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ZZ  mmaappyy  kkrroottoosszzyyńńsskkiicchh
pprrzzyycchhooddnnii  zznniikknnąąłł  NNZZOOZZ  MMeeddyykk..  NNaa
jjeeggoo  mmiieejjssccee  pprrzzeenniióóssłł  ssiięę  EEsskkuullaapp..
SSiieeddzziibbęę  zzmmiieenniiłłaa  AAllffaa..  ZZuuppeełłnniiee
zzmmiieenniiłłaa  ssiięę  mmaappaa  pprrzzyycchhooddnnii  ww
KKooźźmmiinniiee  WWllkkpp..

hh Mał go rza ta Kru pa

Wraz z nowym rokiem 2014
pacjentów kilku przychodni POZ w
Krotoszynie czekały zmiany. Ich . Ich
lekarze przyjmują bowiem w innych
miejscach lub wcale. Nic więc
dziwnego, że krotoszynianie z
niepokojem przyjmowali docierające
do nich informacje. 

Właściciele NZOZ Eskulap
oficjalnie informowali swoich
pacjentów o zmianie adresu już w
listopadzie. Od stycznia przychodnia
mieści się nieco bliżej centrum, za
ścianą ma też aptekę, nie musi się
dzielić miejscem z innym
podmiotem, jak to było do niedawna.
Czyli wszystko na plus. 

- Bałam się jedynie, co z dostępem

dla osób niepełnosprawnych. Ten
ośrodek, który wcześniej działał przy
ul. Łąkowej, nie miał własnego
podjazdu - mówiła Beata
Rybczyńska, której ojciec od kilku lat
porusza się na inwalidzkim wózku. 

- My przejęliśmy pomieszczenia
zarówno przychodni Medyk, jak i
mieszczącej się obok dawnej
przychodni okulistycznej, która
miała swój podjazd - uspokajał
Edmund Leśniewicz z Eskulapa.

Zmiany w przychodniach
W

W
W

.P
R

ZY
C

H
O

D
N

IA
N

AD
ST

AW
EM

.P
L

Przychodnia już jesienią uzyskała
wszelkie pozwolenia i odbiory.

Nowy ośrodek przejął nie tylko
lokal, ale również wszystkich
pacjentów likwidowanego NZOZ
Medyk.

Dawne lokum opuścił też NZOZ
Alfa w Krotoszynie. Zajął nowo
wybudowany obiekt przy ul.
Bolewskiego. Ta przychodnia
bezpośrednio sąsiaduje z apteką o tej
samej nazwie. 

Wraz z nowym rokiem poważne
zmiany nastąpiły w Koźminie Wlkp.
Zlikwidowano przychodnię Medyk
przy ul. Boreckiej. Jej pacjenci
musieli na nowo złożyć deklaracje i
wybrać lekarza rodzinnego. Do
wyboru mają dwie nowo powstałe
przychodnie: Nad Stawem przy ul.
Poznańskiej i Koźmińskie Centrum
Medyczne przy ul. Kopernika. 

Nowe przychodnie przyjmują
zapisy od 2 stycznia. 

W Przychodnia Nad Stawem,
prowadzonej przez Ewę i Jarosława
Maleszków, można zapisać do
następujących lekarzy: Ewa
Stawowa-Maleszka, Małgorzata
Opielewicz, Jarosław Maleszka i
Henryk Krzekotowski. Ponadto
pacjentów przyjmują też Natalia
Stojewska-Pełko oraz Jan Pulchny.W
Koźmińskim Centrum Medycznym
do dyspozycji pacjentów są lekarze:
Bogusław Kotowski, Barbara
Zaradniak i Sławomir Fedorowicz.
Przyjmują teżn Mariusz Wasielewski
i Józef Romanowski.

Nowo powstała Przychodnia Nad Stawem w Koźminie Wlkp.
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Krotoszyn, ul. Kaliska 1/6 (I piętro nad sklepem Wrangler, wejście od ul. Kaliskiej), 
tel. 514 420 660

Zapraszamy: pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-13.00

Studio Urody

Efekt
- DEPILACJA LASEROWA – LIGHT SHEER – NOWOŚĆ!!!
- MEZOTERAPIA IGŁOWA – NOWOŚĆ!!!
- MEZOTERAPIA ZA POMOCĄ ROLLERA – NOWOŚĆ!!!
- LIPOLIZA INIEKCYJNA – NOWOŚĆ!!!
- mikrodermabrazja
- mezoterapia bezigłowa
- kawitacja
- ultradźwięki
- eksfoliacja kwasami AHA i BHA
- trwałe przedłużanie i zagęszczanie rzęs
- MYscara – trwały tusz do rzęs
- makijaż permanentny metodą piórkową
- manicure hybrydowy, japoński, tipsy
- bezbolesne przekłuwanie uszu dla dzieci
- i wiele innych...

SOLARIUM – NOWE LAMPY! 

mgr Anna Kobus-Potarzycka

OSTRÓW WLKP.
ul. Rynek 6

tel. 62 508 72 72

KROTOSZYN
ul. Piastowska 6
tel. 62 722 77 95

NOWE SKALMIERZYCE
ul. Kaliska 37

tel. 62 762 22 11

PROFESJONALNE BADANIE WZROKU

 – Komputerowy system doboru okularów
 – Szeroki wybór opraw korekcyjnych oraz okularów przeciwsłonecznych
 – Soczewki z powłokami antyrefl eksyjnymi
 – Okulary progresywne
 – Dobór oraz aplikacja soczewek kontaktowych
 – Soczewki kontaktowe, płyny pielęgnacyjne, krople do oczu
 – Akcesoria (etui, ściereczki, płyny, łańcuszki)
 

PEŁNY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY

 – Naprawy okularów

SPRZEDAŻ RATALNA
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Rejestracja czynna codziennie od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30- 18.00, sobota w godz. 8.00 - 14.00
tel. 62 725 45 65, 62 588 02 03, 663 800 550 rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie, co skraca czas oczekiwania na lekarza.
Pracownia RTG - czynna pn. - pt. w godz. 7.00 - 18.00
USG, DOPPLER - lek. spec. Wojciech Łapuć
                                - lek. med. Anna Rodek
                                - lek. med. Dorota Jabłońska

ul. Przemysłowa 19, 63-700 Krotoszyn
tel. 62 588 02 03, 62 725 45 65, kom. 663 430 330- medycyna pracy, 
cermedic@cer-medic.pl

STOWARZYSZENIE  „POMÓŻMY SOBIE” 63-700 KROTOSZYN, UL. PRZEMYSŁOWA 19, TEL. 663 430 330, 695 954 326
KRS STOWARZYSZENIA: 0000002557

OPISY ZDJĘĆ RTG W CIĄGU JEDNEGO DNIA
Punkt pobrań badań analitycznych (pełne spectrum) 
- przyjmowanie materiału do badań codziennie pn. pt. w godz. 7.30 - 10.00

REJESTRUJEMY PACJENTÓW CHCĄCYCH BYĆ POD OPIEKĄ LEKARZA RODZINNEGO!
R podstawowa opieka zdrowotna
R medycyna pracy
R poradnia ginekologiczno- położnicza
R profilaktyka raka szyjki macicy
R pracownia fizjoterapii, rehabilitacji i masażu
R poradnia onkologiczna
R poradnia ortopedyczna
R poradnia dermatologiczna
R poradnia urologiczna
R poradnia chirurgii ogólnej
R poradnia otolaryngologiczna
R poradnia neurologiczna 

