomiary automatyczne
ciśnienia, mierzone na obu rękach
w odstępie co najmniej dwóch tygodni,
2) ocena średnich wartości ciśnienia,
3) pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu
brzucha,
4) u osób ze średnią powyżej 140/90
mm Hg, kierowanie na konsultacje
i dalsze leczenie w Poradniach Specjalistycznych finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.
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Leczę się na Woli i Śródmieściu
AKTUALNOŒCI
W trosce o zdrowie przyszłej Mamy i Dzie
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.

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,
1/1 strony
205x295mm
cena 800,00 zł

1/2 strony
205x147 mm
(295x102 mm)
cena 500,00 zł

III okładka – cena 900,00 zł

1/3 strony
205x98 mm
68x295 mm
cena 300,00 zł
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1/4 strony
102x147 mm
74x205 mm
cena 200,00 zł

1/8 strony
102x68 mm
cena 100,00 zł

Każdy ubezpieczony
ma prawo wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ), położnej i pielęgniarki rodzinnej spośród
tych, którzy mają podpisaną umowę z NFZ.
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.
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
ortopedycznych i środków pomocniczych
zgodnie z obowiązującymi 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.
Zapraszamy do poradni podstawowej opieki
zdrowotnej znajdujących się w Przychodniach
Lekarskich przy: ul. Elekcyjnej 54, Miedzianej 2,
Ciołka 11, Obozowej 63/65, Płockiej 49, Leszno 17,
Grzybowskiej 34, Nowolipie 31 i Dragonów 6a.
Poradnie świadczą usługi od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00.

