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Przełom roku to dla Zespołu okres kolejnych wyzwań. Na pierwszy plan 

wysuwa się proces budowy nowej przychodni przy ul. Styrskiej o czym 

sygnalizowaliśmy Państwu w poprzednim numerze gazety.  

Obecnie wykonawca rozpoczął już prace budowlane, a o kolejnych 

etapach będziemy informować na bieżąco.

Następnym planowanym przedsięwzięciem jest modernizacja przychodni 

przy ul. Kickiego 24. Mamy nadzieję, że ta placówka dołączy do grona 

obiektów, które zostały już zmodernizowane z korzyścią dla pacjentów 

i personelu.

W ubiegłym roku na terenie dwóch przychodni rozpoczęliśmy 

realizację programu „Aktywny Senior”, który był sfinansowany ze 

środków budżetowych Urzędu m.st. Warszawy. Cieszył się on dużym 

zainteresowaniem wśród pacjentów, program będzie kontynuowany 

również w roku 2019 i swoim zakresem obejmie szerszą grupę 

uczestników tzn. osoby już od 60 r.ż. Więcej informacji na ten temat 

znajdziecie Państwo w aktualnym numerze naszego pisma w dziale „Warto 

wiedzieć”.  

Ponadto, w tym numerze przygotowaliśmy wiele cennych porad m.in.:  

jak radzić sobie z bezsennością, wyjaśniliśmy czym jest toksoplazmoza.  

W dziale „Warto wiedzieć” poruszyliśmy zagadnienia związane z chorobą 

Heinego-Medina. Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem 

dotyczącym udaru mózgu – trzeciej przyczyny zgonów w kraju skutkującej 

także w wielu przypadkach niepełnosprawnością.

 

Przygotowaliśmy dla Państwa także kącik rozrywki, w którym polecamy 

garść humoru oraz łamigłówkę w postaci krzyżówki.

Życzymy przyjemnej lektury
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Znaczenie aktywności fizycznej  
dla zachowania zdrowia osób starszych
Wysiłek fizyczny to droga do poprawienia swojej sprawności  
oraz jakości życia

Co to jest toksoplazmoza?
Drogi zarażenia, objawy oraz sposób postępowania

U jak udar mózgu
Jest w Polsce trzecią przyczyną zgonów, a w wielu przypadkach 
powodem niepełnosprawności.
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Informujemy, ze od 15.02.2019 r. działalność  podstawo-
wej opieki zdrowotnej z przychodni przy ul. Zamienieckiej 
73 wraz z dotychczasowym personelem została alokowana 
do budynku przy ul. Korytnickiej 42/44. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze świad-
czeń w nowej lokalizacji mając nadzieję, że nowo 
wyremontowane wnętrza przypadną do gustu 
naszym pacjentom.

Gabinet lekarski  w ZLO  
przy ul. Korytnickiej 42/44

Gabinet  
zabiegowy ZLO  

przy  
ul. Korytnickiej 42/44

Korytarz w ZLO  
przy ul. Korytnickiej 42/44

Poczekalnia w  ZLO przy 
ul. Korytnickiej 42/44

Co nowego wydarzyło się  
w SZPZLO Warszawa Praga Południe 

Budowa nowej przychodni przy ul. Styrskiej 
rozpoczęta. Trwają prace budowlane, a o kolejnych 
etapach będziemy informować na bieżąco. 

A K T U A L N O Ś C I
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SZPZLO Warszawa Praga Południe przy ul. Krypskiej 39 

zatrudni:
1.  Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji 
w zakresie:
•  chorób wewnętrznych,
•  medycyny rodzinnej,
•  pediatrii.

2. Lekarzy ze specjalizacją w zakresie:
•  psychiatrii dla dzieci i młodzieży,
•  psychiatrii dla dorosłych,
•  neurologii dziecięcej ( w ramach usług komercyjnych),
•  ginekologii,
•  okulistyki,
•  gastroenterologii.

3.  Psychoterapeutę z certyfikatem  
do PZP dla dzieci i młodzieży

Warszawa Praga Południe

SZPZLO

Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! Praca! 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Dyrektora SZPZLO Warszawa Praga Południe  

tel.: 22 810 06 04 lub e-mail: sekretariat – sekretariat1@szpzlo.praga-pld.pl Dział Kadr i Płac – kadry@szpzlo.praga-pld.pl

ODPŁATNE BADANIA USG
w Pracowniach przy ul. Saskiej 61
ul. Grochowskiej 339
oraz przy ul. Abrahama 16
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w rejestracjach przychodni.

SZANOWNI 
PACJENCI!

Informujemy, 
że w SZPZLO Warszawa 
Praga Południe 
można wykonać

Program szkoły obejmuje wykłady teoretyczne 

oraz zajęcia praktyczne z zakresu przygotowania 

do porodu oraz pielęgnacji noworodka. Zajęcia są 

prowadzone w ZLO ul. Ostrołęcka 4.

Zapisy pod nr tel.: 22 810 78 49

W programie mogą uczestniczyć kobiety spełnia-

jące jeden z poniższych warunków:

•  posiadają dokument potwierdzający zameldo-

wanie na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy,

•  posiadają zaświadczenie o  zameldowaniu 

na pobyt czasowy na terenie m.st. Warszawy,

•  rozliczają podatek dochodowy od osób fizycz-

nych w  urzędzie skarbowym na terenie m.st. 

Warszawy,

•  przebywają w  domu dla matek z  małoletnimi 

dziećmi i  kobiet w ciąży lub w  innej placówce 

opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub ta-

kiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą 

umowę.

Kobiety w ciąży, które są zainteresowane udzia-

łem w  Szkole Rodzenia, powinny posiadać zgo-

dę lekarza prowadzącego ciążę na uczestnictwo 

w programie. 

Bezpłatne
zajęcia

w Szkole
Rodzenia

Warszawa Praga Południe

SZPZLO

Program finansowany ze środków 
budżetowych m.st. Warszawy.



Poliomyelitis 
(choroba Heinego-Medina)
Opracowanie: Maria Monika Szydłowska

Poliomyelitis (nagminne porażenie dziecięce lub choroba 
Heinego-Medina) to ostra choroba zakaźna wywoływana 
przez poliowirusy. Chorują na nią głównie dzieci do 5 roku 
życia. Zakażenie szerzy się najczęściej poprzez bezpośredni 
kontakt z zakażonym człowiekiem, ze skażonymi przed-
miotami lub spożywanie skażonych pokarmów, a także 
w wyniku nieprzestrzegania zasad higieny, bo choroba 
Heinego-Medina to choroba „brudnych rąk”. Możliwe jest 
również przeniesienie zakażenia drogą kropelkową. 
Pierwszy człon swojej nazwy choroba zawdzięcza Jako-
bowi Heinemu (1800-1876), lekarzowi ortopedzie, który 
w instytucie w Cannstatt pod Stuttgartem prowadził rehabi-
litację dzieci dotkniętych m.in. skoliozą. Heine opisuje zespół 
objawów jako paraliż dziecięcy, ale nie zna dróg przeno-
szenia się choroby. Pół wieku później profesor pediatrii Karl 
Oskar Medin (1847-1927) z Instytutu Karolinska w Sztok-
holmie, analizując przypadki swoich pacjentów z lat 1885 
i 1887 uznał, że jest to choroba zakaźna, która przenosi się 
z człowieka na człowieka i atakuje przede wszystkim dzieci 

do trzeciego roku życia, choć co dziesiąta ofiara choroby 
ma więcej niż 14 lat.
Najstarsze ślady choroby Heinego-Medina – zdeformo-
wane kości nogi – archeolodzy znaleźli w piramidach egip-
skich sprzed 5700 lat. O tym, jak wyglądał tak okaleczony 
człowiek za życia, świadczy malowidło odkryte w świątyni 
Izydy w Memfis. Widać na nim mężczyznę opierającego się 
tylko na jednej nodze, bo druga wygląda, jakby należała do 
kogoś innego, znacznie mniejszego. Nie dość, że krótsza, 
to jest zupełnie pozbawiona mięśni. W podobny sposób 
tę przypadłość opisuje Hipokrates w księdze poświęconej 
epidemiom. Nie zna jednak jej przyczyn. Kolejny medyczny 
opis choroby powstał dopiero w końcu XVIII wieku w Anglii, 
a potem dawała ona o sobie znać coraz częściej. W 1836 r. 
dotknęła wiele rodzin na należącej do brytyjskiego impe-
rium Wyspie Świętej Heleny. Donoszą też o niej lekarze 
z Kanady i Niemiec; piszą, że jest w niej coś nietypowego, 
bo inaczej niż wiele innych chorób, które nękają głównie 
gnieżdżącą się w ciasnych norach biedotę, ta przychodzi 
częściej do domów zamożnych i czystych. 
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W latach 1950-1959 w wyniku epidemii choroby Heinego-
-Medina (zwanej także polio) zachorowało w Polsce od 
20 do 25 tys. osób, głównie dzieci. Większość zarażonych 
wirusem polio przeszła infekcję bezobjawowo, ale u wielu 
osób choroba pozostawiła po sobie różnego stopnia nie-
pełnosprawność ruchową i zaburzenia neurologiczne. 
Masowa epidemia Heinego-Medina dotknęła nie tylko kraje 
Europy, ale również Stany Zjednoczone.
W 2001 roku Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że 
Europie dzięki szczepieniom choroba Heinego-Medina już 
nie zagraża. Wirus polio wciąż jednak jest obecny w ubogich 
krajach Afryki i Azji (głównie Indiach, Pakistanie, Afganista-
nie i Nigerii), a co gorsza – mutuje. Pojawił się też nowy 
problem: u części pacjentów wystąpiła kolejna faza choroby, 
nazywana zespołem post-polio (PPS) występującym wiele 
lat (nawet 20-30) po zakażeniu i objawiającym się poraże-
niem mięśni. 
Przyczyną choroby Heinego-Medina jest wirus RNA 
z rodziny Picornaviridae. Występuje on pod trzema posta-
ciami, spośród których typ 1 jest najgroźniejszy, ponieważ 
doprowadza do pojawienia się ciężkich postaci porażen-
nych. Okres od zakażenia do wystąpienia objawów cho-
robowych wynosi przeważnie 7-14 dni (w niektórych 
przypadkach nawet 21 dni i dłużej). Okres największej 
zakaźności występuje od kilku dni przed pojawieniem się 
pierwszych objawów choroby do 3-4 tygodni po ich wystą-
pieniu. Chorzy wydalają wirusy z kałem nawet do 6 tygodni.