R poradnia reumatologiczna
R poradnia kardiologiczne
R poradnia logopedyczna
R poradnia alergologiczna i pulmonologiczna
R poradnia żywienia i żywności
R poradnia endokrynologiczna
R „Fonik”- aparaty słuchowe
R  centrum diagnostyki biopsyjnej
R pracownia dopplerowska
R badania usg, rtg
R badania ekg

SSZZPPII  TTAA  LLEE  ––  KKrroo  ttoo  sszzyynn

3 ul. Mic kie wi cza 21, 
tel. 62 588 04 04
od dzia ły: we wnętrz ny, chi rur -
gicz ny, ane ste zjo lo gicz ny, in ten -
syw nej te ra pii, ra tow nic twa me -
dycz ne go 

3 ul. Bo lew skie go 4, 
tel. 62 588 03 90
od dzia ły: po łoż ni czo -gi ne ko lo -
gicz ny, dzie cię cy, no wo rod ko wy

PPRRZZYY  CCHHOODD  NNIIEE  --  KKrroo  ttoo  sszzyynn

3 Al fa, ul. Bo lew skie go 8,
tel.62 722 50 53

3 Cer -Me dic, ul. Prze my sło wa 19, 
tel. 62 588 02 03, 62 725 45 65

3 Esku lap, ul. Sta szi ca 26, 
tel. 62 722 62 63

3 Fa mi lia, ul. Mic kie wi cza 2a, 
tel. 62 722 09 71

3 KOL -med, ul. Dwor co wa 1, 
tel. 62 724 23 58; 

3 ul. Woj cie chow skie go 3,
tel. 62 721 01 98

3 KRO -med, ul. Ko ściusz ki 10, 

tel. 62 725 42 51
3 Me di cal, ul. Mah le 6, 

tel. 62 722 51 52; 
ul. Ma słow skie go 2a,
tel. 62 722 76 11

3 Me dyk, pl. Ja na Paw ła II  4,

tel. 62 722 71 82
3 No wa med, ul. Mic kie wi cza 35

(wej ście od ul. Be nic kiej), 
tel. 62 588 15 20

3 Na Par cel kach, ul. Gru dziel skie -
go 25A, tel. 62 722 75 60

3 Ro dzin ny, ul. Tar tacz na 7, 
tel. 062 722 60 40 

3 Sun -Med, ul. Garn car ska 9, (wej -
ście od ul. Ko ściusz ki 10),
tel. 62 722 70 21

3 Ze spół Po rad ni Spe cja li stycz -
nych, ul. Flo riań ska 10, tel. 62 722
67 34

3 Psy che, ul. Mic kie wi cza 35 (wej -
ście od ul. Be nic kiej), le ka rze
psy chia trii, rów nież dzie ci  
i mło dzie ży, psy cho lo gii, neu ro -
lo gii, lo go pe dii, 
tel. 62 722 75 93

3 Kro to szyń ska Po rad nia Zdro wia
Psy chicz ne go, ul. Be nic ka 9,
tel. 62 722 07 81

PPRRZZYY  CCHHOODD  NNIIEE    --  KKooźź  mmiinn  WWllkkpp..

3 Przy chod nia Nad Sta wem, 
ul. Po znań ska 10B,

tel. 62 597 19 73, 539 911 947 
3 Koź miń skie Cen trum Me dycz ne,

ul. Ko per ni ka 14, tel. 62 597 18 93 

PPRRZZYY  CCHHOODD  NNIIEE  --  KKoo  bbyy  lliinn

3 Avi cen na, ul. Grun waldz ka 2a, 
tel. 65 548 21 25
lek. ro dzin ny An drzej Paw lak, 
ul. Grun waldz ka 2a, 
tel. 65 548 16 27

PPRRZZYY  CCHHOODD  NNIIEE  --  SSuull  mmiiee  rrzzyy  ccee

3 Mi chał Pa bel,ul. Krót ka 1, 
tel. 62 722 31 17

PPRRZZYY  CCHHOODD  NNIIEE  ––  ZZdduu  nnyy  

3 Kor czak i Ja nusz kie wicz, 
ul. Ko le jo wa 13, tel. 62 721 52 24

PPRRZZYY  CCHHOODD  NNIIEE  ––  RRoozz  ddrraa  żżeeww  

3 Roz med, ul. Kro to szyń ska 9, 
tel. 62 722 13 07

Zdrowotny rozkład jazdy
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LLee  kkaa  rrzzee  nniiee  uussttaann  nniiee  bbii  jjąą  nnaa  aallaarrmm
--  PPoo  llaa  ccyy  nniiee  wwyy  kkoo  nnuu  jjąą  bbaa  ddaańń  pprroo  ffii  --
llaakk  ttyycczz  nnyycchh!!  NNiiee  iinnaa  cczzeejj  jjeesstt  
ww  ppoo  wwiiee  cciiee  kkrroo  ttoo  sszzyyńń  sskkiimm..  

hh Mał go rza ta Kru pa

Nie mie rzy my re gu lar nie ci śnie nia,
nie spraw dza my po zio mu cho le ste ro -
lu ani cu kru we krwi, ko bie ty rzad ko
cho dzą do gi ne ko lo ga, nie wy ko nu ją ba -
da nia cy to lo gicz ne go,  USG na rzą dów
rod nych, mam mo gra fii. Do le ka rza
idzie my do pie ro wte dy, kie dy coś nam
do le ga i kie dy już nie po ma ga ją żad ne
le ki do stęp ne bez re cep ty. Czę sto na sza
wi zy ta u spe cja li sty jest już spóź nio na,
do brze gdy jesz cze nie na ty le, by le karz
nie mógł po móc. 

Dla cze go nie za dba my z wy prze -
dze niem o wła sne zdro wie? Nie na
dar mo mó wi się, że pro fi lak ty ka jest naj -
lep szym i naj tań szym le kiem, dla cze -
go więc wciąż zbyt rzad ko po nie go się -
ga my?

Oczy wi ście, każ dy z nas wie, że trze -
ba mieć koń skie zdro wie, by cho ro wać,
bo pań stwo wa służ ba zdro wia utrud -
nia pro fi lak ty kę.

To praw da, je śli jed nak my śli my 
o so bie z tro ską, to z wy prze dze niem za -
re je stru je my się u spe cja li sty, po cze ka -
my na ba da nie to mo gra fem kom pu te -
ro wym lub re zo nans ma gne tycz ny, a
wte dy z pew no ścią nie trze ba bę dzie
szyb ko wzy wać po go to wia ra tun ko we -
go. 

Każ de go ro ku w ma łych miej sco wo -
ściach, jak te w po wie cie kro to szyń skim,
gdzie do stęp do spe cja li sty jest trud niej -
szy, or ga ni zu je się wie le kam pa nii spo -
łecz nych, któ re ma ją nam uświa da -
miać, że le piej za po bie gać niż le czyć. 

