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Program VII Seminarium z cyklu „O zdrowiu  Sądeczan” 20.03.2018 

10.00 - 10:05 Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości

•	 Jerzy Bochyński – Wiceprezes Zarządu Fundacji Sądeckiej

10:05 - 10:50 Zasady finansowania służby zdrowia  z uwzględnieniem POZ. (panel dyskusyjny) 

Moderator: 
•	 Jerzy Bochyński – Wiceprezes Zarządu Fundacji Sądeckiej

Paneliści: 
•	 Jarosław Gumienny – Radca  Ministra w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia 

•	 Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

•	 Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – p.o. Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

•	 dr n. med. Anna Prokop-Staszecka – Dyrektor Szpitala  Specjalistycznego  im. Jana Pawła II w Krakowie

•	 Sławomir Kmak – Dyrektor SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju

 10:50 - 11:00 Odpowiedzialność prawna i cywilna lekarzy. (prezentacja)

•	 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

 11:00 - 11:45 Innowacyjne metody leczenia i rehabilitacji stawów. (panel dyskusyjny) 

Moderator: 
•	 Tomasz Kowalski – Redaktor Naczelny Sądeczanina 

Paneliści: 
•	 Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Niedźwiedzki- Profesor PWSZ w Nowym Sączu

•	 lek med. Jacek Ślipek – Centrum Medyczne Jacka Ślipka

•	 lek med. Tadeusz Frączek – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej SPZOZ Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju 

•	 mgr Agata Nalepa – Kierownik zespołu rehabilitacji, Centrum Rehabilitacji Tukan

11:45-12:00 Przerwa

12:00-12:45 Szkoła serca dla pacjentów-kompleksowe i interdyscyplinarne metody postępowania w kardiologii. (panel dyskusyjny)    

Moderator: 
•	 Marcin Pasternak – Prezes Zarządu Intercard Sp. z o.o

Paneliści: 
•	 Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki 

•	 Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska – p.o. Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

•	 Lidia Zelek – p.o. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

•	 lek. med. Renata Korpak-Wysocka – Ordynator  Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu, 
Intercard

•	 dr n. med. Stanisław Malinowski – Starszy Wykładowca PWSZ w Nowym Sączu

•	 Krzysztof Saczka – Dyrektor Oddziału ZUS w Nowym Sączu

12:45-13:00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Plebiscytu: 
„Twój sądecki lekarz rodzinny” i „Przychodnia zdrowia przyjazna pacjentowi”

13:00-13:45 Elektroniczne zwolnienia lekarskie i rehabilitacja lecznicza w ZUS. (panel dyskusyjny)    

•	 Krzysztof Saczka, Dyrektor Oddziału ZUS w Nowym Sączu – „e-ZLA – nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich” 

•	 dr n. med. Jadwiga Kawwa, Szkoła Zdrowia Publicznego CMKP w Warszawie –„Rola  rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji 
rentowej ZUS okiem eksperta i praktyka” 

•	 Aneta Zębala- Specjalista ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami, Oddział Małopolski PFRON –„Aktywność zawodowa jako 
forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami - pomoc finansowa PFRON dla pracodawców, niepełnosprawnych przedsię-
biorców i rolników”

13.45-13:55 Zakończenie konferencji. Losowanie nagród dla osób biorących udział w głosowaniu
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Szanowni Państwo!

Jak co roku spotykamy się w marcu w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w 
Nowym Sączu na konferencji „O zdrowiu Sądeczan na wiosnę”. Po raz siódmy 
organizuje ją Fundacja Sądecka. 

Podczas obecnej edycji, seminaryjnymi prelegentami będą wybitni specjaliści z róż-
nych dziedzin medycyny, którzy przyjadą do Nowego Sącza z całej Małopolski. Gościć 
będziemy również wysokich przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej 
odpowiedzialnych za organizację służby zdrowia w Województwie Małopolskim.

Uczestnictwo w seminarium – dla nas pacjentów stwarza niepowtarzalną okazję, by 
od najlepszych lekarzy dowiedzieć się o najnowszych metodach zapobiegania chorobom, 
ich leczeniu i metodach rehabilitacji. Warto, jednak postawić na profilaktykę, by w przy-
szłości nie leczyć skutków różnych dolegliwości.

Postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w różnych dziedzinach medycyny jest ogromny. Każdego roku - my pacjenci, 
możemy liczyć na lepsze warunki ochrony zdrowia. Szpitale się modernizują i rozbudowują, powstają nowoczesne, prywatne 
placówki medyczne. Dzięki nowoczesnej aparaturze medycznej, którą dysponują wspomniane placówki, można lepiej i do-
kładniej diagnozować pacjentów. 