Główne objawy to: 
• bóle głowy,
• poczucie ogólnego rozbicia,
• nieżyt żołądkowo-jelitowy,
• uczucie sztywności karku i pleców,
• podwyższona temperatura.

Ze względu na umiejscowienie zmian chorobowych roz-
różnia się 3 najczęstsze postacie porażenia: rdzeniową, 
mózgową i opuszkową. Objawy zależą od postaci choroby:
• postać rdzeniowa – niesymetryczne porażenia 

najczęściej obejmujące mięśnie kończyn dolnych, 
rzadziej górnych, mięśni tułowia i mięśnie oddechowe. 
Porażenia te są wiotkie, co wiąże się z osłabieniem siły 
mięśniowej (mogą to być zarówno lekkie niedowłady, 
jak i porażenia całkowite),

• postać mózgowa objawia się gorączką, wzmożoną 
pobudliwością ruchową lub sennością, zaburzeniami 
świadomości, sztywnością mięśni, drżeniem mięśnio-
wym, drgawkami, czasem afazją i ataksją,

• postać opuszkowa – porażone zostają ośrodki 
rdzenia przedłużonego (opuszki, w których skupione 
są ośrodki nerwowe odpowiedzialne za funkcje 
odruchowe), układ oddechowy, układ krążenia 

i nerwy czaszkowe. Występują liczne powikłania, takie 
jak zapalnie mięśnia sercowego, obrzęk płuc i zaburze-
nia psychiczne. Okres leczenia trwa przeciętnie około 
2 lat. W tym przypadku śmiertelność wynosi 30%.

W 90-95% polio przebiega bezobjawowo. Zakażenia 
poronne stanowią 4-8%. Przy porażeniu poronnym, czyli 
takim, które organizm chorego potrafi zwalczyć samo-
dzielnie, po kilku godzinach lub dniach od zakażenia mogą 
pojawić się gorączka, biegunka, ból gardła i dolegliwości 
grypopodobne. Najcięższe stadium choroby, czyli postać 
porażenna, to zaledwie 0,5% zachorowań. Wirus z prze-
wodu pokarmowego poprzez krwioobieg przedostaje się 
do przednich rogów rdzenia kręgowego, niszczy neurony 
ruchowe, doprowadzając w ten sposób do trwałego pora-
żenia ciała. Cały proces trwa krócej niż 48 godzin. 5-10% 
osób z porażeniami umiera na skutek porażenia mięśni 
oddechowych. 
Leczenie przyczynowe jest niemożliwe. Celem lecze-
nia polio jest jedynie złagodzenie dokuczliwych objawów, 
dlatego jednym z głównych elementów leczenia choroby 
Heinego-Medina jest rehabilitacja. Ma ona na celu zapobie-
ganie zesztywnieniu porażonych mięśni.
Najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobie Heinego-
-Medina jest szczepionka przeciwko wirusowi polio. 
W poszukiwaniu szczepionki wzięło udział trzech głównych 
konkurentów: urodzony w Białymstoku Albert Sabin, wie-
loletni badacz choroby Heinego-Medina z  Uniwersytetu 
w Cincinnati; młodszy od niego Jonas Salk, badacz z Uni-
wersytetu w  Pittsburghu oraz pochodzący z  Warszawy 
Hilary Koprowski, naukowiec z  laboratorium przemysło-
wego Lederle Laboratories. Sabin i Koprowski zastosowali 
szczepionkę z żywych wirusów w celu wywołania infekcji 
dostatecznie silnej, by pobudzić organizm do wytworzenia 
trwałej odporności przeciwko polio i  dostatecznie słabej, 
by nie wywołać poważnej choroby. Salk preferował szcze-
pionkę zawierającą martwe wirusy, które pobudzały system 
immunologiczny do wytworzenia przeciwciał bez wywoła-
nia infekcji. 
 W roku 1954 przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych 
masowe szczepienia preparatem Salka, które objęły prawie 
dwa miliony uczniów szkół podstawowych . 
 W Polsce szczepienie przeciwko wirusowi polio należy 
do grupy szczepień obowiązkowych (refundacja w ramach 
NFZ). Szczepionkę podaje się w kilku dawkach. Pierwsza 
– szczepionka inaktywowana (IPV) – składa się z zabitych 
komórek wirusa, które należy podać domięśniowo na prze-
łomie 3. i 4. miesiąca życia dziecka. Z kolei druga i trzecia 
dawka podawane są doustnie i składają się z żywych, ate-
nuowanych (pozbawionych zjadliwości) komórek wirusa. 
Szczepionki żywe (OPV) podaje się w od 16.do 18. miesiąca 
życia. Jedna dawka szczepionki chroni przed chorobą tylko 
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10 lat. Szczepionka przeciw poliomyelitis jest bezpieczna. 
Bardzo rzadko występują odczyny miejscowe, tj.: lekkie 
zaczerwienienie, ból, stwardnienie lub obrzęk w miejscu 
wstrzyknięcia i utrzymują się zwykle 1-2 dni. U niektórych 
dzieci i dorosłych po podaniu szczepionki mogą wystą-
pić objawy nieswoiste tj.: bóle głowy, wymioty, biegunka. 
W Polsce przeciw chorobie Heinego-Medina zaszczepio-
nych jest 95 proc. dzieci, a u dzieci powyżej 2 r.ż. poziom 
zaszczepienia mieści się w przedziale od 99,3 do 99,9 proc. 
To oczywiście wystarczy, by wytworzyć odporność zbio-
rową, która ochroni nieszczepione dzieci. Jednak od kilku 
lat coraz więcej rodziców nie szczepi dzieci szczepionkami 
obowiązkowymi głównie z obawy przed skutkami ubocz-
nymi. Wielu rodziców jest również przeświadczonych, że 
skoro choroba powszechnie nie występuje, to szczepienia 
nie są potrzebne. W 2011 r. nie zostało zaszczepionych 
około 3 tys. dzieci, w 2012 r. – 5,3 tys., w 2013 r. – 7,2 tys., 
a w ubiegłym roku już 12,7 tys. 
Dzięki wieloletnim masowym szczepieniom, ryzyko zacho-
rowania na poliomyelitis w Polsce jest bliskie zeru. Dopóki 
jednak występują zachorowania w niektórych regionach Azji 
i Afryki, istnieje ryzyko przeniesienia zachorowań do Europy 
a wówczas mogą zachorować dzieci niezaszczepione.
Rozwój medycyny sprawił, że również inne choroby 
zakaźne, takie jak gruźlica czy ospa, występują w naszym 
regionie bardzo rzadko. W ostatnim czasie obserwujemy 

jednak systematyczny wzrost zachorowań m.in. na 
odrę czy krztusiec. Pojawia się także ryzyko powrotu 
chorób, które do tej pory wydawały się całkowicie wyelimi-
nowane. Globalizacja i masowy ruch turystyczny sprzyjają 
rozprzestrzenianiu się różnych bakterii i wirusów. Choć od 
ponad 30 lat nie odnotowano w naszym kraju ani jednego 
przypadku polio, nie mamy gwarancji, że nie pojawi się 
w naszym kraju nowe ognisko choroby – mówi prof. dr hab. 
Marek Jóźwiak z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej 
w Szpitalu im. W. Degi w Poznaniu. 
Historia medycyny pokazuje, że szczepienia stanowią polisę 
na zdrowie i życie każdego z nas. Najczęściej są w stanie 
całkowicie zapobiec chorobie, zaś w przypadku zakażenia, 
odporność nabyta po szczepieniu gwarantuje łagodny prze-
bieg choroby i minimalizuje ryzyko powikłań – podkreśla 
prof. Marek Jóźwiak. 

Korzystałam z pozycji:
Choroby zakaźne i pasożytnicze zapobieganie i zwalczanie – pod red. 
W. Magdzika
Wakcynologia- red. W. Magdzik, D. Naruszewicz – Lesiuk, A.Zieliński
Polio w Europie. Nadal nie szczepicie? Joanna Biszewska
http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/poliomyelitis
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-zakazne/choroba-
heinego-medina-polio-przyczyny-objawy-leczenie Autor: Monika 
Majewska
Portal ABC Zdrowie
David M. Oshinsky: Polio. Historia pokonania choroby Heinego-Medina

Znaczenie aktywności fizycznej 
dla zachowania zdrowia osób starszych 
Opracowanie: Bożena Ziemiecka