Czy jest to trud ne i skom pli ko wa ne?
Nie, choć trze ba się do te go przy ło żyć
i pa mię tać, by re gu lar nie mie rzyć ci śnie -
nie krwi (naj le piej co dzien nie), po -
ziom cu kru i cho le ste ro lu we krwi, byś
-  je śli je steś ko bie tą - na uczy ła się i ba -
da ła sys te ma tycz nie pier si, wy ko ny wa -
ła cy to lo gię. Męż czyź ni po win ni prze -
stać się bać wi zy ty 
u uro lo ga i po ko nać fał szy wy wstyd
przed ba da niem pro sta ty. Edu ka cja 
i ro sną ca świa do mość tro ski o wła sne
zdro wie to wła ści wy prze pis na do bre
sa mo po czu cie. 

Profilaktyka ratuje życie

 

NZOZ s.c.
Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Lekarskiej

Lekarze rodzinni (kontrakt z NFZ):
-  lek. Maciej R. Hoffmann
-  lek. Lidia Dużyńska - Mądroń
-  lek. Andrzej Rolle

• Poradnia Podstawowej Opieki Lekarskiej
• Poradnia Medycyny Pracy
•  Badania kierowców i kandydatów na kierowców 

wszystkich kategorii
• Pielęgniarski Gabinet Zabiegowo-Pielęgniarski
• Pracownia Audiometrii
• Pracownia Spirometrii
• Pracownia EKG

LABORATORIUM ANALITYCZNE
- oferujemy pełen zakres analiz

Krotoszyn, ul Mickiewicza 2a ( nad apteką „Esculap”)
www.przychodniafamilia.pl

 62 722 09 71 familiap@mp.pl 62 722 09 92

GABINET: ul. Więźniów Politycznych 36 
(obok BRICOMARCHE)

PON., ŚR., CZW., PT. – o umówionej godzinie

REJESTRACJA:
602 686 207
62 725 25 73

USG 3D/4D HD Live

Wizyty pilne 
bez umawiania 

SPECJALISTA POŁOŻNIK-GINEKOLOG
lek. med. Remigiusz Kępa

 

63-700 Krotoszyn
ul. Wojciechowskiego 3

tel. 62 721 01 98

63-700 Krotoszyn
ul. Dworcowa 1
tel. 62 724 23 58

Niepubliczny Zakład Podstawowej 
i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
„KOL-med” s.c.

www.kol-med.pl
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PORADNIE SPECJALISTYCZNE
REHABILITACJA LECZNICZA

Honorujemy Karty MEDICOVER, LUX-MED, ALLIANZ I POLMED
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SZWAJCARSKIE IMPLANTY ZĘBOWE
 uzupełnienia pojedynczych lub wielu zębów
  stomatologia estetyczna - program  
ZMIEŃ SWÓJ UŚMIECH
 zamień protezę na implanty
 miniimplanty dla stabilizacji protez

Nowe Skalmierzyce
ul. Hallera 3, tel. 62 762 13 88

tel. kom. 534 196 505

www.StomatologiaKarolewska.pl

NZOZ LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH

AS-TECH-LAB
Pobieranie materiału do badań pon.-pt. 7.00-10.00

(Laboratorium czynne pon.-pt. od 7.00 do 15.00) 

Badania pracowniczne laboratoryjne i lekarskie 
wykonujemy również na terenie zakładów pracy.

Świadczymy usługi:

 Analityka ogólna  Hematologia  Chemia kliniczna
 Koagulologia  Hormony płciowe  Markery nowotworowe

 Alergologia  Immunologia

Krotoszyn, ul. Benicka 9, kom. 696 176 735, tel. 62 722 71 47

GABINET PSYCHOLOGICZNY
mgr Jolanta Bryjak

p s y c h o l o g   k l i n i c z n y
ZDUNY, UL. PODGÓRNA 24, TEL. 605 423 644

Zapraszam do korzystania z porad, terapii i wsparcia psychologicznego
 w depresjach, nerwicach, lękach, trudnościach szkolnych, uzależnieniach 

od alkoholu, problemach emocjonalnych i rodzinnych.
• diagnostykę i terapię psychologiczną prowadzę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

 PRACOWNIA BADANIA KIEROWCÓW - PSYCHOTESTY
Badania psychologiczne / psychotechniczne kierowców wszystkich kategorii 

oraz do prowadzenia pojazdu służbowego (kat. B).
Badania psychologiczne / psychotechniczne operatorów: wózków jezdniowych, 

maszyn budowlanych, koparek, ładowarek.
Badania psychologiczne kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy / z powodu 

przekroczenia punktów karnych, z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem 
alkoholu oraz po wypadku komunikacyjnym.

BADANIA  PSYCHOLOGICZNE  OSÓB POSŁUGUJĄCYCH SIĘ BRONIĄ /myśliwską , sportową/ 

Rak piersi jest najczęstszym
nowotworem złośliwym u kobiet.
W Polsce wykrywa się ponad 12 tys.
nowych przypadków rocznie, z czego
5 tys. to przypadki śmiertelne. Tylko
zwiększenie dostępu do diagnostyki
opartej na nowoczesnych technolo-
giach może wpłynąć na poprawę
sytuacji kobiet, u których wykryto
raka piersi.

Stowarzyszenie „Pomóżmy Sobie:
działające przy krotoszyńskiej
przychodni Cer-Medic,  poprzez swoją
szeroką  działalność edukacyjno–
szkoleniową walczy z chorobami
nowotworami, w szczególności z

niebezpiecznym rakiem piersi.
Najważniejsze jest odpowiednio
wczesne wykrycie zmiany, ale
wczesne wykrycie nawrotu choroby
oraz kontrola skuteczności leczenia,
możliwe jest tylko dzięki najno-
wszym metodom diagnosty-cznym.
Również i my możemy  wspomóc
walkę z rakiem poprzez jeden
procent, który każdy z nas  może
przeznaczyć na dowolną, wskazaną
organizację pożytku publicznego.
Jeden procent możemy więc
przekazać Stowarzyszeniu „Po-
móżmy sobie:  (17 1090 1157 0000
0000 1501 5770 ). EM

Dobro procentuje – przekaż 
1% podatku

 

Gabinet zabiegowy
ul. Bolewskiego 8, Krotoszyn 

poniedziałek - piątek 
 godz. 9.00-10.00 oraz 16.00-17.00 
 ZAPRASZAM 

PIELĘGNIARKA 
ŚRODOWISKOWO-RODZINNA

BEZPŁATNE
 ŚWIADCZENIA

PIELĘGNIARSKIE 
 

w ramach umowy z NFZ

Zgłaszanie zleceń:
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AAqquuaa  aaee  rroo  bbiicc,,  cczzyy  llii  ććwwii  cczzee  nniiaa  ww
wwoo  ddzziiee  ww  rryyttmm  mmuu  zzyy  kkii,,  ttoo  aall  tteerr  nnaa  ttyy  --
wwaa    ddllaa    iinn  nnyycchh  zzaa  jjęęćć
ffiitt  nneessss..

hh Mał go rza ta Kru pa

Je że li lu bisz śro do wi sko wod ne
oraz ćwi cze nia przy mu zy ce  ide al ną
for mą za jęć jest aqua ae ro bic. Spo śród
wszyst kich do stęp nych form fit ness,
wła śnie ta po wo du je naj mniej sze
ob cią że nie dla or ga ni zmu przy sto -
sun ko wo du żej licz bie spa la nych ka -
lo rii.

