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Rozpoczęcie Seminarium 
Jerzy Bochyński, Wiceprezes Fundacji Sądeckiej 
w rozmowie z Tomaszem Kowalskim, redaktorem 
naczelnym portalu i miesięcznika „Sądeczanin”

Powrót do zdrowia po COVID-19?
prof. dr hab. nauk. med. Andrzej Fal, Kierownik 
Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i  Chorób We-
wnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego 
MSWiA w Warszawie, Prezes Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego 
w rozmowie z Igą Michalec, dziennikarką portalu 
i miesięcznika „Sądeczanin” 

COVID-19 a problemy pacjentów 
neurologicznych 
prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak – Kierownik 
Katedry i Kliniki Neurologii UM w Lublinie, prezes 
elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego 
w rozmowie z Igą Michalec, dziennikarką portalu 
i miesięcznika „Sądeczanin” 

POZ w nowej rzeczywistości – 
panel dyskusyjny 
Moderator: Ewa Stachura, dziennikarka portalu 
i miesięcznika „Sądeczanin”
Paneliści: 
Elżbieta Fryżlewicz-Chrapisińska – Dyrektor 
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Anna Czech – Prezes MZP ZOZ i dyrektor Szpi-
tala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie
Izabela Kucharska – Zastępca Głównego Inspek-
tora Sanitarnego 
Katarzyna Kucia-Gancarczyk – Dyrektor Samo-
dzielny Publiczny ZPOZ w Muszynie
Lek. Anna Olech – Kierownik NZOZ „PRAXIS”  
Sp. z o.o. w Nowym Sączu 

COVID-19 a leczenie 
kardiologiczne 
prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski – Dyrektor 
Kliniki Kardiologii i  Angiologii Interwencyjnej – 
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy 
w rozmowie z Sylwią Siwulską, dziennikarką por-
talu i miesięcznika „Sądeczanin”

Fizjoterapia pacjentów po COVID-19 
Tomasz Niewiadomski, Wiceprezes Krajowej Izby 
Fizjoterapeutów w rozmowie z Kingą Kos, dzienni-
karką portalu i miesięcznika „Sądeczanin”

COVID-19 a zdrowie psychiczne 
Polaków 
prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman – Wiceprezes 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownik 
Kliniki Psychiatrii Sądowej w  Instytucie Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie, Członek Komitetu Zdrowia 
Publicznego PAN, Pełnomocnik Ministra Zdrowia 
ds. Psychiatrii Sądowej w rozmowie z Igą Michalec, 
dziennikarką portalu i miesięcznika „Sądeczanin” 

Prognozy dotyczące rozwoju 
epidemii oraz korzyści płynące  
ze szczepień 
dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Naro-
dowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwo-
wego Zakładu Higieny w rozmowie z Igą Michalec, 
dziennikarką portalu i miesięcznika „Sądeczanin” 

Jakie wsparcie z ZUS można 
uzyskać w ramach Tarczy 
Antykryzysowej? 
Artur Mazurek – Zastępca Dyrektora ds. dochodów 
w Oddziale ZUS w Nowym Sączu w rozmowie z Ja-
gienką Michalik, dziennikarką portalu i miesięczni-
ka „Sądeczanin”

Główny Inspektorat Sanitarny 
w dobie pandemii 
Krzysztof Saczka – Główny Inspektor Sanitarny 
w rozmowie z Jagienką Michalik, dziennikarką por-
talu i miesięcznika „Sądeczanin” 

COVID-19 a chorzy na cukrzycę 
Rozmowa diabetologa z  dziennikarzem portalu 
i miesięcznika „Sądeczanin”

VI Plebiscyt Medyczny – rozstrzygnięcie 
plebiscytu, ogłoszenie wyników w kategoriach: 
Sądecka Pielęgniarka / Położna, Sądecka Przychodnia 
Zdrowia Przyjazna Pacjentowi, Sądecki Lekarz/Lekarka

Program IX Seminarium  
z cyklu „O zdrowiu Sądeczan” 
18 – 26 marca 2021
wydarzenie online – www.sadeczanin.info



Szanowni Państwo!

Już od blisko 10 lat Seminarium „O  Zdrowiu Sądeczan” 
służy poprawie świadomości zdrowotnej mieszkańców 
Sądecczyzny oraz wymianie informacji i  doświadczeń 

pomiędzy pracownikami ochrony zdrowia. Przez te ostatnie 
kilka lat, spotykaliśmy się w  niezwykle serdecznej atmosferze 
w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Przez 
cały ten czas Seminarium miało nie tylko wymiar popularno-
naukowy, ale także charakter spotkania rodzinnego.

Jesteśmy niezmiernie zasmuceni, że w 2021 roku, ze względu 
na trwającą epidemię COVID-19 w dalszym ciągu nie możemy 
spotkać się w  tradycyjny sposób, a  jedynie wirtualnie. Wielu 
z  nas chciałoby wykreślić ubiegły rok nie tylko z  kalendarza, 
ale i  z  pamięci. Pandemia zmieniła nas i  naszą codzienność. 
Zdominowała wszystkie dziedziny życia, w  tym rodzinnego 
i zawodowego. Każdego dnia i na każdym kroku odczuwaliśmy 
jej skutki zdrowotne, społeczne, polityczne i  gospodarcze. 
Nauczyliśmy się zachowywać dystans społeczny, zakrywać usta i  nos oraz często 
dezynfekować ręce. Pandemia w ogromnym stopniu dotknęła pracowników ochrony 
zdrowia i  nas – Pacjentów. Dlatego w  programie tegorocznego Seminarium dużo 
miejsca poświęciliśmy konsekwencjom zdrowotnym – m.in. kardiologicznym, 
pulmonologicznym, diabetologicznym – jakie wiążą się z  zachorowaniem na 
koronawirusa. Do udziału w  rozmowach zaprosiliśmy wybitnych ekspertów 
i autorytetów w swoich dziedzinach, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

W  tym roku będziemy kontynuować także tradycję przyznawania wyróżnień dla 
najlepszych lekarzy i przychodni z naszego regionu. 25 marca 2021 r. poznamy laureatów 
plebiscytu w  trzech kategoriach: Sądecki Lekarz, Sądecka Pielęgniarka/Położna oraz 
Sądecka Przychodnia Przyjazna Pacjentowi. W roku 2021 wpłynęło aż 70 zgłoszeń do 
konkursu co świadczy o wielkiej wdzięczności pacjentów względem sądeckich lekarzy 
i  pielęgniarek. Wyróżnienia otrzymają osoby i  instytucje, które budzą największe 
zaufanie i uznanie wśród pacjentów. 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Partnerom tegorocznego seminarium: 
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, Narodowemu Funduszowi Zdrowia 
Oddział w  Krakowie, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w  Nowym 
Sączu, Okręgowej Izbie Lekarskiej w  Krakowie, Nowosądeckiej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych, Miastu Nowy Sącz. 