Aktywność fizyczna jest ważna dla zachowania zdrowia 
w każdym wieku. Szczególnego znaczenia nabiera jednak 
w przypadku osób starszych, kiedy w naturalny sposób 
stopniowo zaczyna się obniżać ogólna kondycja organizmu. 
Dodatkowo bardzo często zdarza się, że osoby powyżej 
pięćdziesięciu, sześćdziesięciu lat prowadzą siedzący tryb 
życia. Takie postępowanie wpływa w sposób niekorzystny 
nie tylko na samopoczucie, ale przede wszystkim na kondy-
cję. Musimy wiedzieć, że systematyczna aktywność fizyczna 
osób starszych to najskuteczniejszy i najtańszy sposób na 
uniknięcie wielu schorzeń. Dbając o aktywność fizyczną na 
co dzień sprawiamy, że jakość życia jest lepsza. Ruch ma 
szczególnie korzystny wpływ na układ oddechowy, krwio-
nośny oraz układ ruchu. Ponadto ruch usprawnia systemy 

kontrolujące przebieg procesów metabolicznych. Dzięki 
regularnym treningom zwiększa się pojemność życiowa 
płuc, maksymalny stopień wentylacji oraz ilość krwi wtła-
czanej z płuc do krwiobiegu. Wiąże się z tym większa 
wytrzymałość organizmu, nasz organizm wolniej się męczy 
i dłużej zachowuje siły. Systematyczne ćwiczenia sprawiają, 
że wzrasta pojemność wyrzutowa serca, dzięki czemu  
zarówno podczas wysiłku, jak i w spoczynku skurcze serca 
są rzadsze. Zapewnia to lepsze wykorzystanie tlenu przez 
tkanki, końcowe produkty przemian metabolicznych są 
sprawniej usuwane z organizmu. Zmiany te przystosowują 
serce do znoszenia większych obciążeń, spada znacząco 
ryzyko wystąpienia zawału serca. 
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Zmiany zachodzą także w mięśniach szkieletowych. 
Zwiększa się intensywność syntezy enzymów biorących 
udział w oddychaniu tlenowym. Dzięki temu tlen jest 
w lepszym stopniu przyswajany przez komórki mięśniowe, 
z czym wiąże się intensywniejszy przyrost masy mięśnio-
wej, a ponadto lepiej natlenione mięśnie są silniejsze. Przy 
długotrwałym wysiłku komórki, zużywają wolne kwasy 
tłuszczowe, dzięki czemu możemy pozbyć się nadmiaru 
tkanki tłuszczowej. Aktywność fizyczna sprzyja zatem walce 
z nadwagą. Dla przykładu, podczas trzygodzinnej jazdy 
rowerem, spalamy 500 kcal., a zatem osoby wysportowane 
dysponują ładną, szczupłą sylwetką. Uprawiając regularnie 
sport, możemy dłużej pozostać sprawni. Dzięki fizycz-
nej aktywności spada zawartość cholesterolu we krwi, co 
w dużym stopniu eliminuje ryzyko wystąpienia miażdżycy 
oraz zawału. Wzmocnione systematycznym treningiem 
mięśnie skutecznie chronią kości i stawy przed kontuzjami. 
Z wiekiem sprawność naszego organizmu wprawdzie 
maleje, lecz niekiedy wysportowany emeryt ma lepszą kon-
dycję, niż unikający ruchu czterdziestolatek. Pamiętajmy, że 
każdy moment na zmianę trybu życia jest dobry. 
Jeżeli dodatkowo wysiłek fizyczny podejmowany jest 
w grupie osób pragnących poprawić swoją sprawność 
odgrywa ogromną rolę integrującą. Ludzi najbardziej łączy 
wspólne uczestnictwo w czymś przyjemnym, wspólna walka 
w jednej drużynie i zdrowa rywalizacja. Aktywność fizyczna 
stanowi też ucieczkę od dręczących nas na co dzień pro-
blemów, pozwala zapomnieć o codziennym stresie. Osoby 
chore, które uprawiają sport czują się lepiej, co świadczy 
o tym, że dzięki wysiłkowi fizycznemu poprawia się nasz 
nastrój i samopoczucie. 

Ruch działa także, pozytywnie na mózg i sprawność inte-
lektualną. Lepiej dotleniony mózg pracuje sprawniej, szyb-
ciej się uczymy, poprawia się proces zapamiętywania oraz 
koncentracja.
Warto pamiętać, że ruch to także duża przyjemność. Pobu-
dzony mózg uruchamia wydzielanie endorfin czyli hormonu 
szczęścia. Wysiłek ma bowiem pozytywny wpływ na 
nastrój, witalność, szybkość reakcji oraz dobre samopoczu-
cie. Co ciekawe, podczas ruchu ludzki mózg wykazuje dużo 
większą aktywność niż podczas pracy intelektualnej. 

Osiągnięcie dobroczynnych skutków aktywności 
ruchowej wymaga jednak pewnej dyscypliny
Ważne jest by ćwiczenia fizyczne wykonywać minimum 
3 razy w tygodniu, a czas treningu powinien wynosić od 
30 do 45 min w zależności od wydolności organizmu. 
Poza aktywnym trybem życia należy również przestrzegać 
zasad zdrowego odżywania i systematycznej kontroli stanu 
zdrowia u lekarza rodzinnego.

W 2018 roku na terenie SZPZLO Warszawa Praga Południe 
w placówkach przy ul. Abrahama 16 i Saskiej 61 realizo-
wany był program finansowany ze środków budżetowych 
Urzędu m.st. Warszawy skierowany do osób starszych pn. 
„Aktywny Senior”. W jego ramach osoby w wieku powyżej 
65 r.ż. mogły wziąć udział w cyklu 15 spotkań grupowych, 
gdzie pod okiem fizjoterapeuty uczestniczyły w ćwiczeniach 
ogólnousprawniających. Program obejmował również spo-
tkanie edukacyjne poświęcone znaczeniu zdrowego stylu 
życia dla zachowania zdrowia, które było prowadzone 
przez specjalistów z zakresu promocji zdrowia. W progra-
mie wzięło udział 106 osób.
Dzięki otrzymanej dotacji z m.st. Warszawy w bieżącym 
roku program będzie kontynuowany. 
Do uczestnictwa w programie „Aktywny Senior” upraw-
nione są osoby w wieku już od 60 roku życia, zamieszkałe na 
terenie m.st. Warszawy, które zgłoszą się i podpisały zgodę 
na uczestnictwo w programie oraz oświadczenie o braku 
przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń ogólnouspraw-
niających. Oświadczenie ważne jest tylko w okresie jednego 
cyklu ćwiczeń. Zajęcia dla uczestników są bezpłatne.
W uzasadnionych przypadkach osoba prowadząca ćwi-
czenia może poprosić o dodatkowe zaświadczenie od 
lekarza POZ warunkujące dalsze uczestnictwo w ćwicze-
niach. O udziale w programie decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. 

Istnieje również możliwość kontynuacji ćwiczeń 
w drugim cyklu jeżeli będą wolne miejsca. 
Serdecznie zapraszamy do uczestnic-
twa w programie w okresie od marca 
do grudnia 2019 r. 
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Toksoplazmoza jest chorobą pasożytniczą, wywoływaną 
przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Pierwotniak ten 
występuje w różnych postaciach rozwojowych w przewo-
dzie pokarmowym kotów i w tkankach niemal wszystkich 
ssaków (w tym człowieka) oraz niektórych ptaków. Zara-
żony kot przez 1–3 tygodnie wydala z kałem tzw. oocysty 
(nawet kilka milionów dziennie). Po kilku dniach stają się one 
inwazyjne, czyli zdolne do zarażenia, zdolność tą zachowują 
ponad rok. 

Ważne:
• sam kontakt z kotem nie stanowi istotnego czynnika 

ryzyka zarażenia toksoplazmozą,
• oocysty stają się zakaźne po kilku dniach od wydalenia 

do środowiska,
• nie każdy kot jest zarażony,
• zarażony kot wydala oocysty w ograniczonym czasie. 

U innych niż kot żywicieli, dochodzi do powstania tzw. cyst, 
obecne są one w różnych tkankach, głównie w mięśniach 
szkieletowych, mięśniu sercowym i mózgu.
Do zarażenia człowieka najczęściej dochodzi drogą 
pokarmową poprzez: 
• spożycie mięsa (surowego, niedopieczonego, nie-

dogotowanego, wędzonego), zawierającego cysty 
pierwotniaka,

• spożycie nieumytych owoców lub warzyw zanieczysz-
czonych kocimi odchodami,

• przypadkowe przeniesienie rękoma do ust oocyst (po 
kontakcie z zanieczyszczoną ziemią, piaskiem/żwirem 
z kociej kuwety) lub cyst (po kontakcie z surowym 
mięsem),

• po spożyciu niepasteryzowanego mleka i wytworzo-
nego z niego sera.

Inne drogi zakażenia:
• zarażenie płodu przez łożysko matki (toksoplazmoza 

wrodzona),
• przetoczenie krwi lub przeszczepienie narządu od 

zarażonego dawcy.

Wyróżniamy więc toksoplazmozę nabytą, wrodzoną oraz 
oczną, która może być wynikiem zarażenia wrodzonego 
lub nabytego. Charakteryzuje się ona obecnością ogniska 
zapalnego w siatkówce/naczyniówce oka, które następnie 
prowadzi do powstania blizny. Obecność takiej zmiany, 

