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Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
chorych w Przychodni Lekarskiej przy ul. Grzybowskiej
34 uzyskała nowy wygląd. Wypracowaliśmy na ten cel
zarówno środki własne jak i pozyskaliśmy pieniądze z
Urzędu m.st. Warszawy.
Ważnym wydarzeniem dla Zakładu jest zakończenie
realizacji projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja
SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście poprzez rozwój
e-usług”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Pracownicy są intensywnie szkoleni w zakresie wykorzystania systemu. Jest to ogromne wyzwanie w tak
dużej, jak nasz Zakład, organizacji świadczącej usługi
zdrowotne w różnorodnym zakresie. Wdrożenie systemu pozwoli na znaczące usprawnienie pracy kadry
lekarskiej i pielęgniarskiej.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego
Nowego Roku 2016 przekazujemy naszym Pacjentom
najlepsze życzenia zdrowia i zadowolenia z korzystania
z naszych usług, a Pracownikom życzymy wielu
sukcesów w życiu osobistym i na polu zawodowym.

Zdjęcia: redakcja, archiwum, pixabay.com, freeimages.com
Opracowanie graficzne i skład: Elżbieta Zawadzka
Druk: RELEX, e-mail: relex1993@gmail.com

2

ABC pacjenta
Zgłoszenie
dziecka
do ubezpieczenia
Czy rodzic musi zgłosić dziecko
do ubezpieczenia?

Jak zgłosić dziecko do
Każdy rodzic, który podlega obowią- ubezpieczenia?

zkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
(np. jest zatrudniony na podstawie umowy
o pracę, zlecenia, prowadzi działalność
gospodarczą, pobiera rentę lub emeryturę, jest rolnikiem ubezpieczonym
w KRUS, itd.), ma obowiązek zgłosić
do ubezpieczenia zdrowotnego tych
członków rodziny, którzy nie posiadają
własnego tytułu do ubezpieczenia. Takim
członkiem rodziny jest również dziecko.
Obowiązek taki nakłada Ustawa z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
Nieprawdą jest, że dziecka nie trzeba
zgłaszać do ubezpieczenia, bo do 18
roku życia i tak „leczy się za darmo”.
Taka możliwość dotyczy tylko tych
dzieci, które nie ukończyły 18 r. ż i nie
mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia
zdrowotnego przez rodziców bądź
opiekunów. Świadczenia zdrowotne są
finansowane wówczas z budżetu państwa, pod warunkiem, że dziecko jest
obywatelem polskim lub uzyskało w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie
na pobyt czasowy udzielone w związku
z okolicznością, o której mowa w art.
159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
posiadające miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzic/opiekun musi poinformować
swojego płatnika składek (pracodawcę,
ZUS, KRUS, itp.) o dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Ma na to 7 dni, np. od dnia
utraty zatrudnienia przez dotychczas
zgłaszającego rodzica, czy utraty obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia
przez studiujące dziecko (zakończenia
stosunku pracy) jeśli to dziecko nie
ukończyło 26 roku życia. Płatnik składek
dokonuje zgłoszenia na formularzu ZUS
ZCNA. Informacja o zgłoszeniu trafi poprzez ZUS/KRUS do Centrali NFZ, a dane
na temat ubezpieczenia członka rodziny
pojawiają się w Centralnym Wykazie
Ubezpieczonych.
Jeśli rodzice są zarejestrowani jako
bezrobotni, powinni zgłosić dzieci do
ubezpieczenia w urzędzie pracy.
Jeżeli dziecko nie ma jeszcze przyznanego nr PESEL, to do 3 miesiąca życia
świadczenia mu udzielone mogą być
rozliczone w oparciu o nr PESEL jego
rodzica/opiekuna, który jest zobowiązany
do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia
zdrowotnego.

Zmiana pracy a ubezpieczenie
dziecka
Jeśli rodzic zmienia pracę, zostaje
wyrejestrowany przez „starego” praco-
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dawcę z ubezpieczenia zdrowotnego
wraz z członkami swojej rodziny i
zgłaszany ponownie przez „nowego”.
Musimy więc pamiętać, aby zgłosić u
nowego pracodawcy członków rodziny
do ubezpieczenia.

Kiedy zgłoszenie dziecka do
ubezpieczenia wygasa?
W przypadku:
• ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która zgłosiła dziecko
– np. ustanie pracy. Dlatego ważne
jest aby zgłosić u nowego pracodawcy
ponownie członków rodziny – w tym
dzieci – do ubezpieczenia;
• zaprzestania kontynuowania nauki przez
dziecko pomiędzy 18. a 26. rokiem życia,
jesteśmy zobowiązani do poinformowania
o tym swojego płatnika;
• ukończenia przez uczące się dziecko
26 lat;
• skreślenia z listy uczniów/studentów
między 18. a 26. rokiem życia , jesteśmy
zobowiązani do poinformowania o tym
swojego płatnika;
• uzyskania tytułu do ubezpieczenia
zdrowotnego (np. dorosłe dziecko
zostaje zatrudnione i zyskuje swoje
własne ubezpieczenie zdrowotne; student zatrudniający się na umowę o pracę, niezależnie od długości trwania tej
umowy).
Opracowano na podstawie
materiałów z NFZ
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Pracownia diagnostyki
SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście

Od momentu otwarcia w 1969 roku,
laboratorium ma swoją siedzibę w Przychodni Lekarskiej przy ul. Elekcyjnej 54.
Na przełomie lat 2010/2011 placówka
przeszła generalny remont i modernizację
z uwzględnieniem wymagań ustawowych,
stawianych laboratoriom medycznym.
Wszystkie pomieszczenia, poczekalnie, BOP, gabinety i pracownie przeszły
gruntowną metamorfozę, otrzymały
nową aranżację i estetyczny wystrój.
Wyposażone zostały w wygodne nowoczesne sprzęty.
Dla naszych małych pacjentów, celem
zmniejszenia stresu, stworzone zostało
kolorowe przyjazne miejsce.
Laboratorium jest placówką wieloprofilową, wykonuje badania podstawowe i specjalistyczne z zakresu
hematologii, biochemii, immunochemii,
koagulologii, analityki ogólnej, serologii
kiły, mikrobiologii oraz bakteriologii.
Realizuje zlecenia /skierowania/ na badania lekarzy POZ, specjalistów oraz
odpłatne na życzenie indywidualnego
pacjenta. Badania przyjęte w punktach
mieszczących się w przychodniach
lekarskich, dzięki transportowi medycznemu ZOZ-u, mogą być szybko realizowane.
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
jest czynna od poniedziałku do piątku w
godz. 7-19. Materiał do badań rutynowych
przyjmowany jest w godz. 7-12, zaś do
badań w trybie „cito!” do 13.30.
W gabinetach laboratorium i punktach
pobrań krew pobierana jest przy użyciu

bezpiecznego systemu aspiracyjnopróżniowego. Badania wykonywane są
na najnowszej generacji analizatorach.
W zakresie badań specjalistycznych,
pacjenci mogą uzyskać informacje o
świadczonych usługach oraz o sposobie
przygotowania do badań, przez telefon
lub bezpośrednio w BOP.
Do Państwa dyspozycji jest kompetentny,
doświadczony
personel,
zaangażowany na każdym etapie
przeprowadzania badań. Przebieg poszczególnych procesów zaczynając od
przygotowania pacjenta do badań, punktu pobrań, kończąc na procedurach
analitycznych wpływa na wiarygodność
wyników badań. Laboratorium prowadzi
wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości,
uczestniczy w sprawdzianach krajowych
i międzynarodowych potwierdzonych
certyfikatami jakości. Nasze laboratorium
jest w pełni skomputeryzowane, system
umożliwia nadzorowanie każdego etapu
procesu diagnostycznego.
Wyniki badań są obecnie jednym
z głównych źródeł informacji o stanie
zdrowia pacjenta I stanowią podstawę
ok 70% decyzji lekarskich. Diagnostyka
laboratoryjna jest niezbędna do postawienia trafnej diagnozy, wyboru terapii,
monitorowania leczenia a także znalazła
swoje miejsce w profilaktyce i promocji
zdrowia.
Nowatorskie rozwiązania, estetyka
wnętrz sprawiają, że nasi Pacjenci mają do
swojej dyspozycji nowoczesne, przyjazne
laboratorium.

Dlaczego wybrać laboratorium
w SP ZOZ Warszawa Wola-Śródmieście?
• wysoka jakość usług
• doświadczony, fachowy, wciąż podnoszący kwalifikacje personel
• nowoczesna aparatura i odczynniki
• badania wykonujemy na miejscu
• większość wyników dostępna jest w tym samym dniu
• w zakresie badań wysokospecjalistycznych współpracujemy
ze sprawdzonymi podwykonawcami
• stałość i doświadczenie od niemal 50 lat
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laboratoryjnej
Jak przygotować się do badania
Badanie ogólne moczu.
Badanie ogólne moczu jest podstawowym i najstarszym badaniem analitycznym i dostarcza wiadomości do
rozpoznawania i monitorowania chorób nerek i dróg moczowych. Mocz
będący przesączem osocza pozwala
również na ocenę wielu podstawowych
funkcji innych narządów organizmu.
Dlatego odpowiednie pobranie jest
tak istotne dla przebiegu badania,
określenia badanych parametrów i stanowi jedną ze składowych diagnozy
lekarskiej.
Pobranie moczu przez pacjenta
musi spełniać wiele warunków aby
było prawidłowe i prawidłowo odzwierciedlało stan organizmu.
Mocz musi być pobrany:
• z pierwszej porannej mikcji, ze środkowego strumienia,
• po wypoczynku nocnym,
• na czczo,
• przed leczeniem, chyba że lekarz
zdecyduje inaczej.
Pojemnik na mocz pacjent kupuje
w aptece. Przed oddaniem moczu należy umyć ręce a następnie narządy
płciowe a szczególnie ujście cewki i
wytrzeć ręcznikiem jednorazowym.
Mocz pobieramy ze środkowego strumienia, to znaczy pierwszą porcję
moczu oddajemy do sedesu, środkowy
strumień do zakupionego w aptece
naczynia i resztę do sedesu. Do badania
potrzebne jest ok 100 mililitrów moczu.
Próbki moczu muszą być dostarczone
do laboratorium natychmiast po
pobraniu tak aby była możliwość rozpoczęcia badania w ciągu dwóch
godzin od pobrania, przed transportem
mocz przechowujemy w lodówce w
temperaturze +4oC.
W przypadku uzyskiwania moczu
od niemowląt należy kupić w aptece

Pojemnik zbiorczy przez cały okres
zbiórki moczu przechowujemy w lodówce w temp. 40C – 80C.
Po zakończeniu zbiórki mierzymy
zebraną objętość, mieszamy i odlewamy
około 100 ml do pojemnika na badanie
ogólne moczu.
Pojemnik podpisany i z zapinana na
nim ilością moczu zebranego w ciągu
doby jak najszybciej dostarczamy do
laboratorium, transport nie może trwać
dłużej niż 2 godziny.