Tak na praw dę ćwi cze nia w wo -
dzie sto so wa ne by ły od daw na, jed -
nak w ostat nich la tach za pro po no wa -
no ich no wą for mę - w po łą cze niu z
mu zy ką.

W wo dzie ćwi czyć mo że każ dy,
nie za leż nie od kon dy cji i spraw no ści
fi zycz nej. Wo da za kry wa ją ca cia ło
po wo du je, że oso by za zwy czaj ukry -
wa ją ce swo je krą gło ści, tra cą swo je
oba wy. Ćwi cze nia te za le ca ne są nie
tyl ko oso bom z nad wa gą, ale tak że z

oste opo ro zą i tym, któ re prze by ły
ura zy na rzą dów ru chu. 

Za ję cia przy po mi na ją ty po wy ae -
ro bik i mo gą być pro wa dzo ne w prze -
róż nych kom bi na cjach, za rów no
ukła dów cho re ogra ficz nych, jak 
i wzmac nia ją cych. An ga żo wa ne są tu
wszyst kie gru py mię śnio we, ćwi cze -
nia na to miast są bar dzo bez piecz ne
i efek tyw ne.

Opór wo dy spra wia, że jed na mi nu -
ta ćwi czeń w wo dzie od po wia da pię -
ciu mi nu tom zwy kłych ćwi czeń na lą -
dzie. W wo dzie spa la my o wie le wię -
cej ka lo rii w po rów na niu 
z ćwi cze nia mi ae ro bi ku na sa li gim -
na stycz nej. W wy ni ku wy po ru wo dy
cia ło czło wie ka sta je się lżej sze, dzię -
ki cze mu wy ko ny wa nie ćwi czeń sta -
je się ła twiej sze. Tem pe ra tu ra wo dy
na to miast wpły wa na roz luź nie nie
mię śni, a to za po bie ga kon tu zjom.

Aby wziąć udział w za ję ciach z
aqua ae ro bi cu, wca le nie trze ba umieć
pły wać. Wy star czy, że po ziom wo dy
się ga do po ło wy klat ki pier sio wej. 

Aqua aerobic sposobem na
lepsze samopoczucie i figurę

 

 

GABINET REHABILITACYJNY

OFERUJE:
– Masaże
– Masaże gorącymi kamieniami
– Kinesiology taping
– Leczenie bólów kręgosłupa metodą McKenzie
– Leczenie wad postawy
– Ćwiczenia wad postawy (metoda FITS)
– Rehabilitacja ortopedyczna
– Magnetoterapia
– Sollux
– Laseroterapia
– Elektroterapia

Zabiegi 
bez oczekiwania.

Dogodny termin ustalany 
telefonicznie.

Możliwy dojazd do pacjenta.
Godz. przyjęć:

pon.- pt. 15.30-21.00
sob. 8.00-13.00

ul. Kaszarska 7/1
Krotoszyn

tel. 696084937

mgr Malwina Michalak-Magas

KROTOSZYN, UL. MICKIEWICZA 2A
(W POBLIŻU SZPITALA POWIATOWEGO, OBOK APTEKI ESKULAP)

CZWARTKI OD GODZ. 16.00
KOŹMIN WLKP., UL. ZAMKOWA 2, WTORKI OD GODZ. 15.00
LECZENIE: TRĄDZIKU, OWRZODZEŃ, ŁUSZCZYCY, GRZYBICY SKÓRY I PAZNOKCI, 
CHORÓB ALERGICZNYCH, CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ
USUWANIE: KURZAJEK, BRODAWEK, WŁÓKNIAKÓW, NACZYNIAKÓW, ODCISKÓW, 
KŁYKCIN, WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI, MIĘCZAKÓW ZAKAŹNYCH ITP.

REJESTRACJA POZNAŃ, TEL. 61-823-01-63, KOM. 601-81-99-26
RECEPTY ULGOWE DOROŚLI I DZIECI

BORYS 
M A S A Ż E
www.borysmasaze.com

 KROTOSZYN GOSTYŃ
 Poniedziałek- Piątek Sobota- Niedziela

MASAŻE:  klasyczny, sportowy, izometryczny, leczniczy, 
segmentarny, stóp, limfatyczny, terapia manualna, 
gorącymi kamieniami, modelujący i antycellulitowy 
z elementami drenażu, terapii punktów spustowych
USŁUGI W DOMU KLIENTA

KONTAKT:  telefon (preferowana forma kontaktu):

663- 486-518
więcej informacji:

www.borysmasaze.com

PAULINA TUSZYŃSKA 
kom. 609 840 472
ul. Ceglarska 19 63-700 Krotoszyn

e-mail: dietetykkrotoszyn@gmail.com

OFERUJĘ USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA DIETETYCZNEGO I ŻYWIENIOWEGO DLA:

•  Dorosłych i dzieci z nadwagą, otyłością i niedowagą.
•  Kobiet w ciąży i karmiących.
•  Osób ze schorzeniami dietozależnymi (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca itp.).
•  Wszystkich chcących zmienić swoje nawyki żywieniowe.
•  Wszystkich tych, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie i wygląd.

PORADNIA DIETETYCZNA
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WW  PPooll  ssccee,,  ccoo  ggoo  ddzzii  nnęę  ssttaa  wwiiaa  nnaa
jjeesstt  kkoo  mmuuśś  ddiiaa  ggnnoo  zzaa::  nnoo  wwoo  ttwwóórr
kkrrwwii,,  cczzyy  llii  bbiiaa  łłaacczz  kkaa..  DDllaa  wwiiee  lluu  ppaa  --
ccjjeenn  ttóóww  jjee  ddyy  nnąą  sszzaann  ssąą  nnaa  wwyy  zzddrroo  --
wwiiee  nniiee  jjeesstt  pprrzzee  sszzcczzee  ppiiee  nniiee  sszzppii  kkuu..
CCaa  łłyy  cczzaass  ssąą  ww  PPooll  ssccee  ppaa  ccjjeenn  ccii,,  ddllaa
kkttóó  rryycchh  wwśśrróódd  2200  mmii  lliioo  nnóóww  oossóóbb  zzaa  --
rree  jjee  ssttrroo  wwaa  nnyycchh  nnaa  ccaa  łłyymm  śśwwiiee  cciiee  --
nniiee  zznnaa  llee  zziioo  nnoo  ddaaww  ccyy..  

hh Mał go rza ta Kru pa

Jed nym z cho rych jest 30-let ni Pa -
tryk z Kro to szy na. By zwięk szyć
szan sę na zna le zie nie daw cy dla
nie go i in nych pa cjen tów – 26 stycz -
nia zor ga ni zo wa no w Kro to szy nie
Dzień Daw cy Szpi ku. 

W ba zie po ten cjal nych daw ców
szpi ku za re je stro wać moż na się jed -
nak w każ dym  mo men cie. Waż ne,
by de cy zja by ła do brze prze my śla -
na. O naj waż niej szych aspek tach
mó wi Jo an na Mej ner -Ol szew ska,
pra cow nik Fun da cji DKMS Pol ska,
któ ra re je stru je daw ców. 

DDllaa  cczzee  ggoo  ww  PPooll  ssccee  nnaa  ddaall  ttaakk  mmaa  --
łłoo  lluu  ddzzii  ddee  ccyy  dduu  jjee  ssiięę  nnaa  ttoo  bbyy  zzoo  ssttaaćć
ddaaww  ccąą  sszzppii  kkuu??