w zależności od jej wielkości i lokalizacji może upośledzać 
widzenie (ubytek w polu widzenia), powodować zeza, 
a nawet stanowić przyczynę utraty wzroku.
Zarażenie toksoplazmozą nie jest równoznaczne z chorobą, 
gdyż najczęściej przebiega bezobjawowo. Pierwotniaki 
uwolnione ze spożytych cyst/oocyst rozsiewają się z krwią 
i chłonką. Większość z nich jest niszczona przez układ 
odpornościowy. Część osiedla się w tkankach, tworząc 
cysty. Pozostają tam do końca życia swego gospodarza.
Szacuje się, iż znaczna część ludzi zarażonych jest bez-
objawowo. Częstość zarażenia zależy od regionu świata 
i klimatu. W krajach o gorącym, wilgotnym klimacie (tropiki) 
zarażenie może dotyczyć nawet 95% ludzi, w Polsce praw-
dopodobnie 40–60%. Osoba zarażona nie ulega ponownie 
zarażeniu. Wyjątkiem jest sytuacja zetknięcia się z pierwot-
niakiem innego szczepu np.: w trakcie pobytu w innym 
kraju lub poprzez spożycie importowanego mięsa.
Jakie są objawy toksoplazmozy? Objawy toksoplazmozy 
zależą od drogi zarażenia (toksoplazmoza nabyta, toksopla-
zmoza wrodzona) i od stanu układu odpornościowego osoby 
zarażonej. Zarażenie nabyte u osoby z prawidłowym stanem 
odporności zwykle jest bezobjawowe. Postać objawowa 
występuje w ok. 10% przypadków, dotyczy zazwyczaj osób 
młodych i przebiega najczęściej jako tzw. toksoplazmoza 
węzłowa. Obserwuje się wtedy powiększenie jednego lub 
kilku węzłów chłonnych, które ostatecznie samoistnie wracają 
do stanu sprzed choroby, ale może to trwać kilka miesięcy. 
Część pacjentów uskarża się dodatkowo na objawy grypo-
podobne: osłabienie, męczliwość, bóle mięśni, bóle głowy. 
Mogą występować stany podgorączkowe (rzadko gorączka), 
a także wzmożona potliwość, zwłaszcza w nocy. Rozpozna-
nie toksoplazmozy węzłowej zawsze wymaga wykonania 
specjalistycznych badań, zwykle także wykluczenia innych 
przyczyn obserwowanych objawów i dolegliwości. W tej 
postaci toksoplazmozy rzadko konieczne jest leczenie.
Zarażenie toksoplazmozą u osoby z niedoborem odporno-
ści (np. na skutek leczenia immunosupresyjnego, choroby 
nowotworowej czy zakażenia HIV) wiąże się zwykle 
z poważnymi konsekwencjami. Dotyczy to zarówno naby-
tego zarażenia, jak i reaktywacji wcześniejszego zarażenia. 
Może się rozwinąć zapalenie płuc, mięśnia sercowego, 
siatkówki oka lub mózgu. W tym przypadku konieczna 
jest diagnostyka w ośrodku 
specjalistycznym.
Odrębnym zagadnie-
niem jest toksoplazmoza 

Co to jest toksoplazmoza?
Opracowanie: mgr Urszula Nowak-Koczocik 
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wrodzona. Do zarażenia płodu może dojść w przypadku 
zarażenia nabytego przez kobietę ciężarną (prawdopo-
dobnie także w przypadku zarażenia kobiety w ciągu kilku 
miesięcy przed poczęciem). Oznacza to, że toksoplazmoza 
wrodzona może dotyczyć tylko jednej ciąży. Bardzo rzadko 
dochodzi do reaktywacji starego zakażenia u kobiety ciężar-
nej z głębokim upośledzeniem odporności np.: w przypadku 
AIDS. U kobiety ciężarnej zarażenie przebiega najczęściej 
bezobjawowo. Ryzyko przeniesienia zarażenia na płód 
zależy od okresu ciąży, w którym do niego doszło. Objawy są 
tym poważniejsze, im wcześniej doszło do zarażenia płodu. 
Zarażenie w I trymestrze może być przyczyną poronienia 
lub obumarcia płodu, w II trymestrze zwykle powoduje 
ciężkie objawy, widoczne u dziecka po urodzeniu. 
Dzieci zarażone 
pod koniec 
ciąży zazwyczaj 
nie prezentują 
żadnych objawów 
po urodzeniu. Objawy 
pojawiają się z opóźnie-
niem, w okresie niemowlęcym 
lub w kolejnych latach życia. Podej-
rzenie toksoplazmozy wrodzonej 
postawione w oddziale noworod-
kowym (w związku z rozpoznaniem 
toksoplazmozy u matki w czasie 
ciąży, obecnością ewentualnych 
objawów u noworodka i wynikami 
badań serologicznych) wymaga 
dalszej diagnostyki, prowadzonej 
w wyspecjalizowanych oddziałach 
patologii noworodka.
Jak rozpoznać toksoplazmozę? 
W praktyce najczęściej wyko-
nuje się badania serologiczne, 
wykrywające w surowicy krwi 
swoiste przeciwciała pro-
dukowane przez układ 
odpornościowy w odpo-
wiedzi na zarażenie. 
Czasem interpreta-
cja wyników badań 
serologicznych nie 
jest łatwa i wymaga 
dużego doświad-
czenia. Może być 
konieczne powtórzenie 

badań po kilku tygodniach. Bardzo ważne jest, aby badania 
wykonywać w tym samym laboratorium, tylko wtedy można 
porównywać wyniki.
Jak się leczyć? Należy pamiętać, że żadne leki nie działają 
na cysty tkankowe, zatem nie ma możliwości całkowitego 
wyleczenia toksoplazmozy. Stosowane leki zabijają „wolne” 
formy pierwotniaka obecne w początkowej fazie zaraże-
nia nabytego, wrodzonego i reaktywowanego u pacjen-
tów z niedoborem odporności. Zarażenie bezobjawowe 
zwykle nie wymaga leczenia. Wyjątkiem jest świeże zara-
żenie u kobiety ciężarnej.
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Jak radzić sobie z  bezsennością?
Opracowanie: Bożena Pawłowska

Dobry sen jest jednym z podstawowych filarów życia 
obok prawidłowego odżywiania się i regularnej aktywności 
fizycznej. Zaburzenia snu są ważnym problemem, dotykają 
bowiem co 4 dorosłego człowieka. Bezsenność jest zabu-
rzeniem snu, które polega na: trudnościach w zasypianiu, 
w jego utrzymaniu, częstym budzeniu się, zbyt wczesnym 
budzeniu się lub odczuciu, że sen nie daje wypoczynku.

Bezsenność za względu na czas jej trwania dzieli 
się na:
• bezsenność chwilową (1-3 noce),
• bezsenność krótkoterminową (4 noce do 3 tygodni),
• bezsenność chroniczną utrzymującą się powyżej 

3 tygodni.

Brak snu jest przyczyną niemożności regeneracji organizmu. 
Długotrwała bezsenność może być groźna dla organizmu, 
bowiem skutkuje chorobami serca, układu pokarmowego, 
otyłością, cukrzycą czy zaburzeniami psychicznymi tj. depre-
sją czy stanami lękowymi.

Co należy robić, aby dobrze spać ?
Jednym z ważnych czynników, które wpływają na sen jest 
miejsce, w którym zasypiamy. Pamiętajmy, że w łóżku 
spędzamy 1/3 naszego życia, więc warto aby było ono 
wygodne. Łóżko powinno być dostosowane do wzrostu 
a nawet 20–30 cm dłuższe. Ważny jest dobry materac. 
Przykrycie powinno być lekkie i ciepłe (dostosowane do 
pory roku i temperatury powietrza w sypialni). Część łóżka 
podtrzymująca materac ma być na tyle sztywna, by w uło-
żeniu bocznym kręgosłup nie wyginał się lecz tworzył linię 
prostą. Bielizna pościelowa powinna być wykonana z mate-
riałów umożliwiających pranie w wysokich temperaturach. 
Poduszka nie powinna być zbyt miękka ani zbyt twarda. Zale-
cane są poduszki z wyprofilowanym zagłębieniem na głowę.

Innym z podstawowych warunków zdrowego i spokojnego 
snu jest zachowanie tzw. rytuału zasypiania. Dla jednych 
osób będzie to wieczorny spacer, rozwiązanie krzyżówki, 
czy czytanie książki, dla innych szklanka wypitego przed 
snem ciepłego mleka. Mleko rozgrzewa organizm, zawiera 
tryptofan, związek z grupy aminokwasów, który powo-
duje senność. Tryptofan zawierają również: soja, pestki dyni, 
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słonecznika, niektóre sery i mięsa. Rozgrzany organizm oraz 
uwalniająca się melatonina i serotonina pomagają w relaksie 
i przygotowaniu do snu. 

Można zastosować kąpiel ziołową z kozłkiem lekarskim, 
melisą czy lawendą. Gotowe mieszanki można zakupić 
w aptece lub przygotować samemu.
Oto kilka sposobów na sporządzenie takiej kąpieli.

• Przygotowanie kąpieli walerianowej: 
100 g kłączy kozłka lekarskiego zalać 3 l. wody i gotować 
przez 10 minut, następnie odcedzić. Wywar wlać do wanny 
i zmieszać z wodą.

• Przygotowanie kąpieli lawendowej:
50-60 g kwiatów lawendy zalać 2 l wody, doprowadzić do 
wrzenia, zdjąć z ognia, pozostawić do zaparzenia przez 
10 minut, odcedzić płyn a następnie dodać do kąpieli.

• Przygotowanie kąpieli z melisy:
50-60 g liści melisy zalać 1 litrem wody, doprowadzić do 
wrzenia, pozostawić na 10 minut do zaparzenia, odcedzić 
i dodać do kąpieli.

Przed snem wracają do nas myśli i problemy całego dnia. 
Często myślimy o sprawach niezałatwionych, zamartwiamy 
się. Pamiętajmy, że nerwy i zmartwienia to wrogowie snu. 
Powinniśmy zatem unikać myślenia o sprawach dla nas nie-
przyjemnych. Spróbujmy skierować myśli na piękne i miłe 
wspomnienia. Przed udaniem się na spoczynek możemy 
wykonać jedno z przykładowych ćwiczeń:

• Bądź „gąbką’’: Połóż się na plecach, odpręż się 
i wyobraź sobie, że jesteś gąbką- ramiona wiotkie z 
dala od ciała, barki rozluźnione, nogi luźno rozłożone. 
Przyciśnij kark i plecy do posłania. Zamknij oczy i 
oddychaj głęboko przez nos. Rozluźnij całe ciało i myśl 
o nim jako o gąbce wiotkiej, wchłaniającej z otoczenia 
spokój i ukojenie.

• Oddychanie: Wciągnij powietrze głęboko przez 
nozdrza, następnie wydymając wargi (jak przy dmucha-
niu dmuchawca) wydychaj powietrze bardzo powoli 
przez usta, tak długo jak potrafisz. Skoncentruj się na 
długim wydechu, poczuj jak znika napięcie.