Mamy ogromną nadzieję, że tegoroczny program spełni Państwa oczekiwania. 
Zapraszamy do śledzenia obrad Seminarium za pośrednictwem portalu Sadeczanin.info. 

JERZY BOCHYŃSKI
Wiceprezes Fundacji Sądeckiej
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Nowe standardy teleporad w POZ,  
nowa ścieżka testowania w kierunku COVID19
– rozmowa z Elżbietą Fryźlewicz-Chrapisińską,  
Dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ

Początek pandemii w marcu 2020 r. dał pacjentom telepo-
rady. W ubiegłym roku w marcu była to praktycznie jedyna 
forma kontaktu z lekarzem POZ. Czy po roku ta forma korzy-
stania z porad lekarskich nadal się sprawdza?

Teleporady rzeczywiście okazały się niezwykle pomocnym 
rozwiązaniem na początku pandemii. Po roku doświadczeń, 
mamy rozporządzanie, które porządkuje i standaryzuje zasa-
dy udzielania teleporad w POZ. To ważny dokument, bo dla 
jednych teleporady były wybawieniem i bardzo praktycznym 
rozwiązaniem, dla innych – co widzieliśmy w liczbie zgłoszeń 
pacjentów do NFZ – okazały się niebezpiecznym ogranicza-
niem bezpośredniego kontaktu z lekarzem. 

Na co skarżyli się pacjenci? 
Pacjenci zgłaszali nam, że niestety bez względu na ob-

jawy, od długiego czasu nie mogli uzyskać wizyty bezpo-
średniej w przychodni. W tej chwili, lekarze, personel przy-
chodni jest już zaszczepiony, podobnie duża cześć seniorów, 
w  przypadku których – ze wglądu na wielochorobowość 
kontakt bezpośredni z  lekarzem jest bardzo ważny. Przy-
chodnie POZ cały czas otrzymują też dodatkowe środki 
z NFZ, dzięki którym mogą przygotować swoje palcówki do 
bezpośrednich wizyt z zachowaniem bezpieczeństwa i reżi-
mu sanitarnego. To dodatkowe 3% wysokości faktur, które 
rozliczają z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak – zgodnie z nowymi przepisami ma wyglądać standard 
teleporad w POZ?

Nowe regulacje, przygotowane przez Ministerstwo 
Zdrowia, w precyzyjny sposób określają, w jakich sytuacjach 
lekarze rodzinni nie mogą narzucać swoim pacjentom kon-
sultacji jedynie w  formie teleporady. Przede wszystkim 
w gabinecie konsultowany powinien być także każdy chory, 
jeśli nie wyrazi zgody na udzielenie pomocy przez telefon. 
Lekarze nie mogą również odmówić bezpośredniej wizyty 
w przychodni rodzicom z dzieckiem poniżej 6 lat i nowym 
pacjentom, których do tej pory nie leczyli. 

W swoich gabinetach medycy podstawowej opieki zdro-
wotnej mają obowiązek przyjąć m.in. chorych cierpiących 
na przewlekłe schorzenia, których stan zdrowia się pogor-
szył lub u których zmieniły się objawy choroby oraz pacjen-
tów z podejrzeniem nowotworu. 

Kiedy zatem możliwa jest teleporada? 
Lekarz może podjąć decyzję o  zdalnej formie kon-

sultacji w  przypadku, gdy istnieje podejrzenie zakażenia 

Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska
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koronawirusem albo chory potrzebuje jedynie recepty na 
leki niezbędne do kontynuowania leczenia, kontynuacji zle-
cenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne czy zaświadcze-
nia o stanie zdrowia. Za pośrednictwem teleporady medyk 
może również skontrolować stan zdrowia małego pacjen-
ta, poniżej 6 roku życia, któremu terapię ustalił wcześniej 
w gabinecie. 

Mamy trzecią fale pandemii. Czy lekarze rodzinni nadal kieru-
ją pacjentów na testy w kierunku koronawirusa? 

Oczywiście. Lekarz POZ nadal może kierować na testy 
w kierunku koronawirusa. Od 15 marca jest też nowa ścież-
ka testowania w kierunku obecności wirusa. To formularz 
online, który może wypełnić każdy, kto podejrzewa u siebie 
Covid-19. Na podstawie przekazanych danych, dowie się, 
czy kwalifikuje się na test. Jeśli system zakwalifikuje zgła-
szającą się osobę na test, skontaktuje się z  nią konsultant 
z Centrum Monitorowania Domowej Opieki Medycznej. Po 
konsultacji otrzyma ona zlecenie na test z systemu eKolejka. 
Nowa ścieżka testowania ma odciążyć lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej, ale też zapewnić powszechną dostępność 
do badań. 

Czy pacjenci chętnie poddają się testom? 
Lekarze alarmują, że pacjenci najprawdopodobniej za-

każeni nagminnie unikają testów i apelują do pacjentów, by 
wykonywali zlecone testy na obecność koronawirusa. Przy-
łączam się do tego apelu. W Małopolsce działa 48 punktów 
pobrań. W  tej chwili w  związku ze zwiększająca się liczbą 
zakażeń, wydłużają one godziny przyjęć. Pobranie wyma-
zu i  test na obecność koronawirusa są bezpłatne. Nie ba-
gatelizujmy objawów, które mogą wskazywać na zarażenie 
koronawirusem!