- Przede wszyst kim wy ni ka to z
nie wie dzy. Więk szość osób, któ re
chcą po móc in nym boi się, że ra tu -
jąc ko muś ży cie, na ra ża ją swo je.
Ist nie je ste reo typ zwią za ny z od da -
niem szpi ku kost ne go. Du ża strzy -
kaw ka, za strzyk w krę go słup i pa ra -
liż. Tym cza sem jest to nie praw da. 

CCzzee  ggoo  lluu  ddzziiee  nnaajj  cczzęę  śścciieejj  ssiięę  oobbaa  --
wwiiaa  jjąą  ??

- Z do świad cze nia wie my, że ci
któ rzy chcą po móc in nym, oba wia -
ją się przede wszyst kim o wła sne
zdro wie i ży cie. A tak na praw dę zo -
sta nie daw cą szpi ku, to je dy ne by -
cie daw cą, któ re nie wią że się z od -
da niem cze goś kosz tem nas sa mych
– tak, jak to jest w przy pad ku od da -
nia ner ki, czy wy ko rzy sta nia na rzą -
dów w przy pad ku stwier dze nia
śmier ci kli nicz nej daw cy.

Lu dzie, któ rzy chcą zo stać daw ca -
mi szpi ku oba wia ją się rów nież, że
bę dzie zwią za ne to z kosz ta mi. Na
eta pie re je stra cji i ba da nia ma te ria -
łu ge ne tycz ne go oraz na eta pie po -
bra nia ko mó rek ma cie rzy stych z
krwi ob wo do wej lub szpi ku z ta le -
rza ko ści bio dro wej, daw ca nie po no -

si żad nych kosz tów. Zwra ca ne są
wszyst kie kosz ty do jaz du do kli ni -
ki, ewen tu al ne go po by tu w ho te lu,
kosz ty nie obec no ści w pra cy, ewen -
tu al ne kosz ty opie ki nad dzieć mi w
cza sie za bie gu, etc. Na le ży pa mię tać,
że zo sta nie daw cą jest wo lon ta ryj -
ne i usta wo wo nie mo że być z te go
ty tu łu po bie ra ne wy na gro dze nie,
zwra ca ne są na to miast wszel kie
kosz ty po nie sio ne przez daw cę.

OO  cczzyymm  ppoo  wwiinn  nnaa  ppaa  mmiięę  ttaaćć  oossoo  bbaa,,
kkttóó  rraa  ddee  ccyy  dduu  jjee  ssiięę  nnaa  ttoo  bbyy  ddoo  łłąą  cczzyyćć
ddoo  bbaa  zzyy  ii  zzoo  ssttaaćć  ppoo  tteenn  ccjjaall  nnyymm  ddaaww  --
ccąą??

Zo sta nie po ten cjal nym daw cą to
bar dzo po waż na de cy zja, któ rą po -
dej mu je my na ca łe ży cie. Na le ży
pa mię tać o tym, że re je stra cja zaj mu -
je chwi lę, a po bra nie 4 ml krwi bądź
wy ma zu z po licz ka nie bo li, ale kie -
dyś, za rok, dwa, pięć czy dzie sięć lat,
daw ca mo że otrzy mać te le fon z in -
for ma cją, że jest pa cjent, któ re mu
być mo że, moż na ura to wać ży cie.
Jest to mo ment, w któ rym mo że my
zre zy gno wać. Jed nak le piej nie re je -
stro wać się, je śli mia ło by się oka zać,
że wśród po nad 22 mln daw ców
na świe cie, to wła śnie my mo że my
ura to wać ko muś ży cie. Waż ne rów -
nież, że by in for mo wać DKMS o
wszel kich zmia nach ad re so wych
(cho dzi tu taj o jak naj szyb szy kon -
takt), czy ewen tu al nych zdro wot -
nych, a w przy pad ku ko biet o cią ży
i ewen tu al nym ter mi nie po ro du.
Ko bie ty w cią ży mo gą do ko nać re -

je stra cji, jed nak ko bie ty spo dzie -
wa ją ce się dziec ka są blo ko wa ne w
ba zie Fun da cji na okres cią ży oraz
na 6 mie się cy po po ro dzie.

JJaa  kkii  mmii  mmee  ttoo  ddaa  mmii  ppoo  bbiiee  rraa  ssiięę
sszzppiikk??

- Ist nie ją dwie me to dy po bra nia.
W oko ło 80 proc. to po bra nie ko mó -
rek ma cie rzy stych z krwi ob wo do -
wej, dru ga to po bra nie szpi ku z ta -
le rza ko ści bio dro wej. O me to dzie
po bra nia de cy du je le karz do ko nu ją -
cy prze szcze pie nia u pa cjen ta. Za -
nim doj dzie jed nak do po bra nia,
daw ca mu si przejść ba da nia, któ rych
ce lem jest spraw dze nie je go sta nu
zdro wia, za rów no pod ką tem bez -
pie czeń stwa dla pa cjen ta, jak i sa me -
go daw cy. W mo men cie osta tecz ne -
go po twier dze nia, że mo że dojść
do prze szcze pie nia za rów no daw ca,
jak i pa cjent przy go to wy wa ni są do
prze szcze pie nia. Na pięć dni przed
prze szcze pie niem pa cjent do sta je
che mio te ra pię, któ ra ma spo wo do -
wać ob ni że nie je go od por no ści do
ze ra, po to, aby je go or ga nizm przy -
jął ko mór ki ob ce. Je śli na tym eta pie
daw ca by się wy co fał lub z ja kie go -
kol wiek po wo du nie mo gło by dojść
do po bra nia, a w efek cie do prze -
szcze pie nia, ży cie pa cjen ta by ło by
za gro żo ne. W przy pad ku po bra nia
ko mó rek ma cie rzy stych z krwi ob -
wo do wej, na pięć dni przed po bra -
niem, daw ca przyj mu je za strzy ki
sty mu lu ją ce pro duk cję ko mó rek
ma cie rzy stych szpi ku, skąd prze -

do sta ją się do krwi ob wo do wej, a na -
stęp nie są z niej bez po śred nio po bie -
ra ne. Sa mo po bra nie ko mó rek od by -
wa się na dro dze tzw. afe re zy, jest to
za bieg przy po mi na ją cy au to trans fu -
zję. Sie dzą lub le żąc ma my wbi te igły
jed ną w zgię cie łok cio we, dru gą w
nad gar stek. Z prze ta cza nej krwi se -
pa ro wa ne są ko mór ki ma cie rzy ste.
Ca ły za bieg trwa mak sy mal nie 4
go dzi ny. Po kil ku go dzi nach od po -
czyn ku mo że my już nor mal nie
funk cjo no wać nie od czu wa jąc prak -
tycz nie żad nych skut ków ubocz -
nych.

Dru ga me to da, czy li po bra nie
szpi ku z ta le rza ko ści bio dro wej
wy ma ga już ok. dwu dnio we go po -
by tu w szpi ta lu, po nie waż za bieg
wy ko ny wa ny jest w peł nym znie -
czu le niu. Daw ca przyj mo wa ny jest
na od dział wie czo rem w dniu po -
prze dza ją cym po bra nie, na stęp ne -
go dnia ra no od by wa się za bieg,
któ ry wraz z nar ko zą trwa mak sy -
mal nie go dzi nę. W trak cie za bie gu
daw ca le ży na brzu chu, a dwóch le -
ka rzy rów no le gle po bie ra szpik z ta -
le rza ko ści bio dro wej – dwa do łecz -
ki, któ re każ dy ma po wy żej po ślad -
ków. Na stęp ne go dnia po za bie gu
daw ca wy pusz cza ny jest do do mu.
Szpik re ge ne ru je się w cią gu dwóch
ty go dni.