Badanie kału na krew utajoną.
specjalny woreczek umożliwiający
przyklejenie go tak aby objął ujście
cewki moczowej. Przed przyklejeniem,
tak jak u dorosłych, należy umyć
narządy moczowo-płciowe. W celu
pobudzenia niemowlęcia do mikcji wykonujemy masaż okolicy lędźwiowej. Natychmiast po oddaniu
moczu odklejamy woreczek, zamykamy według instrukcji i dostarczamy do
laboratorium.
Nie wolno uzyskiwać moczu przez
wyciśnięcie pieluszki czy pobierać go
najpierw do innego naczynia a potem
przelewać do naczynia zakupionego w
aptece.

Dobowa zbiórka moczu.
Przed rozpoczęciem dobowej zbiórki moczu pacjent powinien przygotować pojemnik zbiorczy o pojemności
2,5 litra i pojemnik na mocz do badania
ogólnego na 100 ml. moczu.
Dobową zbiórkę moczu rozpoczynamy rano, pierwszą poranną
porcję moczu oddajemy do toalety,
a wszystkie następne do pojemnika
zbiorczego. Zbiórkę moczu kończymy
dnia następnego oddając pierwszą
poranną porcję do pojemnika
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Badanie kału na krew utajoną jest
szczególnie ważne w profilaktyce
nowotworów końcowego odcinka
przewodu pokarmowego i w wykrywaniu jednej z dróg utraty żelaza w
przypadku poszukiwania przyczyn
jego niedoboru.
• Należy pobrać trzy próbki kału,
wielkości orzecha laskowego w ciągu trzech kolejnych dni do trzech
pojemników.
• Pojemniki do próbek kału należy
kupić w aptece
• Materiał przed dostarczeniem do laboratorium musi być przechowywany
w lodówce w temperaturze 2-8 oC.
• Pojemnik muszą być dostarczone
do laboratorium jak najszybciej po
pobraniu trzeciej próbki, w czasie
nie dłuższym niż dwie godziny od
wyjęcia ich z lodówki.
Przed pobraniem kału nie wolno.
• Używać leków przeczyszczających.
• Pić alkoholu.
• Łykać aspiryny.
• Przeprowadzać zabiegów medycznych w jamie ustnej.
Badania nie wykonuje się:
• Podczas miesiączki.
• Gdy pacjent ma krwawiące hemoroidy.
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Oddział Psychogeriatryczny
Oddział

Oddziały Dzienne Psychogeriatryczny i Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
mieszczą się na III piętrze w przychodni przy ul. Leszno 17. Stanowią
jedną całość organizacyjną, ale ich oferta jest skierowana do różnych grup
pacjentów. Dysponują one czterema przestronnymi salami terapeutycznymi
i dwoma pokojami socjalnymi. Pomieszczenia urządzone są w nowoczesny
sposób i panuje tu kameralna zupełnie „nieszpitalna” atmosfera.
W Oddziałach pracuje dwóch lekarzy psychiatrów oraz dwa zespoły
terapeutyczne składające się z psychologów z doświadczeniem klinicznym,
certyfikowanych psychoterapeutów, terapeuty zajęciowego i pielęgniarki.
Oddział Dzienny Psychogeriatry- chorób somatycznych i motywacji
czny jest oddziałem terapeutycznym pacjenta do leczenia. Rozmowa trwa

dla osób powyżej 60-go roku życia.
Zapraszamy do nas osoby borykające
się z depresją, narastającym lękiem,
niepokojem, nadmiernym napięciem
emocjonalnym, trudnościami w mobilizacji
do zadań i aktywności, bezsennością i
dolegliwościami somatycznymi takimi
jak bóle głowy, brzucha, kołatanie serca.
Powodem zgłoszenia do naszego oddziału
bardzo często są problemy z adaptacją
do trudnych zdarzeń życiowych, takich
jak przejście na emeryturę czy utrata
sprawności fizycznej, a także śmierć
bliskiej osoby.
Aby zostać przyjętym do oddziału
należy mieć skierowanie od lekarza
posiadającego kontrakt z NFZ. Na
kwalifikację można zapisać się osobiście
w Biurze Obsługi Pacjenta mieszczącym
się obok oddziału lub telefonicznie pod
numerem 22 632 93 59. Kwalifikacja
polega na rozmowie z lekarzem lub
terapeutą dotyczącej bieżących objawów, wcześniejszych problemów i ewentualnego leczenia, współistniejących