• Liczenie: Zamknij oczy i rozluźnij całe ciało, poczuj się 
wygodnie. Licz wolno od 100 do 0 wyobrażając sobie, 
że piszesz te liczby starannie bardzo wolno. Możesz 
wyobrazić sobie rysowanie ogromnych liczb na tablicy 

lub na niebie. Poczuj jak w miarę patrzenia na liczby 
następuje rozluźnienie wszystkich mięśni.

• Schodzenie: Myśl o ruchu schodzenia w dół. 
Wyobraź sobie, że opadasz jak liść lub schodzisz po 
schodach. Im niżej schodzisz, tym bardziej się rozluź-
niasz i relaksujesz.

Hałas i światło nie są sprzymierzeńcami dobrego snu. Nie-
bieskie światło emitowane przez ekrany LED jest dla mózgu 
sygnałem świtu, początku dnia i silnie hamuje uwalnianie 
melatoniny, która reguluje rytm dobowy snu i czuwania. 
To przyczynia się do utrudnionego zasypiania. Przed snem 
nie przeglądajmy także portali społecznościowych, bowiem 
takim postępowaniem możemy spowodować pobudzenie 
emocjonalne – wtedy trudniej będzie nam zasnąć. Przed 
hałasem zabezpieczmy uszy zatyczkami tzw. stoperami. Aby 
uniknąć nadmiernego światła zastosujmy na oczy specjalne 
opaski, w oknach zasuńmy rolety lub zasłony. Utrudnieniem 
jest to, że na początku w opasce czy w stoperach trudno 
będzie nam zasnąć. Należy uzbroić się w cierpliwość. Musi 
upłynąć kilka dni zanim przyzwyczaimy się do zasypiania 
w akcesoriach ułatwiających zasypianie.

Przed snem należy unikać poważnych dyskusji czy lektury 
i filmów z emocjonującą akcją, które działają pobudzająco 
i utrudniają zasypianie. Sposobem na opanowanie emocji 
jest słuchanie łagodnej muzyki, która blokuje inne bodźce 
zewnętrzne daje uczucie spokoju i wyciszenia. Można też 
zastosować trening autogenny, który polega na koncentracji 
i świadomym relaksowaniu się oraz na autosugestywnym 
odczuwaniu uczucia ciężkości oraz bezwładu poszczegól-
nych partii ciała. Dobrze jest rozpocząć trening pod okiem 
doświadczonego terapeuty. 

Dieta przed snem
Dobremu zasypianiu nie sprzyjają ani przejedzenie ani poło-
żenie się spać głodnym. Unikajmy posiłków ciężkostraw-
nych, wzdymających i moczopędnych. Nie podjadajmy 
przed snem. Wieczorne podjadanie dostarcza organizmowi 
tyle samo kalorii co spory posiłek. Zmuszamy w ten sposób 
nasz układ pokarmowy nie do spowolnienia, ale do cięż-
kiej wielogodzinnej pracy. Lekka kolacja na 2-3 godziny 
przed spoczynkiem powinna zawierać produkty białkowe, 
m.in.: chude mięso, gotowaną rybę, chudy ser, owoce czy 
sałatki. Dobrze jeśli sosy do sałatek będą przygotowane na 
bazie jogurtu. Aby dobrze spać należy spożywać warzywa 
i owoce, które dostarczają organizmowi witamin i składni-
ków mineralnych. Niedobory witamin z grupy B, wapnia, 
magnezu, cynku, miedzi i żelaza mogą powodować zabu-
rzenia snu. 

W A R T O  W I E D Z I E Ć
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Działanie kawy czy herbaty zależy od indywidualnych cech 
każdego człowieka. Niektóre osoby po wypiciu kawy 
łatwiej zasypiają, ale to są wyjątki. W niektórych przypad-
kach np. przy obniżonym ciśnieniu tętniczym krwi wie-
czorna filiżanka kawy reguluje ciśnienie, poprawia ukrwienie 
organizmu i wpływa pozytywnie na zasypianie. W większo-
ści przypadków jednak kofeina zawarta w kawie nawet po 
ośmiu godzinach od spożycia niekorzystnie wpływa na sen, 
działa bowiem pobudzająco. Kawę naturalną można zastą-
pić kawą bezkofeinową. Nie należy pić przed snem również 
napojów energetyzujących.

A co z herbatą? Herbata zawiera teinę, 
która działa pobudzająco podobnie 
jak kofeina. Najwięcej teiny zawiera 
herbata biała a najmniej czerwona. 
Wieczorem nie powinno się parzyć 
herbaty krócej niż 3 minuty. Teina 
uwalnia się z herbaty podczas 
pierwszych trzech minut parzenia, 
dlatego wieczorem najlepiej parzyć 
ją dłużej niż trzy minuty. Po upływie 
tego czasu w naparze pojawią się garb-
niki, które zneutralizują działanie teiny. 
Wówczas herbata nabiera zupełnie innych 
właściwości i zadziała na nas uspokajająco. Najlep-
szym wyjściem z sytuacji jest picie ziół przed zaśnięciem 
i całkowita rezygnacja z czarnej herbaty. Amatorzy herbaty 
mogą zamienić ją na uspokajające herbatki ziołowe. Na pół 
godziny przed położeniem się do łóżka możemy popijać 
małymi łyczkami herbatkę ziołową zawierającą rośliny lecz-
nicze m.in.: kozłek lekarski, melisę, chmiel, kwiat głogu, 
lawendę, dziurawiec, kwiat hibiskusa czy owoc dzikiej róży. 
Aby uniknąć wstawania w ciągu nocy pamiętajmy o tym, by 
przed snem nie przyjmować dużej ilości płynów. 

Przyczyną zaburzeń snu mogą być też inne używki. Alkohol 
w dużych ilościach powoduje skrócenie niezbędnej do 
pełnego odpoczynku fazy snu, w których występują marze-
nia senne. Do używek zakłócających sen należy nikotyna. 
Palacze zasypiają później, budzą się wcześniej – ich orga-
nizm doświadcza głodu nikotynowego. Osoby palące mają 
trudności z zasypianiem, ponieważ papierosy podnoszą 
ciśnienie krwi, przyspieszają akcję serca.

Leki na bezsenność
Dotychczas nie wynaleziono idealnego środka nasennego, 
bowiem leki nasenne krótkotrwale rozwiązują problem 
a mogą wręcz ten problem spotęgować. Osoby przyj-
mujące leki nasenne mogą się od nich uzależnić. Dłuższe 
stosowanie leków nasennych może prowadzić do nasilenia 

zaburzeń snu po ich odstawieniu. Niektóre leki na bezsen-
ność są przeciwwskazane u osób powyżej 65 roku życia, 
ponieważ zwiększają ryzyko upadków i mogą spowodo-
wać pogorszenie pamięci. Nie powinny stosować ich także 
osoby z bezdechem sennym, bo wpływają blokująco na 
ośrodek oddechowy. Działanie leków stosowanych w bez-
senności utrzymuje się również w ciągu dnia powodując 
senność, trudności w koncentracji uwagi i prowadzeniu 
pojazdów. Pamiętajmy, aby najpierw sięgać po sprawdzone 
domowe sposoby ułatwiające zasypianie a nie zaczynać od 
leków nasennych. Nie stosujmy leków bez wcześniejszej 

konsultacji z lekarzem. 
Musimy mieć świadomość, że bez własnego 

zaangażowania bezsenność nie ustąpi. 
Najczęściej niewłaściwe nawyki i przy-

zwyczajenia są jedną z przyczyn 
bezsenności.

Aby zapewnić sobie dobry sen 
należy pamiętać o kilku wskazów-
kach m.in.:

• kłaść się do łóżka tylko wtedy, 
gdy jesteśmy śpiący,

• nie przebywać w łóżku dłużej niż 
wymaga tego sen, (w łóżku nie należy czytać, 

oglądać telewizji, jeść czy rozmawiać przez telefon),
• zachować stałą porę kładzenia się do łóżka i wstawania,
• unikać drzemek w ciągu dnia dłuższych niż 30 minut,
• stworzyć odpowiednie warunki w sypialni tj. tempera-

tura 18-21°C, zasłonięte okna, wygodne luźne ubranie,
• ustawić w sypialni zegar tak, aby nie był widoczny 

z łóżka,
• na 3 godziny przed udaniem się na spoczynek nie 

należy wykonywać ćwiczeń fizycznych.

Jeśli nie można zasnąć należy wstać iść do innego pokoju 
i powrócić do łóżka wtedy, gdy ogarnia nas senność. Jeśli 
sen nie przychodzi należy wstać ponownie. Celem tej tech-
niki jest powiązanie łóżka z łatwym zasypianiem a nie trud-
nością w zasypianiu. 
• przed snem nie należy brać gorącej kąpieli. Okołodo-

bowy rytm temperatury ciała osiąga najwyższe wartości 
ok. godziny 18-19 a następnie temperatura spada aż do 
godzin porannych zatem wzrost wewnętrznej tempera-
tury ciała zakłóca sen.

Sen jest ważnym elementem naszego życia. W jego 
głębokiej fazie zachodzą procesy regeneracyjne 
i procesy wzmacniające system odpornościowy. Od 
tego jaki mamy sen zależy nasze zdrowie i dzia-
łania, które podejmujemy w ciągu dnia. Dbajmy 
o dobry sen.

Dotychczas  
nie wynaleziono 
idealnego środka 

nasennego

W A R T O  W I E D Z I E Ć
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Informujemy, że w szpzlo Warszawa Praga Południe

Można odpłatnie wykonać następujące badania:

v	Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej

v	Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi – Holter RR

v	Monitorowanie czynności serca – Holter EKG

Badania wykonywane są 
w Pracowni Prób Wysiłkowych w ZLO ul. Abrahama 16, 

tel. 22 671–24–71, 22 671–24–79

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w rejestracji przychodni.