Musimy pamiętać, że rozwój epidemii zleży w  dużym 
stopniu od nas i naszej postawy społecznej. Dopóki wszy-
scy nie zostaniemy zaszczepieni preparatami chroniącymi 
przed koronawirusem, w ograniczeniu epidemii może po-
móc jedynie rygorystyczne przestrzeganie podstawowych 
zasad sanitarnych, czyli dystansu społecznego, częstej de-
zynfekcji rąk, prawidłowym noszeniu maseczki, która zasła-
nia nos i usta. Zasada #DDM nadal nas obowiązuje. Źródło i fot.: materiał – Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
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ul. Kraszewskiego 
33-380 Krynica Zdrój

IV piętro biurowca 
Pasażu Krynickiego 

endokrynologicznej, 
reumatologicznej,
psychiatrycznej, 
dermatologicznej, 
chirurgii ogólnej, 
chirurgii urazowo-ortopedyczne zarówno dla dorosłych jak i dzieci, 
neurologicznej,
neurochirurgicznej.

Misją naszego Centrum Medycznego jest zapewnienie pacjentom 
pomocy medycznej o najwyższej jakości i skuteczności, świadczonej 
w przyjaznych warunkach zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 
Rozpoczynając naszą działalność chcieliśmy stworzyć przychodnię w której pacjenci 
będą mogli uzyskać pomoc z wielu dziedzin medycyny. 
 
Profesjonalna opieka zdrowotna i wysoki standard udzielanych świadczeń zdrowotnych wynika z połączenia
umiejętności naszej kadry medycznej i indywidualnego podejścia do pacjenta. 
Naszą poradnię tworzy zespół lekarzy z wieloletnim stażem. Zaufanie ze strony pacjentów jest dla nas ogromną
wartością, która motywuje nas do dalszego rozwoju i rozszerzania naszej oferty i umiejętności.
 
W ramach ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych udzielane są porady kompleksowe, specjalistyczne,
zabiegowo-diagnostyczne oraz wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu danej poradni specjalistycznej.
Współpracują z nami lekarze specjaliści m.in. z Warszawy, Krakowa czy Mielca. Doświadczony personel zajmuje
się profesjonalną opieką nad każdym Pacjentem.
 
W ofercie posiadamy między innymi wizyty u specjalistów w poradniach:

 
Dysponujemy nowoczesnym aparatem USG do wykonywania badań m.in. jamy brzusznej, tarczycy, stawów oraz
USG Doppler tętnic i żył kończyn, dzięki czemu specjaliści mogą kompleksowo przeprowadzać wizyty
wymagające wykonania tego typu badań. 
 
W postaci iniekcji dostawowych podajemy m.in. kwas hialuronowy, komórki macierzyste i osocze
bogatopłytkowe. Stosowanie tych nowoczesnych metod znacznie wspomaga proces leczenia i daje bardzo
szybkie efekty kuracji. 
 

tel. 733-116-119
mail: rejestracja@cmjs.pl
www.cmjs.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 
14:00-18:00
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W celu zapewnienia pacjentom kompleksowej opieki, oprócz wizyt w poradniach specjalistycznych oferujemy
opiekę naszych fizjoterapeutów. 
Dla każdego pacjenta najważniejszym celem jest szybki powrót do zdrowia. 
Nasza wykwalifikowana i doświadczona kadra dokłada wszelkich starań aby wspomóc proces leczenia i jak
najszybciej przywrócić sprawność oraz pozbyć się dolegliwości bólowych towarzyszących urazom czy
zniwelować skutki np. siedzącego trybu życia. 
Oprócz stosowania nowoczesnych metod rehabilitacji zapewniamy przyjazną atmosferę.
 
Nasi fizjoterapeuci nie boją się wyzwań i dzięki ciągłemu rozwojowi, zaangażowaniu i profesjonalnemu
podejściu pomagają pacjentom sprawnie wrócić do zdrowia oraz poprawić komfort funkcjonowania.
W naszym Centrum można skorzystać z zabiegów fizykoterapii, rożnego rodzaju masaży leczniczych i
relaksacyjnych oraz terapii indywidualnych. Pomoc w naszych gabinetach znajdą osoby z bólami kręgosłupa
rożnego pochodzenia, bólami stawów obwodowych, pacjenci z chorobami neurologicznymi oraz po wypadkach
i urazach sportowych. Każdy z pacjentów otrzyma fachową pomoc. Zapewniamy konsultacje oraz indywidualny
dobór zabiegów i terapii. 
 
Oferujemy również wykonanie spersonalizowanych wkładek ortopedycznych do butów.
Wykonujemy wkładki do użytku codziennego, sportowe oraz specjalistyczne. 
Wkładki do butów SIDAS tworzą optymalne połączenie pomiędzy stopą a butem. Stosując te wkładki można
poczuć wyjątkowy komfort ponieważ ciężar naszego ciała rozkłada się równomiernie. Zmniejsza się również
ryzyko wystąpienia kontuzji, bo stopa jest bardziej stabilna w różnych płaszczyznach (wzdłużnie, przyśrodkowo i
bocznie). Stosując ukształtowane wkładki chronisz także inne stawy: kolana, biodra, kręgosłup. Wkładki dobrze
amortyzują, a wsparta stopa lepiej pracuje, co wpływa na funkcjonowanie innych stawów podczas wykonywania
różnych ruchów.
 
Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: www.cmjs.pl

tel. 733-116-119
mail: rejestracja@cmjs.pl
www.cmjs.pl

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 
14:00-18:00
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MIÓD PSZCZELI – odżywczy i smaczny produkt  
powstały z nektaru kwiatów i spadzi.
 SPADZIOWY – ciemny o smaku lekko żywicznym, polecany 

głównie przy wspomaganiu leczenia schorzenia górnych dróg 
oddechowych.
 WIELOKWIATOWY – barwa od jasnokremowej do herbacianej, 

polecana przy alergiach pyłkowych
 MNISZKOWY – barwa jasnokremowa do żółtej, łagodny, 

wzmacniający i pomocny przy schorzeniach serca i wątroby
 RZEPAKOWY – bardzo jasny, szybko krystalizuje, zapach i wygląd 

po skrystalizowaniu mało apetyczny jednak bardzo odżywczy dla serca
 AKACJOWY – kolor jasno słomkowy, bardzo długo nie 

krystalizuje. Pomocny przy schorzeniach przewodu pokarmowego.
 LIPOWY – żółtobursztynowy z odcieniem zielonkawym smaczny. 

Działa uspokajająco, pomocny przy przeziębieniach.
 GRYCZANY – ciemno-herbaciany o smaku korzennym, polecany 

przy miażdżycy i pomocny przy zrastaniu kości po złamaniach. 
Dodawany do nalewek i pierników.
 WRZOSOWY – czerwono-brunatny, płynny jest galaretowaty. 