około godziny. W jej trakcie można
dowiedzieć się więcej o terapii i wyjaśnić
ewentualne wątpliwości dotyczące leczenia w oddziale. Jeśli okaże się, że
oferta oddziału nie jest odpowiednia dla
problemu pacjenta, wskazywane jest
miejsce, gdzie można uzyskać właściwszą
pomoc.
Turnus terapeutyczny trwa 12 tygodni. Początkowo pacjentom wydaje się,
że to długi czas, ale znacznej większości
mija on niepostrzeżenie szybko. Oddział
czynny jest w dni powszednie od godziny
8 rano do 14.30 po południu. Większość
czasu zajmują zajęcia grupowe, które
zaczynają się o 8.30 zebraniem
społeczności. Pacjenci korzystają
następnie z zajęć takich jak
psychoterapia grupowa, psychoedukacja,
trening funkcji poznawczych, terapia
zajęciowa, muzykoterapia, a także z
regularnych zajęć ruchowych. W razie
potrzeby odbywają się systematyczne
wizyty psychiatryczne i proponowane jest
wsparcie farmakologiczne.
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Istotną rolę w procesie zdrowienia
ma także sam fakt bycia w grupie oraz
struktura dnia, którą nadaje pobyt w
oddziale. Spotkanie osób z podobnymi
dolegliwościami daje chorym poczucie
zrozumienia, a obecność pacjentów w
różnym stadium leczenia umożliwia
wzajemne wspieranie się w procesie
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Przedstawiamy Oddziały Dzienne:

Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
zmiany samopoczucia i wzmocnienie
wiary w wyleczenie. Nawet osoby początkowo sceptycznie nastawione do
podejmowania psychoterapii grupowej
szybko adaptują się w oddziale i doceniają pozytywny wpływ nowo nawiązanych
relacji na swój nastrój i funkcjonowanie.

Oferta Oddziału Dziennego
Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
skierowana jest do osób pełnoletnich,
które cierpią z powodu uczucia napięcia,
uporczywego niepokoju, lęku, napadów
paniki czy natłoku przykrych myśli. Inne

rowanie od lekarza posiadającego kontrakt z NFZ. Kwalifikację wstępną do
oddziału przeprowadza lekarz psychiatra
lub psychoterapeuta. Aby się na nią zapisać, trzeba zadzwonić do Biura Obsługi Pacjenta – nr 22 632 93 59.
Tutaj rozmowa kwalifikacyjna trwa
również około godziny. Dotyczy aktualnego problemu pacjenta, ale też ewentualnej historii leczenia, sytuacji życiowej
i oczekiwań odnośnie leczenia.
W jej trakcie można dokładnie
omówić i wyjaśnić ofertę oddziału oraz
dostać odpowiedzi na pytania dotyczące
procesu leczenia. Jeżeli podczas rozmowy okaże się, że leczenie w oddziale
nie jest odpowiednie w trudnościach,
z którymi boryka się pacjent,
zostaną mu wskazane inne
możliwości uzyskania adekwatnej pomocy.
Terapia w oddziale trwa
12 tygodni. Leczenie opiera się

na psychoterapii grupowej wspomaganej
przez zajęcia takie jak psychodrama,
psychorysunek, relaksacja czy psychoedukacja. W razie zaistnienia takiej potrzeby możliwe jest wsparcie psychiatry
i dołączenie leków przeciwdepresyjnych,
przeciwlękowych lub stabilizujących nastrój.
Psychoterapia grupowa jest unikalną
okazją do zdobycia wiedzy o sobie samym,
o swych potrzebach oraz obawach, które
utrudniają realizację tych potrzeb. Dzięki
udziałowi w grupie terapeutycznej można
obserwować w jaki sposób podchodzimy
do innych oraz zrozumieć, jakie ponosimy tego konsekwencje. Następnie
można podjąć próbę zmiany swego postępowania i dzięki temu doświadczyć
poprawy samopoczucia i relacji międzyludzkich – nie tylko uczestnikami grupy,
ale też bliskimi, znajomymi czy współpracownikami.

dolegliwości, które często zgłaszają
osoby leczące się tym oddziale, to
problemy z mobilizacją do działania,
zaburzenia snu, objawy somatyczne
(kołatanie serca, duszności, bóle głowy
lub brzucha). Z psychoterapii korzystają
także ci, którym trudno jest uporać się z
sytuacjami problematycznymi, zmianami
i wyzwaniami życiowymi oraz relacjami
z innymi ludźmi.
Podobnie, jak w pierwszym oddziale,
aby zostać przyjętym, trzeba mieć skie-

Oddziały Dzienne Psychogeriatryczny
i Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
ul. Leszno 17, Warszawa, tel. 22 632 93 59
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Nikt nie pije alkoholu,
Alkohol jest substancją, którą
można legalnie kupić
i spożywać.
Zdecydowana większość
społeczeństwa nie widzi
niczego niewłaściwego
w umiarkowanym piciu.
Rzadko spotyka się osoby,
które w ogóle nie używają
alkoholu.

Umiarkowane, towarzyskie picie
nie kojarzy się z żadnym zagrożeniem.
Większość osób pijących alkohol sporadycznie nie doświadcza związanych
z tym problemów. Niektórzy jednak w
którymś momencie zaczynają pić alkohol
w sposób ryzykowny, szkodliwy a część z
czasem uzależnia się od niego.
Powody coraz częstszego sięgania
po alkohol bywają różne, od picia
dla przyjemności, odprężenia, doznania chwilowej ulgi do stłumienia
nieprzyjemnych uczuć i zapomnienia na
jakiś czas o problemach.