Warszawa Praga Południe

SZPZLO

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz usług świadczonych przez 

profesjonalny i doświadczony zespół fizjoterapeutów.

	Ćwiczenia indywidualne,

	 Zabiegi z zakresu fizykoterapii: 

ultradźwięki, elektroterapia, magnetoterapia,  

laseroterapia punktowa, krioterapia miejscowa, masaż leczniczy, 

kinesiotaping czyli plastrowanie dynamiczne.

Zapewniamy przed zabiegami bezpłatne konsultacje prowadzone 

przez fizjoterapeutów.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

zaprasza do Pracowni Fizjoterapii
w Przychodni przy ul. Saskiej 61 i ul. Abrahama 16
NA ODPŁATNE ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE 
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00.

Warszawa Praga Południe

SZPZLO

Zgłoszenia i zapisy przyjmujemy w Pracowniach lub pod numerem telefonu 513–548–851  
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00.

Proponujemy Państwu atrakcyjne ceny. ZAPRASZAMY

Szanowni
Pacjenci!



Istotny problem pogarszający  
jakość życia seksualnego
Opracowanie: Dr n. med. Michał Szymański – urolog, 
mgr Edyta Iwaneczko – psycholog, seksuolog, terapeuta

Od wielu lat długość życia społeczeństwa ulega wydłużeniu, w okresie 
1950-2013 średnia wieku mężczyzn wzrosła o 16 lat i wynosi 73 lata. 
Wzrasta częstotliwość występowania chorób cywilizacyjnych. Jednocze-
śnie zwiększa się świadomość społeczna na temat leczenia i potrzeba 
utrzymania wysokiej jakości życia, w tym także życia seksualnego. Pro-
blem z erekcją dotyczy ponad 152 milionów mężczyzn na całym świecie 
i zgłaszany jest przez 1/5 pacjentów. 

Zdrowie seksualne jest integralną częścią dobrostanu, co 
zostało potwierdzone w licznych badaniach. Ponadto, 
badanie online wskazało na  sztywność erekcji jako istotny 
w postrzeganiu męskiej seksualnej pewności siebie. Zaob-
serwowano istotne zwiększenie poczucia własnej wartości 
mężczyzn oraz poprawa relacji w związkach seksualnych 
i  pozaseksualnych już po 3 miesiącach leczenia. Partnerki 
leczonych mężczyzn również odczuły znaczącą poprawę. 

Aby erekcja była skuteczna musi dojść do współdziałania 
tkanek, układów hormonalnego, naczyniowego i nerwo-
wego. Przy pojawieniu się bodźca psychicznego dochodzi 
wówczas do rozszerzenia tętnic, rozluźnienia mięśni gład-
kich i aktywacji mechanizmu żylno-okluzyjnego. Zaburzenia 
erekcji (ang. erectile disfunction – ED) definiuje się jako trwałą 
lub nawracającą niezdolność mężczyzny do osiągnięcia lub 
utrzymania erekcji wystarczającej do aktywności seksualnej. 
Objawy muszą utrzymywać się co najmniej 3 miesiące, 
chyba, że ED jest powiązane z urazem lub zabiegiem ope-
racyjnym. Istotne by pacjenci sami zgłaszali dysfunkcję.
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Etiologia ED może mieć charakter organiczny, psychogenny 
lub mieszany. Najczęściej występujące przyczyny orga-
niczne to zaburzenia sercowo – naczyniowe, neurogenne 
lub hormonalne. Przyczyną ED może być również uraz 
prącia, zabieg operacyjny lub niepożądane działania leku. 
Czynniki psychogenne ( 20% ) prowadzące do ED to: 
• neurotyczne (zaburzenia identyfikacji z rolą męską, 

lęk wobec kobiet, wobec seksu, kompleks małego 
członka, tłumienie oraz wypieranie negatywnych uczuć 
do partnerki), 

• sytuacyjne (brak intymności, nieatrakcyjność i stresu-
jące zachowania partnerki, brak relacji uczuciowej),

• reaktywne (dotyczy mężczyzn, którzy reagują lękiem 
na epizodyczne zaburzenia erekcji i nastawiają się na ich 
powtarzalność),

• masturbacyjne (uwarunkowanie się na silne bodźce 
dotykowe, specyficzne fantazje, pornografię). 

Obecnie lekiem pierwszego wyboru w leczeniu ED są 
doustne Inhibitory fosfodiesterazy PDE5. Pojawiły się one 
po badaniach nad mechanizmami regulującymi pracę mięśni 
gładkich prącia i zrewolucjonizowały leczenie ED. 
Pierwsze leki z tej grupy zostały zarejestrowane przed co 
najmniej 20 laty: Sildenafil, zarejestrowany w 1998 roku, 
kolejne to tadalafil i wardenafil zarejestrowane w 2003 roku 
i najnowszy awanafil. Istnieją pewne różnice pomiędzy pro-
filami farmakokinetycznymi i farmakodynamicznymi tych 
leków. 

W praktyce klinicznej ED zdarzają się komplikacje, które mogą 
prowadzić do braku odpowiedzi na leczenie. Z najważniejszych 
można wymienić: pogorszenie funkcji śródbłonka lub miaż-
dżyca naczyń krwionośnych, nierozpoznany hipogonadyzm, 
niewłaściwa edukacja pacjenta, rozwój tolerancji lekowej oraz 
czynniki psychosocjalne. Jedną z kluczowych metod leczenia 
niezależnie od przyczyn wystąpienia zaburzeń erekcji, jest 
psychoterapia seksuologiczna. W przypadku etiologii psycho-
gennej–psychoterapia może być jedyną podejmowaną formą 
oddziaływań a w przypadku zaś etiologii organicznej i mie-
szanej – stanowi dopełnienie prowadzonego postępowania 
medycznego. Terapia psychoseksualna w zależności od etio-
logii obejmuje metody treningowe, psychoterapie indywidu-
alną, partnerską jak również grupową. Odgrywa szczególne 
znaczenie w trwałych, nieodwracalnych zmianach narządu 
lub w razie nieskutecznego leczenia farmakologicznego. Jej 
oddziaływanie psychospołeczne ma na celu usunięcie zabu-
rzeń zdrowia przez zmianę sposobów przeżywania, pozna-
wania i zachowania. Jest to szczególne, leczące doświadczenie, 
w wyniku którego pacjent zdobywa nową wiedzę, uczy się 
nowych wzorców reagowania emocjonalnego i zachowania. 
Podsumowując, dla zapewnienia utrzymania wysokiej jakości 
życia i satysfakcji z życia seksualnego ważne jest zaoferowa-
nie najlepszego leczenia ED. Przy wyborze terapii przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę na profile skuteczności, 
bezpieczeństwa leku, czynniki psychogenne, rozważyć 
szczegółowe oczekiwania pacjenta, aby zapewnić pacjen-
towi maksymalną satysfakcję z leczenia i skuteczność terapii. 
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Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe

zaprasza
do Pracowni Fizjoterapii

w Przychodni ul. Saskiej 61 i ul. Abrahama 16

na zabiegi fizjoterapeutyczne
od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 20.00.

Proponujemy Państwu szeroki wachlarz usług świadczonych przez profesjonalny i doświadczony zespół  
fizjoterapeutów: ■ Ćwiczenia indywidualne ■ Zabiegi z zakresu fizykoterapii:  • ultradźwięki • elektroterapia  

• magnetoterapia • laseroterapia punktowa • krioterapia miejscowa, ■ masaż leczniczy,  
■ kinesiotaping czyli plastrowanie dynamiczne.

Zgłoszenia i zapisy przyjmujemy w pracowniach lub pod numerem telefonu 513-548-851

Warszawa Praga Południe

SZPZLO



Udar mózgu jest trzecią przyczyną zgonów i głównym 
powodem niesprawności u osób powyżej 40. roku życia.

Co to jest udar mózgu ?
Udar to nagłe, miejscowe zaburzenie krążenia krwi 
w mózgu. Potocznie zwany jest wylewem krwi do mózgu. 
Czy słusznie ? – nie jest to określenie precyzyjne, ponieważ 
tylko 20 procent udarów spowodowanych jest krwotokiem, 
np.: z powodu pęknięcia tętniaka. Większość z nich, bo aż 
80 procent – to udary niedokrwienne. Spowodowane są 
one niedokrwieniem na skutek zamknięcia naczynia dopro-
wadzającego krew do mózgu przez m.in. zator lub zakrzep. 

Jakie są czynniki udaru mózgu ?
Istnieją czynniki ryzyka, które na pewno sprzyjają wystą-
pieniu udaru i takie, które prawdopodobnie 
zwiększają ryzyko zaburzeń krążenia 
mózgowego. 
Można je podzielić na:
1. Związane ze stylem życia 
i środowiskiem:
a)  pewne – m.in. przewlekły 

nikotynizm, alkoholizm, 
uzależnienie od leków, 
wiek (ryzyko wystąpie-
nia udaru podwaja się co 
10 lat), płeć męska, czyn-
niki rodzinne i genetyczne,

b)  prawdopodobne – m.in. 
przyjmowanie doustnych 
środków antykoncepcyjnych, 
dieta uboga w tłuszcze zwierzęce, 
otyłość, zaburzenia w gospodarce lipi-
dowej, brak aktywności fizycznej, zimowa 
pora roku. (Naukowcy z Uniwersytetu w Jenie przez 
osiem lat obserwowali 1,7 tys. pacjentów przyjętych do 
szpitali z powodu udaru. Za każdym razem dokładnie 
analizowali pogodę z trzech dni poprzedzających epizod 
udarowy. Okazuje się, że każdy spadek temperatury 
o 2,9°C sprawiał, że ryzyko udaru wzrastało o 11%). 