DDoo  łłąą  cczzaa  jjąącc  ddoo  bbaa  zzyy  ddaaww  ccóóww
DDKKMMSS  ssttaa  jjee  mmyy  ssiięę  ppoo  tteenn  ccjjaall  nnyymm
ddaaww  ccąą  ddllaa  ppaa  ccjjeenn  ttóóww  ww  PPooll  ssccee  cczzyy
nnaa  ccaa  łłyymm  śśwwiiee  cciiee??

- Do łą cza jąc do ba zy daw ców
Fun da cji DKMS Pol ska mo że my zo -
stać daw cą dla pa cjen ta za rów no w
Pol sce, jak i na świe cie. Fun da cja
DKMS Pol ska za rzą dza da ny mi daw -
ców. Zbiór da nych oso bo wych pro -
wa dzo nych przez Fun da cję DKMS
Pol ska wpi sa ny jest do księ gi re je -
stro wej w GIO DO (Głów ny In spek -
to rat Ochro ny Da nych Oso bo wych)
pod nu me rem 077862. Da ne daw -
ców w po sta ci ano ni mo wej (wiek,
płeć, wy ni ki ty po wa nia an ty ge nów
HLA) są prze ka zy wa ne do ba zy
świa to wej BMDW. Po ten cjal ny daw -
ca z Pol ski do stęp ny jest dla pa -
cjen ta z Nie miec, Au stra lii, czy Nor -
we gii, tak sa mo, jak po ten cjal ny
daw ca z USA, Fran cji, czy też Włoch
mo że ura to wać ży cie pa cjen to wi z
Pol ski. 

Zostań dawcą szpiku, uratuj komuś życie 

AR
C

H
IW

U
M

By zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku, wystarczy oddać 4 ml krwi
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DDoo  llee  ggllii  wwoo  śśccii  kkrręę  ggoo  ssłłuu  ppaa  nniiee  nnaa  --
llee  żżyy  lleekk  ccee  wwaa  żżyyćć..  DDoo  bbrroo  cczzyynn  nnyy  mmoo  --
żżee  bbyyćć  mmaa  ssaażż..  CCzzaa  sseemm  wwyy  ssttaarr  cczząą  nnaa  --
wweett  ddwwaa  zzaa  bbiiee  ggii  ii ppoo  cczzuu  jjee  mmyy  ssiięę  jjaa  --
kkoo  nnoo  wwoo  nnaa  rroo  ddzzee  nnii..  

hh Mał go rza ta Kru pa

Co raz czę ściej lu dzie skar żą się
na bó le ple ców (krę go słu pa). Przy -
czy ny mo gą być róż ne, mo że to
być za rów no sie dzą cy tryb ży cia, jak
i zbyt nie ob cią że nie pra cą fi zycz ną.

Naj częst szym od cin kiem na ra -
żo nym na te go ro dza ju do le gli wo -
ści są lę dź wie, ale tak że krę gi pier -
sio we, czy na wet szyj ne.

Ob ja wem ta kie go ura zu mo że
być pro blem ze swo bod nym wzię -
ciem wde chu, mro wie nie pal ców,
nie moż ność utrzy ma nia pra wi dło -
wej po sta wy tu ło wia, brak moż li wo -
ści na tu ral ne go skrę tu. 

W ta kiej sy tu acji wska za ny jest
ma saż. Ma on za za da nie roz grza nie
oraz roz luź nie nie mię śni przy krę go -
słu po wych, przy go to wu jąc jed no -
cze śnie do za sto so wa nia za bie gu te -

ra pii ma nu al nej (tzw. na sta wia nie
krę gów). Cza sem wy star czą dwa -
-trzy za bie gi i mo że my po czuć się
zu peł nie ina czej.

– Je śli zlek ce wa ży my do le gli wo -
ści i za nie dba my krę go słup, po kil -
ku czy kil ku na stu la tach mo że my
spo dzie wać się prze pu kli ny, któ ra
w stop niu za awan so wa nym pod le -
ga tyl ko za bie go wi ope ra cyj ne mu –
ostrze ga ją spe cja li ści. 

Wśród wie lu ro dza jów ma sa ży
war ty po le ce nia jest ten z wy ko rzy -
sta niem go rą cych ka mie ni. Ich cie -
pło wni ka na kil ka cen ty me trów
wgłąb cia ła, da jąc ulgę wszyst kim
mię śniom. To ty po wy ma saż re -
lak sa cyj ny. War to też sko rzy stać
z ma sa żu punk tów spu sto wych –
po przez ucisk po szcze gól nych par -
tii mię śnio wych, li kwi du je się na -
pię cie i stres. Ta ki ro dzaj ma sa żu
czę sto wy ma ga mię sień czwo ro -
bocz ny oraz pro stow nik grzbie tu. 

Masaż przynoszący ulgę

 

- od 1 lutego 2014 r. przeniesiona 
na ul. Mickiewicza 35 (obok przychodni „NOWAMED”).

Zespół Pielęgniarek
Środowiskowo-Rodzinnych
Krotoszyn, ul. Mickiewicza 35

Udzielamy bezpłatnych świadczeń 
pielęgniarskich w ramach umowy z NFZ.
Wszelkie zlecenia prosimy zgłaszać  
pod numerem telefonu 606 334 676 – czynny całą dobę.

PROM-MEDYK s.c.
Böhm Aurelia, Czubak Grażyna, Grządka Maria, Konieczna Bożena, 
Kowalska Elżbieta, Lewandowska Regina, Maślak Danuta, Robaczyk 
Alicja, Sikora Ewelina, Sworowska Klara, Wachowiak ElżbietaPOLECAMY

GWARANTUJEMY PROFESJONALNĄ I MIŁĄ OPIEKĘ.

PROM-MEDYK s.c.

ZAKRES 
USŁUG:

pomoc w czynnościach życia codziennego
sprawowanie opieki w każdej sytuacji życiowej

     (choroba, wyjazd najbliższej rodziny, osoby samotne)
stosowanie zasad zdrowego trybu życia
pomoc w prowadzeniu domu

     (sprzątanie, zakupy, wyjazdy, pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych)
wspólne spędzanie czasu (spacer)
profi laktyka zdrowia

     (m.in. pomiar ciśnienia tętniczego, badanie poziomu glukozy i cholesterolu we krwi)

www.opiekakrotoszyn.pl

ZADZWOŃ POROZMAWIAMY 
O WASZYCH INDYWIDUALNYCH POTRZEBACH

tel. 503 505 824 

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI 
Z DOJAZDEM
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nie. Wcze śniej by ła pie lę gniar ką od -
dzia ło wą na od dzia le we wnętrz nym
kro to szyń skie go szpi ta la. Po ma ga
szcze gól nie oso bom star szym i prze -
wle kle cho rym. Co dzien nie znaj du -
je czas dla każ de go pa cjen ta na jej od -
dzia le. Za wsze po tra fi zna leźć wła ści -
we sło wa w roz mo wach z ro dzi na mi
osób naj cię żej cho rych.