Gdyby zapytać osoby nadużywające
alkoholu dlaczego tyle lub tak często piją,
worek „powodów” nie miałby dna. Jednak
z całą pewnością nikt nie powiedziałby,
że sięga po alkohol, żeby się od niego
uzależnić.
Panuje przekonanie, że do szkód spowodowanych piciem alkoholu może dojść
dopiero po wielu latach nadużywania
albo po piciu bardzo dużych ilości
alkoholu. Prawda na ten temat jest taka,
że bardzo poważne konsekwencje mogą
być efektem nawet jednorazowego
nadużycia alkoholu. Ponieważ nawet
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względnie mała ilość alkoholu może
pogorszyć percepcję, poziom uwagi,
zdolność oceny, zakres pola widzenia
i inne funkcje umysłowe potrzebne do
np. bezpiecznego prowadzenia samochodu, latania samolotem, pływania,
majsterkowania przy użyciu potencjalnie
niebezpiecznych narzędzi itp. W takich
sytuacjach wystarczy chwila nieuwagi,
żeby doszło do tragedii.
Pod wpływem alkoholu ludzie częściej podejmują ryzyko, robią i mówią
różne rzeczy, których by nie zrobili i nie
powiedzieli na trzeźwo. W konsekwencji

Leczę się na Woli i Śródmieściu
NASZE TEMAT

żeby się uzależnić
przeżywają zakłopotanie, wstyd, poczucie
winy.
Reakcją na takie pojedyncze wydarzenia bywa stwierdzenie – „no cóż,
zdarzyło się”. I większość osób przechodzi nad tym do porządku dziennego
postanawiając więcej tak nie pić. Niektórym się udaje.
Gdy stopniowo pojawiają się trudności z kontrolowaniem ilości wypijanego
alkoholu, chęć picia się nasila a do
uzyskania upragnionego efektu potrzeba
coraz większych ilości trunku pojawia
się niepokój wyciszany kolejną porcją
alkoholu. Z czasem problemy wynikające
z picia alkoholu narastają, upośledzając
funkcjonowanie w różnych sferach takich
jak: zdrowie, praca,relacje z bliskimi,
relacje społeczne... .
Jest rzeczą oczywistą, że jeżeli zaczynają pojawiać się problemy związane z piciem, to im wcześniej podejmie
się działania ukierunkowane na zmianę,
tym większa jest szansa, że z czasem
nie rozwinie się uzależnienie. Niestety,
większość osób nadmiernie pijących
alkohol stopniowo zatraca zdolność realnej oceny problemu. Widzą to bliscy,
ale chociaż bardzo starają się wpłynąć na
osobę nadużywającą alkohol, ich działania
na ogół nie przynoszą oczekiwanego
rezultatu. Przekonywanie, namawianie,
prośby, groźby, próby kontrolowania,
wylewanie alkoholu, odbieranie pieniędzy i tym podobne zachowania nie
powstrzymują osoby pijącej. Rodzi to
coraz większą frustrację członków rodziny
i wywołuje cierpienie. Bliscy z jednej strony starają się powstrzymać osobę pijącą
przed dalszym piciem, z drugiej – próbują
uchronić ją przed konsekwencjami picia.
Nadmiernie chroniąc nieświadomie wzmacniają uzależnienie.
Istnieje przekonanie, że nikt nie zgłosi
się po pomoc dopóki sam nie będzie chciał.
Warto jednak pamiętać, że chęć zmiany
wiąże się ze świadomością konsekwencji
wynikających z nadużywania alkoholu.
Im boleśniejsze konsekwencje, tym większa motywacja do leczenia.

Jeżeli ktoś przeżywa niepokój w
związku ze swoim piciem lub piciem kogoś z rodziny, może skorzystać z pomocy
oferowanej w placówkach lecznictwa odwykowego.
Dorota Czepczak-Górecka
Kierownik Poradni Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Leszno 17, III piętro UWAGA! Poradnia przeniesiona z ul. Elektoralnej 26
oferuje kompleksową pomoc:
• osobom z problemem alkoholowym,
• członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
• osobom dorosłym, które wychowywały się w domu z problemem alkoholowym
i obecnie mają między innymi trudności w sferze emocjonalnej, przeżywają
problemy w relacjach z innymi ludźmi, mają poczucie inności i niedostosowania,
chcą lepiej zrozumieć siebie i swoje zachowania.
• osobom doświadczającym przemoc
• osobom, które są impulsywne, zachowują się agresywnie wobec innych,mają
trudność z opanowaniem złości i chcą zmienić swoje funkcjonowanie w tym
zakresie.
Program Poradni oparty jest na aktualnych, nowoczesnych standardach
psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, osób z
syndromem DDA, osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc.
Podzielony jest na etapy, które umożliwiają monitorowanie postępów w
zdrowieniu i dobieranie strategii adekwatnych do stopnia zaawansowania terapii.
Realizacja programu poprzedzona jest szczegółową diagnozą psychologiczną i
psychiatryczną, która umożliwia zakwalifikowanie klienta do odpowiedniego
programu i udzielenie możliwie skutecznej pomocy.
Personel Poradni posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, co gwarantuje
odpowiedni, profesjonalny poziom prowadzonych działań.
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Kiedy nie możesz długo czekać na poradę specjalisty
lub Twój lekarz nie ma już wolnych terminów na wizyty
poszukaj pomocy w naszym Centrum Zdrowia.