Polecany przy schorzeniach dróg moczowych i prostaty.
 MIÓD W PLASTRZE – zwany inaczej sekcyjny, żucie kawałków 

[plastra łagodzi skutki kataru siennego.
 LEŚNY – powstaje z nektaru kwiatów leśnych kruszyny, maliny, 

jeżyny, itp. oraz z domieszką spadzi. Ogólnie wzmacniający.
 NAWŁOCIOWY – żółty, pomocny przy leczeniu dróg moczowych 

i skąpomoczu. Łagodzi również objawy kamicy nerkowej.

PRODUKTY PSZCZELE
 PYŁEK KWIATOWY – białko 

roślinne, bogate źródło mikroelementów, 
witamin, aminokwasów i soli mineralnych. 
Poprawia obraz krwi i wzmacnia system 
nerwowy.
 PIERZGA – pyłek kwiatowy przerobiony przez pszczoły 

i przygotowany do karmienia larw. Skuteczny ponieważ jest bardzo 
dobrze przyswajalny. Regeneruje wątrobę, detoksykuje, wzmacnia 
organizm, działa odżywczo.
 KIT PSZCZELI (PROPOLIS) – substancja balsamiczno-

żywiczna, która skutecznie likwiduje stany zapalne w organizmie. 
Stosuje się przy oparzeniach, trudno gojących ranach, odleżynach, 
odmrożeniach, grzybicach i innych. Przy umiejętnym zastosowaniu 
można zlikwidować nawet gronkowca złocistego. Przy stosowaniu 
preparatów propolisowych mogą wystąpić uczulenia – przerwać 
kurację.
 WOSK PSZCZELI – palenie świec z wosku pszczelego 

jonizuje powietrze przez co korzystnie działa na system nerwowy 
– uspokajająco.
 MLECZKO PSZCZELE – wydzielina gardzielowa pszczół 

robotnic. Substancja która działa regenerująco, wzmacniająco 
i podnosi witalność.

MIÓD I INNE PRODUKTY PSZCZELE
Zastosowanie i sposoby użycia

Pasieka „Barć im. Ks. Dra H. Ostacha” Emilia i Jacek Nowak  
Kamianna 17, 33-336 Łabowa, tel.: 18 474 16 32, e-mail: barc@kamianna.pl

MIÓD PSZCZELI ulega krystalizacji w czasie której jaśnieje, można go ponownie 
doprowadzić do stanu płynnego bez szkody podgrzewając maksymalnie  
do temperatury 42°C, najlepiej na łaźni wodnej. Najkorzystniej spożywać  
miód z pieczywem, 2-3 łyżeczki 2 razy dziennie, 2-3 łyżeczki 1 raz dziennie.
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O tym jakie wsparcie z ZUS  
można uzyskać w ramach Tarczy 
Antykryzysowej rozmawiamy  
z panem Arturem Mazurkiem  
Zastępcą Dyrektora ds. dochodów 
w Oddziale ZUS w Nowym Sączu

Ostatni rok to trudny okres dla nas wszystkich, szczególnie 
dla przedsiębiorców. Jak ZUS pomaga swoim klientom w tym 
trudnym czasie?

Światowa epidemia COVID-19 miała ogromny wpływ 
na każdą sferę naszego życia, a przede wszystkim na sytu-
ację społeczno-gospodarczą w kraju. Przepisy prawa wpro-
wadzone przez rząd dały przedsiębiorcom spore wsparcie 
od pierwszych miesięcy pandemii. ZUS stał się główną in-
stytucją w kraju odpowiedzialną za realizację działań pomo-
cowych dla biznesu. W ramach realizacji tego szczególnego 
zadania obsługiwaliśmy wnioski z  Tarczy antykryzysowej 
oraz wypłacaliśmy dodatkowe świadczenia, m.in. dodatko-
wy zasiłek opiekuńczy oraz dodatek solidarnościowy. Celem 
prowadzonych działań była głównie ochrona zatrudnienia, 
zmniejszenie obciążenia przedsiębiorstw oraz zachowanie 
ich płynności finansowej.

Jakie wsparcie dostali przedsiębiorcy w czasie pandemii, 
kiedy wiele branż na przestrzeni roku musiało zawiesić 
działalność? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych był jedną z głównych 
instytucji publicznych, które współtworzyły i  realizowały 
Tarczę antykryzysową jako pakiet regulacji prawnych i roz-
wiązań finansowych, wspomagających przedsiębiorców oraz 
osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. 

W ramach Tarczy można było wystąpić o:
 � świadczenie postojowe,
 � zwolnienie z  obowiązku opłacania należności z  tytułu 

składek,
 � ulgę bez opłaty prolongacyjnej. 

Realizacja zadań wynikających z regulacji antykryzyso-
wych była dla ZUS priorytetem. 

Sprawna i  rzetelna obsługa przyjętych rozwiązań usta-
wowych przez Oddział ZUS w Nowym Sączu pozwoliła na 
udzielenie szybkiej i realnej pomocy płatnikom składek oraz 
ubezpieczonym, zgodnie z  wprowadzanymi sukcesywnie 

rozwiązaniami ustawowymi. Było to możliwe dzięki za-
angażowaniu zespołów pracowniczych oraz wdrożeniu 
w  nowosądeckim Oddziale ZUS odpowiednich rozwiązań 
kadrowych i  organizacyjnych. Udało się to zrealizować 
dzięki odpowiedzialnej i profesjonalnej pracy pracowników 
Oddziału. 

Jaka jest skala zadań realizowanych w ramach Tarczy, czy 
dużo przedsiębiorców skorzystało z takiej pomocy?

Łączne wsparcie udzielone przez ZUS obywatelom 
i przedsiębiorcom w Polsce wyniosło niemal 30 mld złotych, 
przyjęliśmy ponad 7,6 mln wniosków na różnego rodzaju 
świadczenia. W samym Oddziale ZUS w Nowym Sączu zło-
żono ok. 404 tys. wniosków na kwotę ok. 909 mln zł. 

W trudnym okresie pandemii wzięliśmy na siebie nowe 
zadania tj., wdrożenie Polskiego Bonu Turystycznego oraz 
wypłatę dodatku solidarnościowego. Należy dodać, że jed-
nocześnie Zakład kontynuował realizację innych projektów: 
Mama4+, 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji, 13.emerytura oraz waloryzacja świadczeń.