Tematami wiodącymi tegorocznej konferencji są zasady funkcjonowania służby zdrowia z uwzględnieniem podstawowej 
opieki zdrowotnej. Warto też zapoznać się z prezentacją dotyczącą odpowiedzialności prawnej i cywilnej lekarzy. Zapraszamy 
również na dyskusję o innowacyjnych metodach leczenia i rehabilitacji stawów oraz do posłuchania wykładów wybitnych 
kardiologów, którzy skupią się na zagadnieniu: „Szkoła serca dla pacjentów – kompleksowe i interdyscyplinarne metody 
postępowania w kardiologii”.

Będzie też blok poświęcony elektronicznym zwolnieniom lekarskim i zasadom korzystania z rehabilitacji finansowanej 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na stoiskach można będzie zaopatrzyć się w produkty zdrowego odżywiania, różnego rodzaju produkty naturalne, zmie-
rzyć ciśnienie i poziom cukru we krwi.

Podczas seminarium rozstrzygnięty zostanie też III plebiscyt pod nazwą „Twój sądecki lekarz rodzinny” i „Przychodnia zdro-
wia przyjazna pacjentowi”. Na najlepszego lekarza rodzinnego i przychodnię przyjazną pacjentowi głosowali nasi Czytelnicy.

Wśród osób biorących udział w głosowaniu rozlosujemy atrakcyjne nagrody.

Patronat medialny nad przedsięwzięciem sprawuje portal sadeczanin.info i miesięcznik „Sądeczanin”. Na ich łamach 
znajdziecie relacje ze wszystkich wydarzeń konferencji.

Serdecznie zapraszam i życzę owocnych obrad.

JERZY BOCHYŃSKI

Wiceprezes Fundacji Sądeckiej
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Będzie więcej pieniędzy na leczenie szpitalne, 
zabiegi okulistyczne i rehabilitację
Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiada 
w najbliższym czasie rozpoczęcie debaty ogólnonarodowej 
na temat służby zdrowia i tego, jak będzie ona 
funkcjonowała w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Jak 
dzisiaj wygląda finansowanie służby zdrowia  i jakie są 
najbliższe perspektywy wykorzystania nakładów na 
ochronę zdrowia w Małopolsce?

Rozmowa z Elżbietą Fryźlewicz-Chrapisińską, dyrektor 
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie.

Budżet Małopolskiego Oddziału NFZ wzrasta regularnie 
w ostatnich latach. Na co NFZ przeznacza te dodatkowe 
środki w Małopolsce?
- Mówiąc o pieniądzach, które NFZ przeznacza na leczenie 
pacjentów warto wrócić do roku ubiegłego, który w aspekcie 
finansowania najbardziej gorącego tematu, jakim są nadwykonania 
był wyjątkowy. 
Na czym polegała ta wyjątkowość?
- Na nadwykonania z 2017 r. i lat poprzednich, oddział przeznaczył 
162 mln zł. Małopolski NFZ pokrył m.in. wszystkie koszty 
związane ze specjalistycznym leczeniem dzieci, przeszczepami, 
operacjami kardiochirurgicznymi, endoprotezoplastykami 
stawów, zabiegami usunięcia zaćmy oraz tzw. świadczeniami 
nielimitowanymi, do których należą m.in. porody, czy terapia 
w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej. Placówki otrzymały 
także zwrot większości wydatków poniesionych na oddziałach 
internistycznych, chirurgii ogólnej i ortopedii. Środki z budżetu 
państwa i uruchomionej rezerwy pozwoliły na zakup dodatkowych 
świadczeń – przede  wszystkim w tych obszarach, w których 
kolejki są najdłuższe – operacje zaćmy, operacje wymiany 
stawu biodrowego i kolanowego oraz   diagnostyka obrazowa, 
świadczenia na oddziałach dziecięcych i  onkologicznych. 
Ile wynosi tegoroczny budżet Oddziału? 
- Plan finansowy na dziś to ponad 6,7 miliarda złotych. Jest 
wyższy, niż w ubiegłym roku. Już wiemy, że nadwyżka zostanie 
przeznaczona mi. in. na leczenie szpitalne w ramach tzw. sieci 
szpitali, zwiększone wartości świadczeń w ambulatoryjnej 
i dziennej psychiatrii, w świadczeniach pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych, opiece paliatywnej. Część środków zostanie 
przeznaczona na zwiększoną dostępność w rehabilitacji 

leczniczej, ponieważ zakontraktowaliśmy więcej miejsc, gdzie 
pacjenci mogą korzystać z fizjoterapii, czy oddziałów dziennych, 
co wiąże się w tym roku z dodatkowymi kosztami. Dodatkowe 
środki trafią też ponownie do podmiotów realizujących zabiegi 
zaćmy i endoprotezy oraz na specjalistyczną diagnostykę, tj. na 
badania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, 
gastroskopie czy kolonoskopię.