Centrum Zdrowia Woli i Śródmieścia,
oferuje możliwość odpłatnego skorzystania z porad doświadczonych specjalistów, w szybkim terminie i bez
zbędnych formalności.
Oferujemy kompleksowe usługi w
zakresie 15 specjalizacji w 6 przychodniach na terenie Woli i Śródmieścia.
Zapewniamy możliwość wykonania
badań laboratoryjnych w szerokim zakresie. Punkty pobrań znajdują się w 10
Przychodniach lekarskich.
W naszej ofercie szybko i profesjonalnie można wykonać badania diagnostyczne m.in. EKG, ECHO serca, badanie
HOLTER EKG i RR, USG, uroflometria,
biopsja (urologia, endokrynologia), pachymetria, perymetria, spirometria, RTG.
Świadczenia w ramach Centrum
Zdrowia Woli i Śródmieścia udzielane
są w Przychodniach Lekarskich przy ul.
Ciołka 11, ul. Chmielnej 14, ul. Leszno
17, ul. Płockiej 49 i ul. Grzybowskiej 34
w następujących zakresach:
•
chirurgii,
•
dermatologii,
•
diabetologii,
•
endokrynologii,
•
kardiologii,
•
laryngologii,
•
neurologii,
•
okulistyki,
•
pulmonologii,
•
rehabilitacji,
•
stomatologii
•
urologii
•
dietetyki
•
psychoterapii
•
rehabilitacji (fizjoterapii
i kinezyterapii)
•
logopedii
Lekarze poradni chirurgicznej i dermatologicznej wykonują również zabiegi.
Poradnia dietetyczna oferuje kompleksowe wsparcie dla lekarzy specjalistów
w zakresie profilaktyki i wspomagania
leczenia różnych chorób. Korzystając z
konsultacji dietetyka dowiecie się Państwo

PROMOCJE
• Do końca 2015 roku do każdej konsultacji lekarza specjalisty udzielany
jest 20% rabat od obowiązującej ceny określonej w cenniku. Zamiast
ceny cennikowej: 110,00 zł. –
pacjenci płacą za wizytę 88,00 zł.
• W ramach porady kardiologicznej
pacjentom bezpłatnie wykonywane
jest badanie EKG.
• Wszystkim pacjentom, którzy otrzymają w czasie wizyty w Centrum
skierowanie na badania laboratoryjne i zgłoszą się na badania do naszych pracowni otrzymają 10% rabat
od ceny określonych w cenniku.

jak odżywianiem i stylem życia poprawić
swój stan zdrowia, a także otrzymacie
konkretne wskazówki i indywidualnie
dopasowane jadłospisy.
W pracowniach rehabilitacyjnych można w krótkim terminie skorzystać z szerokiej oferty zabiegów fizjoterapeutycznych
oraz kinezyterapeutycznych.
Centrum posiada jeden numer telefonu
535 012 452 pod którym można zapisać
się na wizytę do lekarza specjalisty oraz
uzyskać informację na temat świadczeń
udzielanych przez Centrum.
Na wizytę można zapisać się również
osobiście we wszystkich Biurach Obsługi
Pacjenta.
Zapisy w zakresie świadczeń stomatologicznych i rehabilitacyjnych prowadzone są przez poradnie udzielające
świadczeń w tym zakresie

Ogólny numer do zapisów: 535 012 452
Numery telefonów do Poradni stomatologicznych:
Przychodnia ul. Żytnia 39: 22 632 44 09
Przychodnia ul. Elekcyjna 54: 22 836 60 05 w 54
Przychodnia ul. Dragonów 6a: 22 841-95-14
Przychodnia ul. Chmielna 14: 22 828 68 54

Numery telefonów do Poradni rehabilitacyjnych/pracowni fizjoterapii:
Przychodnia ul. Ciołka 11: 22 836-02-13,
Przychodnia ul. Leszno 17: 22 632-12-17, lub 22 632-12-16
Przychodnia ul. Dragonów: 22 841-95-14
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Sprawdź dostępne terminy
u naszych specjalistów
tel. 535 012 452
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Opieka medyczna
dla pracowników

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 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 Justyna Sierocińska
Psychoterapia
• mgr Karol Siadul
• mgr Rafał Majewski

Przychodnia przy ul. Płockiej 49
Chirurgia
• dr Maria Kucharska

Przychodnia przy ul. Grzybowskiej 34
Endokrynologia
• dr Maria Mickiewicz-Laskowska

Kodeks pracy na mocy art. 229
nakłada na pracodawcę obowiązek
kierowania pracowników na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Muszą być one wykonywane
przez lekarzy medycyny pracy o kwalifikacjach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.
w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Zgodnie z art. 12 wskazanej ustawy
badania okresowe, wstępne i kontrolne
pracowników oraz inne świadczenia
zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej
przez podmiot obowiązany do ich
zapewnienia, o którym mowa w art. 5
ust. 2 (m.in. pracodawcę), z podstawową jednostką służby medycyny pracy.
Zawieranie tego typu umów ma
na celu w szczególności kontrolę wypełniania przez pracodawców obowiązku zapewnienia pracownikom profilaktycznej ochrony zdrowia, a także
umiejscowienie dokumentacji medycznej wszystkich pracowników w jednym miejscu na wypadek konieczności
dokonania kontroli stanu zdrowia.
SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście oferuje pomoc w wywiązaniu
się z tego obowiązku, nałożonego na
Pracodawców przez aktualne przepisy,

oferując świadczenia medycyny pracy
dla całej firmy (badania wstępne, okresowe i kontrolne).
Podstawowy pakiet badań profilaktycznych w zakresie medycyny pracy
obejmuje:
1. Badanie lekarskie:
• wywiad zawodowy
• wywiad chorobowy
• badanie przedmiotowe
• orzeczenie o zdolności lub przeciwwskazaniach do pracy na proponowanym stanowisku.
2. Wystawienie zaświadczenia lekarskiego.
3. W przypadku osób pracujących
na stanowiskach, gdzie występują
czynniki szkodliwe i uciążliwe wykonanie:
• badań laboratoryjnych
• niezbędnych badań specjalistycznych
• konsultacji specjalistycznych w zależności 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 nowoczesną 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.