MMaa  cciieejj  RR..  HHooff  ff  mmaannnn
KKaa��ttee��ggoo��rriiaa��--��llee��kkaarrzz

Le karz ro -
dzin ny, kie row -
nik przy chod ni
Fa mi lia w Kro -
to szy nie. Wcze -
śniej przyj mo -
wał pa cjen tów
w NZOZ Me di -

cal w Kro to szy nie. Jest le ka rzem
cho rób we wnętrz nych. Za wsze lu bił
pra cę am bu la to ryj ną, "na pierw szej
li nii fron tu".  Uwa ża, że le karz po wi -
nien być hu ma ni stą.  Po wi nien czuć
po trze bę ro bie nia coś dla in nych lu -
dzi bez in te re sow nie, tak że w cza sie

wol nym. Współ pra cu je z wie lo ma
szko ła mi i in sty tu cja mi, słu żąc swo -
ją me dycz ną po mo cą pod czas ak cji
or ga ni zo wa nych przez te in sty tu cje. 

NNZZOOZZ  FFaa  mmii  lliiaa  KKrroo  ttoo  sszzyynn
KKaa��ttee��ggoo��rriiaa��--��pprrzzyy��cchhoodd��nniiaa

Fa mi lia to po rad nia pod sta wo wej
opie ki zdro wot nej, miesz czą ca się
przy ul. Mic kie wi cza w Kro to szy -
nie. Jej kie row ni kiem jest Ma ciej R.
Hof f mann, któ ry przyj mu je pa cjen -
tów ra zem z dwój ką in nych le ka rzy.
W przy chod ni tej dzia ła rów nież Po -
rad nia Me dy cy ny Pra cy oraz Ga bi net
Ba dań Kie row ców.  Jest też pra cow -
nia au dio me trii i spi ro me trii oraz
la bo ra to rium ana li tycz ne. 

PPrrzzeezz  kkiill  kkaa  ttyy  ggoo  ddnnii  ttrrwwaa  łłoo    ggłłoo  ssoo  --
wwaa  nniiee  ww    ppllee  bbii  ssccyy  cciiee  EEssccuu  llaapp  22001133..
LLaauu  rree  aattóóww  uuhhoo  nnoo  rroo  wwaa  nnoo  ppoodd  cczzaass
uurroo  cczzyy  sstteejj  ggaa  llii,,  kkttóó  rraa  oodd  bbyy  łłaa  ssiięę  ww  PPoo  --
zznnaa  nniiuu..    

hh Mał go rza ta Kru pa

ta tu et ki dla naj lep szych w Esku -
la pie 2013 zo sta ły roz da ne pod czas
uro czy stej ga li, któ ra od by ła się w Po -
zna niu. Na gro dy ode bra li ulu bie ni
przed sta wi cie le służ by zdro wia w
Wiel ko pol sce oraz lau re aci ple bi -
scy tów lo kal nych. Wrę czał je re dak -
tor na czel ny Gło su Wiel ko pol skie go
- Adam Paw łow ski. Sta tu et ki naj -
lep szych w  swo im fa chu ode bra li
rów nież zwy cięz cy wszyst kich ka te -
go rii w ple bi scy tach lo kal nych. Spo -
śród zgło szo nych kan dy da tów z po -
wia tu kro to szyń skie go uho no ro wa -
ni zo sta li: Wio let ta Mań kow ska (sto -
ma to log), Bar ba ra Ko ściń ska -Krzy -
żań ska (pie lę gniar ka) oraz przy chod -
nia Fa mi lia z Kro to szy na. 

WWiioo  lleett  ttaa  MMaańń  kkooww  sskkaa
KKaa��ttee��ggoo��rriiaa��--��ssttoo��mmaa��ttoo��lloogg

Le karz den ty -
sta, pro wa dzi
pry wat ną prak -
ty kę sto ma to lo -
gicz ną w Kro to -
szy nie przy ul.
Be nic kiej, z la -

bo ra to rium pro te tycz nym i pra cow -
nią rent ge now ską. Jest oso bą nie -
zwy kle po god ną i swo im opty mi -
stycz nym na sta wie niem po tra fi u pa -
cjen ta prze ła mać strach przed za bie -
giem den ty stycz nym. Jest też przede
wszyst kim pro fe sjo na list ką w swo -
im fa chu.

BBaarr  bbaa  rraa  KKoo  śścciińń  sskkaa  --KKrrzzyy  żżaańń  sskkaa  
KKaa��ttee��ggoo��rriiaa��--��ppiiee��llęę��ggnniiaarr��kkaa

Od trzy na stu
lat kie ru je Za kła -
dem Opie kuń -
czo -Lecz ni czym
i Za kła dem
Opie ki Pa lia tyw -
nej w Kro to szy -

AR
C

H
IW

U
M

Nasi zwycięzcy w plebiscycie Esculap 2013

Z sercem na dłoni 
PPiiee  llęę  ggnniiaarr  kkaa  śśrroo  ddoo  wwii  sskkoo  wwaa  ––  kkoo  --

bbiiee  ttaa  zz  sseerr  cceemm  nnaa  ddłłoo  nnii..  NNiiee  ttyyll  kkoo  rroo  --
bbii  zzaa  ssttrrzzyy  kkii..  SSłłuu  cchhaa,,  rroozz  mmaa  wwiiaa,,  ppoo  mmaa  --
ggaa  ppaa  ccjjeenn  ttoomm  sswwoo  jjąą  oobbeecc  nnoo  śścciiąą..  

hh Mał go rza ta Kru pa

Pie lę gniar ki śro do wi sko wo -ro -
dzin ne wy ko nu ją za bie gi w do mu
cho re go zgod nie z za le ce niem le -
kar skim (m.in. wszel kie go ro dza ju za -
strzy ki) i zgod nie z kom pe ten cja mi
(pro fi lak ty ka, mie rze nie ci śnie nia,
ba da nie po zio mu cu kru). - Wie lu
pa cjen tom naj bar dziej jed nak po -
trzeb na jest na sza obec ność, roz mo -
wa, po cie sze nie - mó wi jed na z kro -
to szyń skich pie lę gnia rek. - My je -
ste śmy pie lę gniar ka mi „sta rej da ty”,
nie pod cho dzi my do pa cjen tów ru -
ty no wo, lecz in dy wi du al nie. Wi zy ty
do mo we ma ją wie le za let. Gdy pa -
cjent przy cho dzi na za bieg do ja -
kiej kol wiek przy chod ni, to jest to
tyl ko krót kie spo tka nie z tym pa -
cjen tem. - Pie lę gniar stwo śro do wi -
sko wo -ro dzin ne ma to do sie bie, że
za uwa ża my te spra wy, z któ ry mi
pa cjent so bie nie ra dzi na co dzień, re -

la cje mię dzy człon ka mi ro dzi ny -
spe cy fi kę swo jej pra cy wy ja śnia pie -
lę gniar ka.  - W pew nych spra wach
mo że my do ra dzić jed nej i dru giej
stro nie, mo że my być me dia to ra mi.
Dla star szych lu dzi wi zy ta pie lę -
gniar ki jest waż ną spra wą - na wet je -
śli nie ma zle ce nia na ża den za bieg.
Po trzeb na im jest czę sto sa ma roz mo -
wa, po trzeb na jest po moc, by za ła -
twić ja kąś spra wę. - W na szym za wo -
dzie waż na jest też spraw ność - i ta fi -
zycz na, i psy chicz na. Mu si być za -
wsze bar dzo do bra, bo w każ dej sy -
tu acji mu si my po ra dzić so bie sa me.
Co dla tej gru py pra cow ni ków służ -
by zdro wia jest naj waż niej sze? - To,
co ma my w środ ku, co mo że my dać
pa cjen tom od sie bie - pod su mo wu -
je kro to szyń ska pie lę gniar ka.