Nowa struktura sieci szpitali, która weszła 
w życie w październiku ubiegłego roku nadal jest 
jednym z najważniejszych tematów dyskusji w polskiej 
służbie zdrowia. Czy można pokusić się już o ocenę 
wprowadzonych zamian? 
- Małopolski NFZ na razie podsumował pierwsze trzy miesiące 
funkcjonowania tej struktury. Analizy pokazują, że mimo obaw 
ekspertów, regionalne placówki po wprowadzeniu nowego 
systemu finansowania nie szukały oszczędności kosztem 
pacjentów i wykonały najwięcej świadczeń w całym kraju. Pokazuje 
to, że małopolscy dyrektorzy bardzo dobrze zrozumieli, czym jest 
sieć szpitali i ryczałt. To zasługa wielu spotkań i merytorycznych 
rozmów. Sieć szpitali nie stała się ograniczeniem dla pacjentów. 
Szpitale są przyzwyczajone do przyjmowania dużej liczby osób, 
mamy świetnie rozwinięte szpitale powiatowe, a szpitale 
wojewódzkie i kliniczne prowadzą wiele specjalistycznych 
oddziałów, więc nie ma mowy o odsyłaniu chorych. W tej chwili 
kończymy prace na wyliczaniem ryczałtów na kolejny okres.

Dziękuję za rozmowę
Iga Michalec

Fot. arch. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie.
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Badania potwierdzają. Mętne soki są zdrowsze niż klarowane

Parafrazując przysłowie: „Nie wszystko złoto, co się 
świeci” można powiedzieć, że nie wszystko zdrowe, 
co wydaje się być zdrowe. Odnosi się to na przykład 
do soków owocowych. Wydaje się, że jeśli soki zro-
bione są ze zdrowych owoców to muszą być zdrowe. 
Jest to prawda, ale pod warunkiem, że nie są klaro-
wane i nie pochodzą z koncentratu. Tego, że prawdzi-
wie zdrowe soki to te mętne, świeżo tłoczone, dowo-
dzą wyniki prowadzonych od lat badań naukowych.

Regularne spożywanie owoców, warzyw i soków zapo-
biega wielu chorobom. Ich zdrowotne właściwości to kwestia 
witamin, ale nie tylko. Nie wszyscy wiedzą o pewnych bardzo 
ważnych dla zdrowia substancjach, które w dużych ilościach 
występują w roślinach. Mowa tu o flawonoidach, mających 
wpływ na ochronę organizmu przed chorobami cywilizacyjny-
mi. Bogate we flawonoidy są na przykład owoce jagodowe 
takie, jak porzeczki, czy aronia, ale i popularne jabłka. Jednak 
nie każdy sok zrobiony z jabłek, czy porzeczek zawiera te proz-
drowotne substancje odżywcze. Po jakie soki zatem najlepiej 
sięgać?

Już sam zdrowy rozsądek podpowiada nam, że mętny sok 
jabłkowy jest zapewne zdrowszy niż jego klarowana wersja. 
I tak jest w istocie. Potwierdzają to badania przeprowadzone 
przez zespół prof. Jana Oszmiańskiego, kierownika Zakładu 
Technologii Owoców i Warzyw w Katedrze Technologii Owo-
ców, Warzyw i Zbóż Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocła-
wiu. Z badań tych wynika, że w procesie produkcji klarowne 
soki jabłkowe niemal zupełnie pozbawione są pektyn, witaminy 
C i ponad 90 proc. związków polifenolowych, a w tym szczegól-

nie ważnych flawonoidów. Natomiast świeżo tłoczone, mętne 
soki z jabłek, czy innych owoców, zwłaszcza jagodowych, nie 
tracą tych cennych substancji. 