Zapraszamy do podpisania umowy i korzystania z naszych usług:
Biuro Promocji Zdrowia i Marketingu, tel.: 22 837 84 79
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Zapraszamy
na terapię
metodą Johansena
INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHOWA JOHANSENA (IAS) – to metoda
stworzona przez duńskiego psychologa
i terapeutę dr Kijeida Johansena. Stosowana jest w 16 krajach na świecie. Cieszy
się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii.
Indywidualna Stymulacja Słuchowa
(IAS) ma na celu poprawę przetwarzania
bodźców słuchowych na poziomie Centralnego Układu Nerwowego (CUN) u
dzieci i dorosłych z prawidłowym słuchem.
Program Johansena ma szeroki zakres
indywidualizacji, co oznacza, że opracowywany jest dla określonego pacjenta.
Polega on na stymulacji mózgu za pomocą
muzyki. Poprzez dźwięki pobudzamy recepcję słuchową określonych obszarów
mózgu. Dzięki takiej stymulacji powstają
nowe jakości w odbiorze słuchowym.
Oznacza to, że neurony reagują na bodźce, które do tej pory były poza obszarem
recepcji.
Metoda Indywidualnej Stymulacji
Słuchu Johansena pomaga ludziom we
wszystkich grupach wiekowych od 3 lat
do 100 lat.
Diagnoza jest stawiana na podstawie:
– szczegółowego wywiadu, dotyczącego słuchowego i pozasłuchowego funkcjonowania
– kontroli poziomu słyszenia każdego
ucha oddzielnie na częstotliwościach:
125Hz, 250Hz, 500Hz, 750Hz,
1000Hz, 1500Hz, 2000Hz, 3000Hz,
4000Hz, 6000Hz, 8000Hz.

– kontroli preferencji ucha na częstotliwościach: 125Hz, 250Hz, 500Hz, 750Hz,
1000Hz, 1500Hz, 2000Hz, 3000Hz,
4000Hz, 6000Hz, 8000Hz.
– kontroli dominacji ucha przy odbiorze
mowy (test dychotyczny)
– analizy krzywej uwagi słuchowej
– badanie lateralizacji
W przypadku dzieci zbyt małych,
poniżej 5 roku życia, osób niewspółpracujących (niepełnosprawność umysłowe,
uszkodzenie Centralnego Układu Nerwowego, autyzm) badanie ogranicza się do
wywiadu i krótkiej obserwacji – badanie
niepełne.
Na podstawie diagnozy przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej oparty, na specjalnie
nagranej na syntezatorze przyjemnej dla
ucha muzyce, której należy słuchać przez
10-15 minut dziennie przez słuchawki.
Program dźwiękowy nagrywany jest na
płytę CD. Muzyka jest tak skomponowana
aby eksponować swoim zakresem te
częstotliwości dźwięków które pomijane
są w odbiorze.

Cały program trwa od 6 do 18 tygodni.
Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt.
Z terapii słuchowej Johansena mogą korzystać dzieci od 3 lat,młodzież i dorośli.
Terapia wpływa na:
- rozumienie mowy
- uwagę słuchową
- koncentrację
- percepcję fonematyczną
- artykulację
- komunikację werbalną
- prawidłową pisownię
- czytanie
- motorykę (napięcie mięśniowe,
koordynację ruchów )
Terapia słuchowa zalecana jest
pacjentom:
- z opóźnionym rozwojem mowy
- z dysleksją
- z ADHD
- z zaburzeniami koncentracji
- z zaburzeniami uwagi słuchowej
- z porażeniem mózgowym
- którzy wykazują nadwrażliwość na
dźwięki

Koszt całej terapii uzależniony jest od rodzaju diagnozy
(z audiometrem lub bez) oraz od ilości potrzebnych płyt.
Cennik dostępny na stronie www.czwola.pl
Terapię prowadzi ANNA GOCŁOWSKA – neurologopeda
Zapraszamy do Poradni Logopedycznej, przy ul. Szlenkierów 10
w Warszawie tel. 22 632 42 50 lub 22 632 37 94
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WYBIERZ LEKARZA
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SPZOZ WARSZAWA WOLA - ŚRÓDMIEŚCIE
I SPRAWDŹ SWOJĄ KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ

ZAPISZ SiĘ
W NASZYCH PORADNIACH POZ:
ul. CIOŁKA 11
ul. ELEKCYJNA 54
ul. GRZYBOWSKA 34
ul. LESZNO 17
ul. MIEDZIANA 2
ul. NOWOLIPIE 31
ul. OBOZOWA 63/65
ul. PŁOCKA 49
ul. DRAGONÓW 6A
ul. CHMIELNA 14
BEZ KOLEJEK

WIZYTA U LEKARZ W DNIU ZAPISU

BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI
BEZPŁATNIE

(22) 877 40 71
(22) 836 48 43
(22) 620 35 01
(22) 632 12 18
(22) 620 84 19
(22) 838 44 43
(22) 836 37 21
(22) 632 15 37
(22) 841 13 78
535 012 043

ZŁÓŻ TYLKO RAZ DEKLARACJĘ WYBORU

WIZYTY SĄ REFUNDOWANE PRZEZ NFZ

WIĘCEJ O NAS NA: WWW.ZOZWOLA.PL

NASZ TEMAT

Szko³a Rodzenia
na Woli
- edukacja od poczêcia do narodzin

Chcesz przygotowaæ siê do wa¿nego wydarzenia,
jakim s¹ narodziny dziecka - przyjdŸ do naszej Szko³y Rodzenia
rozwiejemy twoje w¹tpliwoœci, nauczymy, poradzimy...