2. Związane z występowaniem chorób:
a)  pewne – nadciśnienie tętnicze, choroby serca, TIA 

tj. zespół przemijających zaburzeń czynności mózgu 

związanych z niedokrwieniem w obszarze unaczynienia 
tętnic szyjnych lub kręgowych, podwyższony poziom 
hematokrytu, cukrzyca, niedokrwistość, podwyższony 
poziom fibrynogenu, migrena, 

b)  prawdopodobne – podagra, podwyższony poziom 
kwasu moczowego, niedoczynność tarczycy.

3.  Związane z bezobjawowymi zmianami w tętnicach 
pozaczaszkowych i wewnątrzmózgowych.

4.  Związane z mnogimi czynnikami ryzyka. m.in.: nadci-
śnieniem tętniczym, nikotynizmem, oraz podwyższo-
nym stężeniem cholesterolu1.

Zagrożenie udarem mózgu zwiększa się 2–3 krotnie 
u mężczyzn chorujących na cukrzycę lub choroby serca. 
W grupie podwyższonego ryzyka są również palacze. 
Palenie papierosów uszkadza ścianki naczyń krwionośnych, 

zwiększa krzepliwość krwi i obkurcza naczynia. 
Im więcej osoba pali, tym bardziej podnosi 

ryzyko choroby ale też obniża wiek, 
w którym może się ona rozwinąć. 

Najbardziej ryzykują nałogowcy 
z nadciśnieniem, bo u nich 

prawdopodobieństwo udaru 
mózgu jest 5 razy wyższe 
w porównaniu z palaczami 
z normalnym ciśnieniem 
i 20 razy wyższe w porów-
naniu z osobami niepalącymi 

z prawidłowym ciśnieniem.

Jakie są rodzaje udarów 
mózgu i ich objawy ?

Istnieją dwa rodzaje udaru mózgu w zależ-
ności od jego przyczyny:

Pierwszy, niedokrwienny – znacznie częstszy (ok. 80% 
przypadków) tzw. zawał mózgu – jego przyczyną jak 
nazwa wskazuje jest niedokrwienie czyli nagłe zatrzymanie 
dopływu krwi do mózgu spowodowane przez skrzep krwi 
lub blaszkę miażdżycową. Przyczyną zatorów w naczyniach 
mogą być choroby serca (np.: wady zastawek, zaburzenia 
rytmu serca).

1   A. Członkowska, A. Członkowski, Leczenie w neurologii. PZWL, 
Warszwa.

Nie 
lekceważ 

symptomów,  
bo mogą to być 

objawy  
udaru mózgu!

U jak udar mózgu
Opracowanie: Bożena Pawłowska
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Objawy udaru niedokrwiennego
Udar niedokrwienny mogą poprzedzać bóle i zawroty 
głowy. Czasem towarzyszy im przejściowy niedowład rąk 
lub nóg, trudności w mówieniu czy tzw. przeczulica (nad-
wrażliwość na dotyk). Jeżeli w naczyniu mózgowym tworzy 
się zakrzep, objawy mogą stopniowo narastać w ciągu kilku 
godzin, a nawet dni. Przy udarze spowodowanym przez 
zator (np. oderwana skrzeplina ) wstępne objawy mogą nie 
wystąpić, może dojść do utraty przytomności.
Drugi, krwotoczny zwany wylewem krwi do mózgu jest 
rzadszy, najczęściej spowodowany nadciśnieniem tętni-
czym. Z uszkodzonych naczyń krwionośnych krew wylewa 
się bezpośrednio do mózgu lub przestrzeni znajdującej się 
pomiędzy mózgiem a czaszką. Może wystąpić krwotok 
śródmózgowy – to krwawienie do mózgu lub krwotok 
podpajęczynówkowy polegający na wynaczynieniu krwi 
do przestrzeni podpajęczynówkowej najczęściej związane 
z pęknięciem tętniaka.
Objawy udaru krwotocznego
Początek udaru krwotocznego poprzedza zwykle silny ból 
głowy, wymioty i drgawki, utrata przytomności. Najczęściej 
dochodzi do obrzęku mózgu. Chorzy mają znaczne zabu-
rzenia świadomości, trudno jest im oddychać i może dojść 
do zatrzymania krążenia. 

Objawy udaru mózgu zależą przede wszystkim od tego, 
która część mózgu została uszkodzona. Mogą pojawić się 
nagle i skutkować utratą równowagi, niewyraźną mową lub 
zaburzeniami widzenia.

Nie lekceważmy takich symptomów, bo mogą to być 
objawy udaru mózgu ! 

Natychmiast należy wezwać pomoc medyczną, gdy:
• osoba nagle upada bez żadnej uchwytnej przyczyny, 
• ma zaburzenia koordynacji ruchowej bądź kłopoty 

z orientacją, 
• zaburzenia świadomości czy trudności w rozumieniu 

poleceń,
• pojawiają się nagłe bóle i zawroty głowy, 
• zaburzenia widzenia pod postacią podwójnego widze-

nia, ślepoty lub niedostrzegania połowy pola widzenia,
• mowa staje się niewyraźna, pojawiają się problemy 

z wypowiadaniem słów (wynika to z porażenia mięśni 
podniebienia oraz opadania kącika ust stąd też częsty 
wyciek śliny po jednej stronie i trudności w wypowiada-
niu prostych zdań),

• występuje drętwienie kończyn, zaburzenia czucia lub 
porażenie połowicze jednej połowy ciała.
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Pierwsza pomoc
W przypadku wystąpienia udaru bardzo istotną kwestią 
jest zapewnienie szybkiej specjalistycznej opieki lekarskiej. 
Od tego zależy czy pacjent będzie miał szansę na całko-
wity powrót do zdrowia. Życie i zdrowie osób często 
zależy od naszej właściwej reakcji w chwili zagrożenia. 
W przypadku podejrzenia udaru mózgu należy natych-
miast wezwać karetkę – zadzwonić pod numer 112 lub 
999. Do czasu przyjazdu ratownika okresowo kontro-
lujemy oddech chorego i jeśli to możliwe utrzymujemy 
z nim kontakt słowny.
Pacjenta przytomnego należy ułożyć w pozycji z lekko unie-
sionym tułowiem pod kątem około 30°. 
Pacjenta nieprzytomnego najlepiej ułożyć w pozycji 
bocznej, która zapobiegnie wystąpieniu niedrożności 
dróg oddechowych oraz ewentualnemu zachłyśnięciu się 
treścią pokarmową w przebiegu wymiotów. Twarz kieru-
jemy ku dołowi, by zapobiec ewentualnemu zachłyśnięciu 
wypływającą śliną. 
Uwaga! Choremu nie wolno podawać doustnie żadnych 
płynów. 
Pacjent z udarem mózgu powinien zostać jak najszyb-
ciej przewieziony do oddziału neurologicznego najlepiej 
w ciągu 2-ch godzin od wystąpienia udaru. Można wówczas 
w dużym stopniu zapobiec uszkodzeniu mózgu, bowiem 
istnieje szansa na udrożnienie zamkniętego naczynia mózgo-
wego i przywrócenie krążenia w obszarze, który wprawdzie 
jest niedokrwiony, ale wciąż jeszcze funkcjonujący.  W Polsce 
funkcjonują także specjalistyczne ośrodki zajmujące się lecze-
niem ostrego udaru m.in. w Wojskowym Instytucie Medycz-
nym lub w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Zapobieganie udarowi mózgu 
1. Kontrola ciśnienia tętniczego – u osób do 65 r.ż. zaleca 

się utrzymywanie ciśnienia tętniczego o prawidłowych 
wartościach poniżej 130/70 mm Hg, a u osób powyżej 
65 r.ż. wartości 140/80 mm Hg.

2. Unikanie alkoholu i palenia papierosów.
3. Zwiększenie aktywności fizycznej. Zalecany jest regu-

larny wysiłek fizyczny, umiarkowanie intensywny, przez 
min. 30 minut dziennie (szybki marsz, spacer w umiar-
kowanym tempie, jazda na rowerze, aerobik).

4. Stosowanie diety ubogiej w sód i bogatej w potas 
co sprzyja redukcji nadciśnienia tętniczego. WHO 
(Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca ograniczenie 
spożycia soli do 5 g dziennie (płaska łyżeczka) szacuje, 
że zmniejszenie porcji soli może zapobiec jednemu na 
pięć przypadków udaru mózgu.

5. Spożywanie owoców i warzyw oraz ograniczenie 
tłuszczów zwierzęcych. Korzystne jest spożywanie np. 
roślin strączkowych a także warzyw kapustnych (kala-
fior, kapusta, brokuły, brukselka), ponieważ zawierają 
znaczne ilości antyoksydantów (substancji, które walczą 
z wolnymi rodnikami) i witamin. Z tych samych wzglę-
dów warto wprowadzić do jadłospisu owoce i warzywa 
o intensywnej barwie – czarne porzeczki, pomarańcze, 
zieloną i czerwoną paprykę. Jedna dodatkowa porcja 
warzyw i owoców dziennie może zmniejszyć ryzyko 
udaru mózgu.

6. Regularne kontrolowanie masy ciała. 
7. Okresowa kontrola poziomu glukozy i cholesterolu we 

krwi.
8. Ograniczenie stresu.

Źródło:
Portal ABC Zdrowie
http://www.fum.info.pl/page/index/51

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe 
 oraz m.st. Warszawa

zaprasza osoby od 60 roku życia
(tj. urodzone do dn. 31.12.1959 roku, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy) 

do udziału w programie pn. „Aktywny Senior”. 
W jego ramach będą się odbywały na terenie ZLO przy ul. Saskiej 61 oraz Abrahama 16 (Pracownia Fizjoterapii) 

zajęcia z ćwiczeniami ogólnousprawniającymi 2 x w tygodniu przez okres 8 tygodni poprzedzone wykładem na temat zdrowego stylu życia. 
Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy. 

Zapraszamy do udziału w programie od marca do grudnia 2019 r.