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne
pomagają pacjentom odwiedzając
ich w domach

 

mgr fizjoterapii Małgorzata Śronek-Kmiecik

GABINET USPRAWNIANIA DZIECI I DOROSŁYCH
LECZENIE BÓLU

  terapia zespołów bólowych kręgosłupa met. McKenzie 
(przepukliny, wypukliny);

  terapia porażeń nerwu twarzowego met. Castillo-Morales;

  usprawnianie dzieci met. Vojty i Bobath;

  usprawnianie po incydentach neurologicznych, 
ortopedycznych, kardiologicznych;

  drenaż limfatyczny;

  masaż leczniczy, klasyczny, relaksacyjny;

  usprawnianie ciężarnych;

  gimnastyka korekcyjna i ogólnousprawniająca;

  fizykoterapia (laser, ultradźwięki, sollux, tens).
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WWyy  ddaa  jjee  nnaamm  ssiięę,,  żżee  wwyy  bbóórr  kkrree  mmuu
ddoo  ttwwaa  rrzzyy  jjeesstt  sspprraa  wwąą  pprroo  ssttąą..  NNiiee
wwsszzyysstt  kkoo,,  nniiee  ssttee  ttyy,,  jjeesstt  oocczzyy  wwii  ssttee..
CCzzyymm  ssiięę  kkiiee  rroo  wwaaćć  ww  cchhwwii  llii  zzaa  kkuu  ppuu
ttee  ggoo  kkoo  ssmmee  ttyy  kkuu??  JJaakk  cczzęę  ssttoo  ggoo  zzmmiiee  --
nniiaaćć??  

hh Mał go rza ta Kru pa

Wy bie ra jąc krem do twa rzy bar dzo
czę sto kie ru je my się ce ną ar ty ku łu,
wy glą dem opa ko wa nia i... re kla mą
te le wi zyj ną. Nie ste ty, nie za wsze
wy bór oka zu je się tra fio ny. War to
przed za ku pem wy pró bo wać ko -
sme tyk. Ga bi ne ty ko sme tycz ne,
skle py i ap te ki czę sto udo stęp nia ją
prób ki pro duk tów. War to z nich sko -
rzy stać, aby mieć pew ność, że krem
nas nie uczu la, do pie ro póź niej sku -
sić się na więk szą po jem ność ko sme -
ty ku.Pod sta wo wym czyn ni kiem do -
bo ru kre mu są na sze in dy wi du al ne
po trze by. Przed za ku pem mu si my
się za sta no wić, ja ki typ skó ry po sia -
da my. Je że li ktoś nie po tra fi sa mo -
dziel nie go okre ślić, po wi nien  sko -
rzy stać z po mo cy ko sme tycz ki, któ -
ra na pod sta wie wy wia du i oce ny wi -
zu al nej na pew no go usta li.Każ dy typ
ce ry na le ży na wil żać. Nie wszyst kie
kre my dzia ła ją tak sa mo na skó rę, je -
że li więc pro dukt nie do pa su je się do
jej po trzeb, mo że na wet za szko dzić.
Źle do bra ny pre pa rat an ty bak te ryj -
ny mo że po draż nić i od wod nić ce rę
su chą, zbyt tłu sty spra wi, że skó ra
tłu sta bę dzie jesz cze bar dziej się
prze tłusz czać i świe cić.Ide al ny krem
na dzień?Pro dukt po wi nien po sia dać
lek ką kon sy sten cję i bły ska wicz ne
się wchła niać. Wte dy swo bod nie
mo że my wy ko nać ma ki jaż i prze dłu -
żyć je go trwa łość. Nie zbęd ne są fil -

try prze ciw sło necz ne UV. Na dzia ła -
nie słoń ca (któ re przy spie sza sta -
rze nie się skó ry) je ste śmy na ra że ni
przez ca ły rok. Nie mo że za brak nąć
rów nież prze ciw u tle nia czy (np. wi -
ta mi ny C i E) oraz skład ni ków na wil -
ża ją cych ta kich jak: kwas hia lu ro no -
wy, gli ce ry na, mocz nik, ole je ro ślin -
ne, ce ra mi dy, kwa sy tłusz czo we,
ma sło shea czy al gi. In for ma cję o
tych skład ni kach znaj dzie my na
opa ko wa niu.A ja ki wy brać na noc?
Skó ra w cza sie snu ma czas, aby na -
pra wić wszel kie uszko dze nia po -
wsta łe w cią gu dnia. Jak wy ni ka z ba -
dań, skó ra w no cy pra cu je sil niej. W
kre mie na noc nie znaj dzie my fil trów
ochron nych i nie mo że być on ma tu -
ją cy. Wy bie raj my więc ten o cięż szej
kon sy sten cji. Po sia da on wię cej sub -
stan cji tłusz czo wych, jest bar dziej gę -
sty i le piej od ży wia skó rę. Za wie ra
bo wiem skon cen tro wa ne, sil niej
dzia ła ją ce skład ni ki, dzię ki któ rym
skó ra się re ge ne ru je. To kwa sy owo -
co we, re ti nol, kwas hia lu ro no wy,
ko en zym Q10, wi ta mi ny A, E, C, a
tak że pep ty dy.Jak czę sto trze ba
zmie niać kre my? Naj le piej co 4-6 ty -
go dni. Mniej wię cej ty le po trze ba
cza su, że by sto so wa ny ko sme tyk
za dzia łał. War to więc zu żyć 1-2 sło icz -
ki pre pa ra tu wy bra nej mar ki, a po -
tem spró bo wać in ne go, że by też
skó ra się nie przy zwy cza iła.

Krem do twarzy na wagę złota

Konsylium”
Kalisz, ul. Podkowińskiego 2

piątek 15.00-17.00

Ort-Medica
Ostrów Wlkp., ul. Brzozowa 7

pon.-czw. 15.00-17.00, pt. 17.30-19.30

Rejestracja wyłącznie telefoniczna 608 045 856
www.botokskalisz.pl, www.botoksostrow.pl

 laserowe zabiegi na twarz i ciało 
laserem fraxel (przebarwienia, 
fotoodmładzanie, blizny, rozstępy)

usuwanie laserem CO2 włókniaków, 
brodawek, kurzajek

depilacja laserowa

 wygładzanie i wypełnianie zmarszczek 
(botoks, kwasy hialuronowe, Radiesse, 
Voluma, Sculptra)

nici hialuronowe - poprawa owalu 
twarzy

wypełnianie ust

peelingi lekarskie, mezoterapia, 
lipoliza iniekcyjna

Revitalash - regeneracja rzęs

leczenie nadpotliwości

leczenie żylaków
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