Nie tylko przedsiębiorcy dostali wsparcie z ZUS, ale rów-
nież osoby chorujące na COVID 19 oraz rodzice dzieci, któ-
re ze względu na zamknięte szkoły, przedszkola nie mogły 
uczęszczać na zajęcia. Jak wyglądała sprawa korzystania 
z zasiłków? 

Zdecydowanie odnotowaliśmy zwiększenie liczby wnio-
sków o zasiłki chorobowe i opiekuńcze. W samym naszym 
Oddziale takich wniosków mieliśmy ok 39 tys. na kwotę ok. 
23 mln zł, natomiast wniosków o  zasiłek chorobowy było 
ok. 99 tys. na kwotę ok. 94 mln. 

Procedury dokumentowania wniosków opiekuńczych 
czy chorobowych za czas kwarantanny dla klientów w tym 
czasie były zdecydowanie uproszczone. Klienci, którzy 
wnioskowali o  wypłatę zasiłków składali odpowiednie 
oświadczenie. 
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Jak działa ZUS w czasie pandemii? Jakie wyzwania dla 
systemu ubezpieczeń społecznych pojawiły się w okresie 
pandemii? 

Należy zwrócić uwagę, że w  okresie pandemii bezpo-
średnia obsługa klientów realizowana była we wszystkich te-
renowych jednostkach Oddziału – przy zapewnieniu pełnej 
ochrony sanitarnej pracowników i klientów. Dostęp na sale 
obsługi był wstrzymany jedynie w czasie tzw. lockdownu, tj. 
od 23 marca do 3 maja 2020 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako jeden z nielicznych 
urzędów przyjmuje klientów bez ograniczeń. Można przyjść 
o dowolnej porze pracy urzędu i załatwić swoją sprawę. 

W  tym okresie zdecydowanie postawiliśmy na bezpie-
czeństwo. Dlatego też wprowadziliśmy kilka możliwości 
szybkiego i bezpiecznego kontaktu z klientem:

 � wszystkie wnioski są dostępne online – na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie 
www.zus.pl,

 � dla tych osób, które chciałyby na miejscu, w placówce ZUS, 
porozmawiać z  ekspertem, umożliwiliśmy umówienie 
spotkania na konkretny dzień i  godzinę. Swoją wizytę 
w ZUS można zaplanować poprzez profil na PUE ZUS,

 � dla tych którzy nie maja profilu na PUE ZUS, mogą 
umówić się na wizytę w  ZUS telefonicznie. Podczas 
rozmowy trzeba podać swoje dane – imię, nazwisko, 
PESEL lub serię i  numer dokumentu tożsamości oraz 
numer telefonu komórkowego. Dodatkowo należy też 
podać placówkę, w której ma się odbyć spotkanie, sprawę 
jaką chce się omówić z  ekspertem ZUS, oraz wskazać 
dzień i godzinę wizyty,

 � w Zakładzie od 30 października 2020 r. uruchomiliśmy 
nową usługę – jako alternatywną formę kontaktu 
z ZUS, tj. wideorozmowy klienta z pracownikiem ZUS, 
tzw. e-wizyty w  obszarach: emerytalno-rentowym, 
dochodowym, zasiłkowym oraz doradcy ds. ulg 
i  umorzeń. Szczególnie w  trudnym czasie pandemii 
to bezpieczna i  wygodna forma komunikacji, bez 
konieczności wizyty w placówce ZUS.

BEZPIECZNAWIZYTAW ZUS

E-WIZYTA przez internet
Zarezerwuj WIDEOROZMOWĘ
z ekspertem ZUS

• Kliknij link na stronie:

www.zus.pl/e-wizyta

WIZYTAw placówce
Umów się na konkretny dzień
i określoną godzinę:

PRZEZTELEFON
• Zadzwoń. Numer telefonu znajdziesz na
www.zus.pl:
[Kontakt] > [Zarezerwujwizytę]

PRZEZ INTERNET
• Zaloguj się na Pla�ormie
Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl
W menu wybierz: [Wizyty] >
[Rezerwacja wizyty]
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
w Nowym Sączu

Pomoc specjalistów pracujących w  Ośrodku adreso-
wana jest do osób, rodzin będących w  różnych sy-
tuacjach kryzysowych w  szczególności związanych 

z przemocą domową. Specjaliści zapewniają kompleksową 
pomoc psychologiczną i  interwencyjną dla osób i  rodzin 
w sytuacji kryzysu poprzez udzielanie pomocy w siedzibie 
Ośrodka, prowadzenie interwencji telefonicznych w zależ-
ności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego. 
Celem interdyscyplinarnych działań, podejmowanych przez 
specjalistów ośrodka interwencji kryzysowej jest przywró-
cenie równowagi psychicznej i  umiejętności w  samodziel-
nym radzeniu sobie. W uzasadnionych sytuacjach placówka 
zapewnia osobom potrzebującym całodobowe schronienie 
w prowadzonym Hostelu.

W  Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielana jest na-
stępująca pomoc:

1. Pomoc psychologiczna – udzielana jest w formie 
indywidualnej i grupowej – obejmuje: 

 � informację, edukację, wsparcie,
 � interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową,
 � poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne, 

pedagogiczne,
 � grupowe formy pomocy psychologicznej:

 – Grupa wsparcia dla osób doświadczających 
przemocy domowej. Wsparcie skierowane do 
osób, które doznają krzywdzących zachowań ze 
strony najbliższych. Grupa odbywa się w  I  i  III 
środę miesiąca.

– Program korekcyjno-edukacyjny dla osób 
stosujących przemoc w  rodzinie, którego celem 
nadrzędnym jest redukcja zachowań agresywnych 
u  jego uczestników poprzez kształtowanie 
u  nich odpowiedzialności za popełniane czyny 
przemocowe. Realizacja programu odbędzie się 
w momencie utworzenia grupy docelowej.

2. Pomoc prawna – obejmuje: 
 � udzielanie porad prawnych, 
 � edukację prawną
 � oraz pomoc w  pisaniu pism procesowych 

i urzędowych. 
Porady prawne odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 

16.00-19.00.