RAMOWY PROGRAM ZAJÊÆ

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.
DOK£ADNE INFORMACJE OTRZYMACIE PAÑSTWO W PORADNI DLA KOBIET

22 632 38 78 lub 22 836 45 39

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

Leczę się na Woli i Śródmieściu
ródmieściu
PROFILAKTYKA

Profilaktyczna opieka zdrowotna
nad dziećmi i młodzieżą w szkole

P

rofilaktyczną opiekę zdrowotną
nad dziećmi i młodzieżą w
szkole sprawuje pielęgniarka
środowiska nauczania i wychowania (pielęgniarka szkolna) w
gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – znajdującym się
na terenie szkoły. Pielęgniarki naszego
Zakładu sprawują opiekę nad 14 500
uczniami w szkołach znajdujących się na
terenie Dzielnicy Warszawa Wola.
Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują między innymi:
• świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów
przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
• świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
• kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
• czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami
przewlekłymi i niepełnosprawnością,
• udzielanie pomocy przedlekarskiej w
przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
• doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie
z posiadanymi kompetencjami,
• udział w planowaniu, realizacji i ocenie
edukacji zdrowotnej.
Pielęgniarka szkolna opiekuje się
dziećmi i młodzieżą szkolną do ukończenia
ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.
Dzieci realizujące obowiązek rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na terenie szkolnym są objęte
opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub
higienistkę szkolną.
Pielęgniarka albo higienistka szkolna
m.in. wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć
nieprawidłowości w zakresie:
• rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index
– BMI),
• układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy

piersiowej, zniekształceń statycznych
kończyn dolnych,
• zeza (Cover test, test Hirschberga),
• ostrości wzroku,
• widzenia barw,
• słuchu (badanie orientacyjne szeptem),
• ciśnienia tętniczego krwi.
Tak, jak w latach ubiegłych, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
pracujące w gabinetach szkolnych biorą
udział w realizacji programów profilaktyki
zdrowotnej finansowanych przez miasto
stołeczne Warszawa.
Urząd m.st. Warszawy prowadząc
politykę zdrowotną uwzględniającą zadania w zakresie zapobiegania chorobom
i promocji zdrowia finansuje programy
profilaktyki zdrowotnej, które kierowane
są do mieszkańców stolicy, w tym uczniów warszawskich szkół.
W roku szkolnym 2015/2016 nasz personel uczestniczy w realizacji następujących
programów:
1. Program pn. „Program wczesnego
wykrywania choroby nadciśnieniowej
u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19
rokiem życia”. Celem głównym Programu
jest wczesne wykrycie nadciśnienia tętniczego u młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia.
Program pozwoli na wyłonienie grupy
osób, mających nieprawidłowe wartości
ciśnienia tętniczego i skierowaniu ich
na konsultację oraz dalsze badania w
Poradniach Specjalistycznych. Młodzież
uczestnicząca w programie będzie miała
możliwość podniesienia poziomu podstawowej wiedzy na temat wczesnej profilaktyki chorób układu krążenia.
Program prowadzony jest we wszystkich
szkołach ponadgimnazjalnych oraz w
placówkach szkolno-wychowawczych.
2. Program profilaktyki zdrowotnej w
zakresie poprawy stanu zdrowia jamy
ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy.
Celem programu jest obniżenie częstości
występowania próchnicy u dzieci i młodzieży oraz poprawa jakości ich życia
poprzez:
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1) oddziaływania prozdrowotne ukierunkowane na ochronę przed próchnicą,
2) kształtowanie postaw prozdrowotnych
i rozwijanie właściwych nawyków higienicznych u uczniów klas II szkół
podstawowych,
3) zapewnienie niezbędnej profilaktyki
fluorkowej poprzez wykształcenie
nawyku dwukrotnego w ciągu dnia,
prawidłowego szczotkowania zębów
pastą z fluorem.
Uczestnikami programu są uczniowie klas
II szkół podstawowych, których rodzice/
opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na
uczestnictwo dziecka w programie.
1. Programu promocji zdrowia „Zdrowy
Uczeń”. Jest to program realizowany
przez pielęgniarki szkolne, adresowany
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także
szkół specjalnych oraz ośrodków szkolnowychowawczych i domów dziecka. Celem
głównym programu jest kształtowanie
postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia
poprzez edukację zdrowotną.
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.
Na koniec roku szkolnego dokonane zostanie podsumowanie dotyczące działalności prozdrowotnej prowadzonej lub
organizowanej przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania. W wielu szkołach będą organizowane w roku
szkolnym 2015/2016 festyny, które będą
stanowiły punkt kulminacyjny działań
prozdrowotnych na ich terenie. Liczymy
na aktywny udział uczniów, rodziców
i nauczycieli.