Flawonoidy służą już samym roślinom jako przeciwutlenia-
cze oraz jako ochrona przed chorobami, oddziaływaniem słoń-
ca, insektów i grzybów. U ludzi natomiast substancje te mają 
działanie wspomagające ochronę przed chorobami cywiliza-
cyjnymi. Obniżają ryzyko zachorowania na raka piersi i hamują 
rozwój raka płuc. Mają silne właściwości przeciwutleniające, 
pełniąc w organizmie funkcję „wymiataczy wolnych rodników”, 
co opóźnia procesy starzenia się skóry. Wykazują też działanie 
przeciwzapalne, przeciwalergiczne oraz pochłaniają szkodliwe 
promieniowanie. Dlatego dla zdrowia warto sięgnąć po sok 
jabłkowy, ale tylko ten mętny, świeżo tłoczony.
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Powiatowy szpital w Krynicy to nasza duma!
Nowe skrzydło szpitala powiatowego w Krynicy-Zdroju 
już funkcjonuje. Pacjenci korzystają z najnowocze-
śniejszego sprzętu i sal operacyjnych, a mamy mogą 
przebywać w jednym pokoju ze swoimi nowonarodzo-
nymi dziećmi. Obiekt został wybudowany w ekspreso-
wym tempie dzięki wsparciu władz Powiatu Nowosą-
deckiego.

- Krynicki szpital ma swoją renomę - mówi starosta no-
wosądecki Marek Pławiak. - Pracują tutaj znakomici lekarze, 
którzy zasługują, by mieć najlepsze z możliwych warunki pracy. 
I takie staraliśmy się im stworzyć, w trosce o bezpieczeństwo 
sądeczan oraz turystów. Nowe oddziały, blok operacyjny i cen-
tralna sterylizatornia są tak specjalistycznie wyposażone, że 

gwarantują usługi na najwyższym poziomie.

Nowy, czterokondygnacyjny pawilon znajduje się po stro-
nie południowej istniejącego budynku szpitala. Oprócz niego, 
rozbudowano także istniejący oddział położniczy o salę do cięć 
cesarskich. Nowy budynek skomunikowany jest z istniejącą 
bryłą szpitala dwoma łącznikami. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
obiekt funkcjonuje jako całość. 

A co znajduje się w środku? 

- Na poziomie piwnic umieszczono centralną sterylizatornię. 
Na poziomie parteru - pediatryczną izbę przyjęć wraz z Poradnią 
Wad i Rozwoju – dodaje starosta Marek Pławiak. - Znajduje 
się tu również ambulatorium oraz Oddział Intensywnej Terapii.
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Na parterze jest także Oddział Położnictwa i Neonatologii 
z salą do cięć cesarskich wyposażoną w stanowisko do resu-
scytacji noworodka. Sala znajduje się w bezpośrednim sąsiedz-
twie sali porodowej. 

- Pierwsze piętro to Oddział Pediatrii złożony z sal dla dzieci 
starszych i dla dzieci do trzech lat - dodaje wicestarosta Anto-
ni Koszyk. – Jest tam stały dozór pielęgniarek, które mają do 
dyspozycji stanowisko obserwacji, pielęgnacji niemowląt oraz 
stanowisko przygotowania posiłków dla dzieci. Na oddziale 
znajduje się ponadto gabinet zabiegowy. Dla rodziców powsta-
ła szatnia z łazienką oraz podręczną kuchnią.

Na poziomie II piętra zlokalizowano Blok Operacyjny z trze-
ma salami operacyjnymi i salą wybudzeniową. Są one przysto-
sowane do zabiegów ortopedycznych, ogólnochirurgicznych 
i ginekologicznych. 

Koszt realizacji rozbudowy szpitala wraz z wyposażeniem 
wynosi 22 mln zł. W tej kwocie mieszczą się m.in. dotacja ce-

lowa z Powiatu Nowosądeckiego (11 mln zł), pożyczka z NFO-
ŚiGW (2,7 mln zł) i dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (5,7 
mln zł, przy wkładzie własnym 2,4 mln zł).

- Gdyby nie determinacja Zarządu Powiatu, poparta dobrą 
wolą Rady Powiatu Nowosądeckiego, tego zadania nie udałoby 
się zrealizować - mówi Sławomir Kmak, pełniący obowiązki 
dyrektora szpitala do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to sta-
nowisko. - Krynicki szpital funkcjonuje dzięki wsparciu powiatu. 
Bez niego nie mógłby istnieć. A nowe skrzydło jest dziś swo-
istym pomnikiem piątej kadencji powiatowego samorządu.

- Ta inwestycja ma niebagatelne znaczenie dla jakości 
usług medycznych nie tylko w powiecie, ale całej Małopolsce 
- stwierdza wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. 
- To właśnie powiatowe szpitale są pierwszym miejscem, do 
którego trafia pacjent. Od jakości diagnostyki i leczenia zależy 
jego dalszy los.
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Ortopedyczne cuda w krynickim szpitalu. 
To dzieje się naprawdę.