Zajęcia dla uczestników są bezpłatne.
Zapisy od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie w godz. 8.00 - 18.00

 ZLO ul. Abrahama 16 – tel. 22 673 39 92                   ZLO ul. Saska 61 – tel. 22 617 30 05

Serdecznie zapraszamy
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Warszawa Praga Południe

SZPZLO

Programy profilaktyczne

Profilaktyka  
raka szyjki macicy
Proponujemy bezpłatne badania cytologiczne, dla 
kobiet w wieku 25–59 lat* zamieszkałych na terenie 
województwa mazowieckiego, które w okresie ostatnich 
3 lat nie uczestniczyły w w/w programie lub otrzymały 
pisemne wskazanie od lekarza do wykonania badania 
za 12 miesięcy.

Zapraszamy do ZLO:
przy ul. Saskiej 61, tel.: 22 617 36 39
przy ul. Grochowskiej 339, tel.: 22 810 50 07
przy ul. Kickiego 24, tel.: 22 810 67 75
przy ul. Abrahama 16, tel. 22 671 23 08

Warunkiem uczestnictwa w programie jest posiadanie 
aktualnego dowodu ubezpieczenia. Prosimy o przynie-
sienie ostatniego wyniku badania cytologicznego.

* Przy określeniu wieku bierze się pod uwagę rok 
urodzenia

Profilaktyka chorób 
układu krążenia
Program skierowany jest do osób, które: w bieżącym 
roku kalendarzowym ukończyły 35,40,45,50 lub 55 lat 
i w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z badań wykony-
wanych w ramach w/w. programu oraz nie miały wcze-
śniej rozpoznanej choroby układu krążenia. W pakiecie 
badań znajdują się: pomiary ciśnienia tętniczego krwi, 
badanie poziomu cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, 
trójglicerydów, glukozy oraz określenie BMI. Lekarz poz 
przeprowadza wywiad na podstawie ankiety zgodnej 
z Kartą Badania Profilaktycznego oraz ocenia czynniki 
ryzyka zagrożenia chorobami układu krążenia.

Zapraszamy pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ 
w naszych placówkach:
przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61,
ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3,
ul. Ateńskiej 4, ul. Korytnickiej 42/44,
ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4,
ul. Grochowskiej 339

Profilaktyka 
gruźlicy
Adresowany jest do osób dorosłych, które nie choro-
wały na gruźlicę, ale miały kontakt z osobami chorymi 
na to schorzenie; do osób bezdomnych, bezrobotnych, 
niepełnosprawnych, obciążonych długotrwałą chorobą, 
uzależnionych od: tytoniu, alkoholu, narkotyków. 
Warunkiem uczestnictwa w w/w programie jest wypeł-
nienie pisemnego oświadczenia, że w ciągu ostatnich 
24 miesięcy uczestnik programu nie podlegał badaniu 
ankietowemu pielęgniarki POZ w ramach profilaktyki 
gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się 
do pielęgniarek środowiskowych – rodzinnych w nastę-
pujących przychodniach:
przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61,
ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego 3,
ul. Ateńskiej 4, ul. Korytnickiej 42/44,
ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4,
ul. Grochowskiej 339

SZPZLO Warszawa Praga Południe zaprasza do wzięcia udziału 

w bezpłatnych badaniach wykonywanych bez skierowania 

w ramach następujących programów profilaktycznych 

finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.



SZANOWNI  
PACJENCI!
ZAPRASZAMY 
DO PORADNI 
STOMATOLOGICZNEJ
w ZLO przy ul. GROCHOWSKIEJ 339
Zapisy prowadzone są osobiście lub telefonicznie:
nr tel. 22 870–15–80
poniedziałek, środa godz. 8.00–18.00
wtorek, piątek w godz. od 8.00–14.00
czwartek od 9.00–18.00

Krótkie terminy oczekiwania na wizytę.
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE SĄ W RAMACH
UMOWY ZAWARTEJ Z NFZ



Lekarz, spiesząc się do pracy, zostawił swój 
stetoskop na stole kuchennym. Zorientowawszy 
się wraca i widzi swoją 4-letnią córeczkę, która 

ogląda tenże stetoskop z zainteresowaniem.
– Moja krew! Będzie lekarzem!  

Wchodzi do kuchni, szczęśliwy jak nigdy 
a córeczka mówi do stetoskopu patrząc na niego:

– Witamy w McDonalds, czy mogę przyjąć  
od pana zamówienie?



Pacjentka zwraca się do lekarza:
– Panie doktorze, skoro literatura medyczna jest 

tak bogata, to po co są jeszcze lekarze?
– Żeby chory nie umarł w skutek  

jakiegoś błędu drukarskiego





Do programisty wpadł znajomy informatyk. 
Ale nie da się spokojnie poserfować, bo dzieci 
gospodarza piorą się między sobą, wrzeszcząc 

przy tym niemiłosiernie.  
W końcu znajomy nie wytrzymuje i pyta:
– Słuchaj, nie mógłbyś jakoś ich uspokoić?

A programista, nie odrywając wzroku od ekranu:
– Nie da się. Konflikt wersji. 



Kowalscy postanowili pójść do opery. Kiedyś 
w końcu trzeba... Ubrali się odświętnie w gar-
nitur i suknię wieczorową. Ustawili się po bilety 
w kolejce pod kasą. Przed nimi gość zamawia:

– Tristan i Izolda. Dwa poproszę…
Kowalski jest następny:

– Zygmunt i Regina. Dla nas też dwa…





W gabinecie rentgenowskim  
dwóch techników ogląda wykonane  
przed trzema zaledwie minutami,  

zdjęcie klatki piersiowej nałogowego palacza.
– Kazik – pyta jeden – Co to za małe szkieleciki 

stojące jakby w szeregu na całym  
lewym płucu tego gościa?

Kazik przygląda się dłuższą chwilę, podnosi się, 
otwiera drzwi, wystawia głowę na zewnątrz, 

potem podchodzi do konsolety  
sterującej „aparatem” i mówi :

– Trochę za dużą  moc promieni nastawiliśmy.  
To dzieci z przedszkola „Jagódka”, przyszły  

na szczepienie do gabinetu obok  
i czekają na korytarzu.



Na wesoło
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Po wypełnieniu krzyżowki liczby od 1 do 35 utworzą hasło
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Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zespołu www.szpzlo.praga-pld.pl

ZLO Adres
Poradnie 

podstawowej 
opieki zdrowotnej

Poradnie 
specjalistyczne Numery telefonów

1 Saska 61 dla dorosłych
dla dzieci

• endokrynologiczna 
• gruźlicy i chorób płuc 
• gastroenterologiczna 
• dermatologiczna 
• położniczo–ginekologiczna 
• alergologiczna dla dzieci
• pracownia fizjoterapii
•  Pielęgniarska Opieka 

Długoterminowa Domowa 
(PODD)

Centrala: 22 617 30 01 do 04

Rejestracja ogólna: 22 617 67 33 
22 617 67 07

Por. POZ dla Dzieci: 22 617 67 34

Por. ginekologiczno- 
-położnicza: 22 617 36 39

Sekretariat: 22 617 67 46

Prac. fizjoterapii: 22 617 30 05

PODD 22 610 45 05

2 Grochowska 339 dla dorosłych
dla dzieci

• rehabilitacji 
• położniczo–ginekologiczna 
• stomatologiczna 
• pracownia fizjoterapii

Rejestracja: 22 870 43 83

Por. POZ dla Dzieci: 22 810 21 11

Stomatologia: 22 870 15 80

Rejestracja rehabilitacji 22 810 09 91

3 Ateńska 4 dla dorosłych – Rejestracja: 22 617 32 96

4 Ostrołęcka 4 dla dorosłych
dla dzieci

• neurologiczna 
• okulistyczna 
• otolaryngologiczna 
• leczenia bólu

Centrala: 22 810 20 42 do 43 
22 810 80 78

Por. POZ dla Dzieci: 22 810 45 91

Rejestracja: 22 810 33 73

Sekretariat: 22 810 79 43

5 Abrahama 16 dla dorosłych
dla dzieci

• chirurgia ogólna 
• diabetologiczna 
• kardiologiczna 
• urologiczna 
• rehabilitacji 
• położniczo–ginekologiczna
• pracownia fizjoterapii

Centrala: 22 671 24 71

Rejestracja: 22 673 81 66 
22 671 24 17

Rejestracja 
(rehabilitacja i zabiegi) 22 673 39 92

Rejestracja kardiolo-
giczna i urologiczna 22 671 24 79

Por. POZ dla Dzieci: 22 671 24 63
Por. ginekologiczno- 
-położnicza: 22 671 23 08

Sekretariat: 22 613 56 41

6 Ostrzycka 2/4 dla dorosłych – Rejestracja: 22 813 27 11 
22 813 27 82

7 Sygietyńskiego 3 dla dorosłych
dla dzieci

– Rejestracja: 22 810 04 42

Por. POZ dla Dzieci: 22 810 09 30

8 Kickiego 24 dla dorosłych • reumatologiczna 
• urazowo–ortopedyczna 
• położniczo–ginekologiczna 
•  Poradnia Zdrowia  

Psychicznego dla dzieci 
i młodzieży

Centrala: 
22 810 54 14 
22 810 24 91 
22 810 25 95

Rejestracja: 22 810 41 71 
22 810 67 75

Sekretariat: 22 810 24 59

PZP dla dzieci 
i młodzieży: 22 810 44 36

9 Gruzińska 6 – •  Poradnia Zdrowia 
Psychicznego dla dorosłych

•  Oddział Dzienny 
Psychiatryczny

Rejestracja PZP 
dla dorosłych:

22 617 56 82 
22 616 39 34

Oddział: 22 617 41 34

10 Korytnicka 42/44 dla dorosłych • stomatologiczna Centrala: 22 810 20 42 do 43 
22 810 80 78

Rejestracja 22 810 70 35

POZ rejestracja
22 610 72 52 
22 610 46 90 

Wykaz placówek