3. Poradnictwo specjalistyczne. 
Ośrodek udziela specjalistycznych porad związanych 

z rozwiązywaniem problemu przemocy domowej oraz w sy-
tuacjach kryzysowych, w formie:

 � osobiście w  siedzibie Ośrodka mieszczącej się przy 
ul. Tarnowskiej 28 w Nowym Sączu

 � telefonicznie pod nr 18  449 04 94 lub 18  449 04 91. 
Telefon czynny jest całodobowo.

 � internetowej oik.mops@nowysacz.pl.

4. Zapewnienie schronienia. 
W  ośrodku można również uzyskać pomoc w  postaci 

schronienia. Funkcjonujący w  ośrodku Hostel jest formą 
wsparcia przeznaczoną dla osób znajdujących się w sytuacji 
kryzysowej, mającą na celu zapewnienie im bezpieczeństwa. 
Ze schronienia może skorzystać osoba bądź rodzina znajdu-
jąca się w sytuacji kryzysowej powstałej na skutek nagłych 
nieprzewidzianych sytuacji m.in. takich jak katastrofa bu-
dowlana, powódź, pożar, przemoc w rodzinie.

5. Profilaktyka.
 W  ośrodku prowadzona jest również profilaktyka dla 

młodzieży uczącej się w  szkołach podstawowych z  Miasta 
Nowego Sącza. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 
10.00 i  12.00. Celem zajęć jest uświadomienie zagrożeń 
wynikających z  sięgania po środki psychoaktywne, zapo-
znanie się ze zjawiskiem przemocy oraz innymi sytuacjami 
kryzysowymi.

6. Spotkania Nadzorowane.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje spotkania 

nadzorowane rodzica z dzieckiem . Spotkania odbywają się 
na podstawie wydanego przez Sąd postanowienia regulują-
cego kontakty rodziców z dziećmi. Spotkania odbywają się 
w I, II oraz IV sobotę i niedzielę miesiąca w godz. 8.00 do 
16.00.

7. Wszelkie porady udzielane są bezpłatnie. 
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Pandemia a zdrowie psychiczne  
dzieci i młodzieży 
– rozmowa z Prof. Januszem Heitzmanem,  
Vice-prezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kierownikiem Kliniki Psychiatrii  
Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Członkiem Komitetu Zdrowia  
Publicznego PAN, Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. Psychiatrii Sądowej

Za nami już rok funkcjonowania w koronawirusowej rze-
czywistości. W trybie nauki zdalnej funkcjonują uczniowie, 
studenci. Dzieci i młodzież mają przez pandemię ograniczo-
ny kontakt z rówieśnikami. Czy to nie przełoży się na ich 
psychikę?

– Pandemia poprzez konieczność zachowania izolacji 
społecznej wywołuje ogromne spustoszenia w młodym po-
koleniu. Przede wszystkim chodzi tutaj o zaburzenie całego 
procesu edukacyjnego, chodzi o przerwy w realizacji obo-
wiązku szkolnego, czyli chodzenia do szkoły dzieci i mło-
dzieży. I nawet w tej chwili, kiedy zostały poluzowane te ob-
ostrzenia i dzieci w klasach 1-3 wróciły do szkoły (stan na 
dzień 15 marca 2021), to przecież pozostają dzieci starsze, 
które do szkoły stacjonarnie nie chodzą. I to nie jest zwią-
zane z  tym, że angażuje się dorosłych w odrabianie lekcji, 
pilnowanie dziecka, aby się uczyło, by siedziało przed kom-
puterem, ale także jest to związane z innymi zagadnieniami 
takimi, które określa się jako zaburzenie rozwoju społecz-
nego. Kontakt z rówieśnikami jest niezbędny, jest konieczny 
do prawidłowego rozwoju, do prawidłowego uzyskania sa-
modzielności, niezależności od rodziców, do uczenia się od-
powiedzialności za siebie. Tego nie da się zastąpić w żaden 
sposób kontaktem przy pomocy elektronicznych komunika-
torów. Obecne przerzucenie całej aktywności społecznej na 
łączność przy pomocy komputera czy smartfona powoduje 
też, że część dzieci „znika” całkowicie z obszaru tych inte-
rakcji społecznych, z relacji o charakterze wychowawczym 
ze swoimi nauczycielami. Nie możemy zapominać o tym, że 
nauka w szkole to nie tylko podstawa programowa to także 
określone oddziaływania wychowawcze, to również umie-
jętność nawiązywania właściwego kontaktu wychowawcy 
ze swoim uczniem po to, żeby kształtować jego postawy, 
żeby je w  odpowiedni sposób korygować, żeby dawać mu 
określone zadania nie tylko po to, aby młody człowiek się 
czegoś nauczył, ale po to, aby umiał rozwiązać problem, 
żeby umiał stawiać przed sobą zadania, żeby umiał określać 
swoje miejsce w zespole, żeby umiał być przywódcą w gru-
pie, żeby umiał być człowiekiem odpowiedzialnym. W ten 
sposób młody człowiek uczy się też odpowiedzialności 
i decyzyjności.

Na co może przełożyć się taka sytuacja przymusowego ogra-
niczenia rówieśniczych kontaktów?

– W przypadku wyłączenia się z obszaru relacji społecz-
nych młody człowiek pozostaje z komputerem czy smartfonem 
w domu i bardzo często cierpi też na to co dotyczy dorosłych 
pracujących zdalnie. Zaburza się jego system organizacji dnia, 
zaburza się naturalny rytm aktywności dziennej i aktywności 

prof. Janusz Heitzman
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nocnej. Młodzież spędza teraz wiele godzin przed kompute-
rem czy smartfonem, również w  godzinach nocnych. Prze-
kładać się to może na to, że młodemu człowiekowi brakuje 
snu, przysypia więc na lekcjach, albo w ogóle się nie loguje na 
zajęcia szkolne. To jest pierwszy obszar niedogodności i kon-
sekwencji. Drugim obszarem, o którym nie możemy zapomi-
nać to wykluczenie społeczne, ze względu na to, że nie każdy 
młody człowiek ma dostęp do komputera, bezawaryjnej sieci 
internetowej, która sprawia, że jest zachowana ciągłość tych 
relacji ze swoimi koleżankami i kolegami, klasą, swoimi na-
uczycielami, nawet za pośrednictwem internetu. W  małych 
miejscowościach internet często nie działa dobrze. Nie każdą 
rodzinę stać, aby wyposażyć dziecko w komputer, dobre łącze 
internetowe. Nauka młodych ludzi za pośrednictwem komu-
nikatorów jest też obarczona negatywnymi zjawiskami.

Jakimi?
– To chociażby częstsze narażenie na wykluczenie spo-

łeczne przez swoich rówieśników, wykluczenie społeczne ze 
względu na hejt, który w grupach młodzieżowych jest prze-
cież obecny. Nie możemy też zapominać o  tym, że korzy-
stanie z komunikatorów elektronicznych stwarza możliwość 
uzależnienia się od internetu nie tylko w pozytywnym sensie 

(możliwość nawiązywanie relacji społecznych), ale może 
stanowić ucieczkę od problemu. Mam tutaj na myśli uzależ-
nienie od gier, uzależnienie od swojej obecności w sieci (jak 
się nie zaloguje do sieci to znaczy że nie istnieję, że mnie 
nie ma). Przymus stałego kontrolowania co się w sieci dzieje 
jest bardzo dużym problemem, który powoduje, że młodzi 
ludzie korzystają z internetu przez kilkanaście godzin dzien-
nie. Konsekwencje tego wcale nie są pozytywne.

Jakie mogą być skutki izolacji rówieśniczej dzieci i młodzieży 
wymuszonej przez pandemię?

– Młodzi ludzie po takim okresie izolacji o wiele trudniej 
będą nabywali tzw. umiejętności społecznych. Jest to kwestia 
organizowania sobie dnia, jest to możliwość przedstawienia 
swoich poglądów, są to wreszcie zabiegi o to, by przewodzić 
jakiejś grupie. Za jakiś czas może się to przełożyć na to, że 
ci obecnie dojrzewający młodzi ludzie będą gorzej przygo-
towani do podejmowania funkcji kierowniczych, stawiania 
zadań, rozwiązywania problemów. Już widzimy, że może być 
to bardzo duży problem. 

Dziękuję za rozmowę. 
Rozmawiała Iga Michalec
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Źródło www.fizjoterapiaporusza.pl

Polska wersja tego dokumentu powstała przy wsparciu i pomocy finansowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów http://www.kif.info.pl         ©World Health Organization 2021
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Pozycje łagodzące duszność
SAMODZIELNA REHABILITACJA PO CIĘŻKIM COVID-19

Osoby, które odbyły leczenie szpitalne często doświadczają uczucia duszności. Te pozycje mogą pomów w radzeniu sobie z nim.

Jeśli poczujesz poważne nasilenie duszności i dolegliwości nie zmniejszą się po zastosowaniu tych pozycji i technik,  
skontaktuj się z pracownikiem ochrony zdrowia.
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Z Robertem Bakalarzem, lekarzem, specjalistą w zakresie  
onkologii klinicznej i choroby płuc,  
rozmawia Iga Michalec 

Błądzimy w „pocovidowej mgle”

COVID-19 jest już z Polakami prawie rok. Co wiedzieliśmy na 
początku tej pandemii, a co wiemy teraz?

– Chorobę SARS CoV-2 poznajemy cały czas i  ciągle 
się jej uczymy, bo to wirus z którym świat jeszcze nigdy nie 
miał do czynienia, poza tym wirus mutuje. Nadal nie zna-
my odpowiedzi na szereg pytań dotyczących przebiegu CO-
VID-19. Nikt nie wie, kiedy pandemia się skończy i  jakie 
będzie miała skutki.

Powiedział pan skutki. U części ozdrowieńców, również tych 
którzy przechorowali chorobę bezobjawowo, po jakimś czasie 
od pokonania koronawirusowej infekcji pojawił się tzw. „długi 
ogon koronawirusowy”. To nic innego, jak rozłożone w cza-
sie pocovidowe powikłania. O jakich odległych powikłaniach 
mówimy?

– Najczęściej dotyczą one układu oddechowego. Takim 
powikłaniem jest chociażby śródmiąższowe zapalenie płuc 
wywołane wirusem, ale … jest to zapalenie, którego przy-
czyną – jak dopatrują się lekarze – jest nadmierna reakcja 
układu immunologicznego człowieka na ten właśnie wirus. 
Zapalenia takie nie mają podłoża bakteryjnego ani nie jest to 

typowe zapalenie wirusowe. W tym przypadku jest to raczej 
patologiczna odpowiedź układu immunologicznego pa-
cjenta na infekcję wirusem. Powikłania mogą dotyczyć też 
układu nerwowego. Bardzo dużo osób po przechorowaniu 
koronawirusa nie odzyskuje węchu i smaku, albo ma długo 
zaburzone te zmysły, dlatego, że dochodzi do uszkodzenia 
nerwów odbierających sygnały z tych receptorów.

Coraz więcej mówi się o tzw. „mgle pocovidowej”. Co to 
takiego?

– Jest to, wbrew pozorom, zjawisko bardzo często wystę-
pujące u ozdrowieńców. „Mgła pocovidowa” jest terminem 
slangowym, który stał się już rozpoznawalny. Pod tym ter-
minem kryją się zaburzenia pamięci świeżej. Uciekają słowa 
albo zaczyna nam ich brakować. Ozdrowieńcy zapominają 
co przed chwilą powiedzieli. Są też zaburzenia, które widać 
w zachowaniu. Mam tu na myśli to, że funkcjonujemy jakby 
na zwolnionych obrotach. Nasze reakcje są wolniejsze. Na-
gle osoba, jakby się „zawieszała”. Mogą wystąpić także za-
burzenia pamięci wstecznej, objawia się to tym, że uciekają 
nazwy, określenia. 

Część ozdrowieńców skarży się na utrzymujące się długo 
osłabienie organizmu, zaburzenia rytmu serca… 

– To też jedno z tych powikłań. Pacjentowi, przed choro-
bą, wejście po schodach nie sprawiało żadnych problemów, 
po chorobie to bardzo duże wyzwanie i wysiłek. Trzeba za-
trzymać się w połowie drogi. Pojawia się zadyszka. Symp-
tomy których przed chorobą nie było powinny budzić nasz 
niepokój i skłaniać do tego, by zgłosić się do lekarza specja-
listy, który zleci odpowiednie badania. Obniżenie tolerancji 
wysiłku, „kołatanie” serca to symptomy, które powinny skła-
niać nas do wizyty u kardiologa. 

W organizmie osoby, która przechorowała SARS CoV-2 po-
winny pojawić się przeciwciała, które stanowią pewnego 
rodzaju barierę odpornościową. Jedni mają ich więcej, inni 
mniej, jeszcze inni w ogóle. Od czego to zależy?

– Do końca nie wiadomo. Natomiast sama ilość przeciw-
ciał nie jest jedynym synonimem odporności. Można mieć 
niewysoki poziom przeciwciał, a być odpornym na chorobę. 
Tutaj duże znaczenie odgrywa tzw. odporność komórkowa. 

Robert Bakalarz
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Niektórzy mają po przejściu tego zakażenia bardzo duży wy-
rzut przeciwciał inni mały, a są tacy, którzy mimo przejścia 
tej choroby w ogólne tych przeciwciał nie posiadają. Różnie 
zachowuje się też poziom przeciwciał w czasie. Generalnie 
jednak z  upływem czasu poziom spada. Przyjmuje się, że 
odporność po przechorowaniu utrzymuje się do 6 miesięcy, 
średnio 4 miesiące. Natomiast literatura podaje, że u osób 
już zaszczepionych przeciw COVID-19 poziom przeciwciał 
jest bardzo wysoki i odporność powinna utrzymywać się co 
najmniej rok. 

Osoby, które mają za sobą koronawirusa powinny się szcze-
pić przeciw temu zakażeniu?

– Uważam, że powinny się szczepić. Część osób, która 
przeszła te chorobę bezobjawowo mogła w ogólne nie wy-
tworzyć przeciwciał, mogła nawet go nie przechorować. 
Mam tu na myśli przypadki wykrycia koronawiusa na ślu-
zówkach u pacjenta, ale właśnie tam został zniszczony i nie 
wniknął do organizmu człowieka. Niemniej jednak testem 
genetycznym został wykryty. Może się też okazać, że po 

szczepieniu ta odporność jest głębsza. Wywoła większą im-
munologiczną odpowiedź organizmu. Szczepić się powinni 
wszyscy.

Przed czym ma nas zabezpieczać szczepionka? Jakie mogą 
być niepożądane odczyny poszczepienne? 

– Szczepionka ma nas zabezpieczyć przed zakażeniem 
się chorobą, a jeśli już jej nie unikniemy to przed ciężkim jej 
przebiegiem i właśnie przed wystąpieniem powikłań. Nawet 
przed ryzykiem śmierci. Wszystkie szczepionki zabezpie-
czają osobę, która decyduje się na szczepienie przed ciężkim 
zakażeniem i najcięższym ryzykiem powikłań. Jeśli chodzi 
o niepożądane efekty są to objawy poszczepienne niegroźne, 
które mijają same, takie jak rozbicie, bóle kostno-stawowe, 
może pojawiać się temperatura, która z  reguły dość szyb-
ko ustępuje. Wtedy najlepiej nie stosować niesterydowych 
leków przeciwzapalnych. One hamują odporność i wytwa-
rzanie przeciwciał. Więc działalibyśmy antyszczepionkowo. 
Jeśli temp. powyżej 38 st. C wystąpi i utrzymuje się, propo-
nuję paracetamol. 

Całość rozmowy w miesięczniku „Sądeczanin” nr 03/2021 na www.e-wydanie.sadeczanin.info



Zajęcia będą odbywały się w Nowym Sączu, ul. Sobieskiego 24. Kontakt: 18 479 10 80, e-mail: zdrowie@tukan.info.pl  
Zadzwoń, napisz lub przyjdź do nas osobiście i umów się na spotkanie,

w czasie którego ustalimy wspólnie jak zadbać o Twoje zdrowie.
Tel. 725 300 000

Czas trwania zajęć 45 min. 

Rehabilitacja dla zdrowia
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Zdrowy kręgosłup
Profilaktyka przeciw bólom kręgosłupa z nauką przyjmowania 
i utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Wzmacnianie osłabionych 
mięśni posturalnych, brzucha, pleców, pośladków i stabilizacja kręgosłupa.

Trening rehabilitacyjny
Terapia dla każdego, w której do ćwiczeń wykorzystujemy ciężar własnego 
ciała i profesjonalny sprzęt. Trening rehabilitacyjny z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Pilates&Joga
Terapia z wykorzystaniem elementów pilates i jogi. Zwiększenie gibkości. 
Trening całego ciała poprawiający kondycję, nauka świadomego 
oddechu podczas ćwiczeń oraz mocny akcent na pracę mięśni głębokich 
stabilizujących kręgosłup.

Trening powięziowy 
Terapia, w trakcie której skupimy się na rozciąganiu przykurczonych 
partii mięśniowych poprzez rozluźnianie i uelastycznianie powięzi oraz 
przywrócenie prawidłowego zakresu ruchu w stawach.

Taniec Fit Dance
To terapia oparta o proste choreografie, w których poruszamy 
i wzmacniamy wszystkie partie mięśni, kształtujemy sylwetkę 
i poprawiamy kondycję naszego ciała. To nie kurs tańca, ale zajęcia 
z wykorzystaniem dobrej, energetyzującej muzyki.

Centrum Rehabilitacji TUKAN od 18 lat prowadzi rehabilitację ciężko, przewlekle chorych i tych, 
którzy czasowo utracili sprawność ruchową. Coraz więcej osób kieruje do nas zapytanie: co robić, 
by nie tracić kondycji, ponieważ częściej pracujemy „zdalnie” siedząc godzinami przy 
komputerze. Od ponad dziesięciu miesięcy dodatkowo nasza aktywność została 
zminimalizowana. Cierpi na tym nie tylko nasz wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim 
nasze stawy stają się coraz bardziej sztywne, kręgosłup boli, nasze mięśnie stają się 
coraz bardziej osłabione, a nasze serce ma coraz trudniejszą pracę do pokonania.

Dlatego już w kwietniu rozpoczynamy program:
REHABILITACJA DLA ZDROWIA
Informację kierujemy do tych z Państwa, którzy wybierają zdrowy styl życia i tych, 
którzy chcą zachować zdrowie przez wiele lat. Wpisanie pacjenta do programu, 
każdorazowo będzie poprzedzała wizyta fizjoterapeutyczna, na której terapeuta 
przeprowadzi badanie i uwzględniając potrzeby pacjenta rozpisze terapie 
rehabilitacyjną i zabiegi fizykalne.
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