Jacek Ślipek, zastępca ordynatora oddziału chirurgii 
urazowo-ortopedycznej Szpitala im. dra J. Dietla w Kryni-
cy-Zdroju składa kontuzjowanym narciarzom i snowboar-
dzistom zwożonym ze stoków narciarskich pogruchotane 
kości, zespala złamania specjalnymi płytkami, wymienia 
cierpiącym chorym naturalne, wypracowane panewki sta-
wów zastępując sztucznymi. Ortopedia nie ma dla niego 
żadnych tajemnic.

Dzisiaj to pacjent wybiera lekarza, jak również szpi-
tal, w którym chce się leczyć. Oddział chirurgii urazo-
wo-ortopedycznej szpitala w Krynicy-Zdroju na brak 
pacjentów, raczej nie narzeka...

- Oczywiście, że nie. 

Na oddział trafiają chorzy, nie tylko z naszego regio-
nu...

- Jak najbardziej. W sezonie zimowym, zwłaszcza w okre-
sie świątecznym, a także podczas ferii zimowych na naszym 
oddziale przeważają pacjenci, którzy przyjechali do Krynicy, 
Muszyny, Piwnicznej i innych okolicznych miejscowości na 
wypoczynek. Jednak z powodu kontuzji, którą doznali na sto-
ku narciarskim, czy też innego urazu trafili do szpitala. Leczy-
my również pacjentów poszkodowanych w wypadkach ko-
munikacyjnych, a także tych, którzy doznali jakiegoś urazu po 
upadku na oblodzonym chodniku, czy drodze. Przyjmowani 
są pacjenci ze schorzeniami ortopedycznymi do planowych 
zabiegów operacyjnych.

No właśnie. Wspomniał pan o pacjentach, którzy cze-
kają na zabiegi planowe. Jakie operacje z zakresu or-
topedii wykonywane są w krynickim szpitalu?

- Wykonujemy artroskopię stawów kolanowych oraz stawów 
skokowych. Od trzech lat wykonujemy też endoprotezopla-
stykę stawów biodrowych. Zajmujemy się korekcją wadliwe-
go ustawienia kończyn, rekonstrukcjami ścięgien. Wykonu-
jemy w krynickim szpitalu różnorodne zabiegi ortopedyczne 
w takim zakresie, jaki może być przeprowadzany w szpitalu 

o takiej referencyjności, jak nasz. 

Ortopedia, podobnie, jak wiele innych dziedzin medy-
cyny prężnie się rozwija. Jak określiłby pan współ-
czesną ortopedię

- Jest to dziedzina medycyny, która idzie w parze z postę-
pem. W błyskawicznym tempie się rozwija. Warto zaznaczyć, 
że wszystkie dyscypliny zabiegowe w medycynie, mówiąc 
kolokwialnie, w ostatnich latach „poszły do przodu”. Ortope-
dzi dysponują już zupełnie inną, bardzo nowoczesną aparatu-
rą medyczną, bez której wykonywanie bardzo skomplikowa-
nych zabiegów nie byłoby możliwe.

Lekarze-ortopedzi mówią, że zmieniła się również 
specyfika samej ortopedii?

- To prawda. Kiedyś mniej wykonywało się zabiegów opera-
cyjnych, a większy nacisk kładło na leczenie zachowawcze. 
Dawniej pacjent, będący po operacji przynajmniej kilkana-
ście dni przebywał w szpitalu na oddziale ortopedycznym. 
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Przez dłuższy czas miał też ograniczony zakres ruchu, bo 
dźwigał na sobie gips, a operowana kończyna unierucho-
miona była na specjalnym wyciągu. Po wyjściu ze szpitala 
wracał do domu i dopiero wtedy rozpoczynał rehabilitację. 
Okres leczenia i rehabilitacji wydłużał się czasami do kilku-
nastu miesięcy. 

A jak jest teraz?

- Jeśli pacjent kwalifikuje się do operacji, to taki zabieg le-
karze ortopedzi starają się wykonać jak najszybciej. Obecnie 
pacjent po zabiegu jest bardzo szybko rehabilitowany. Dzięki 
temu czas powrotu do aktywności fizycznej jest zdecydowa-
nie krótszy. Teraz okres leczenia i rehabilitacji chorego skrócił 
się do kilkunastu tygodni. Te przytoczone przeze mnie różnice 
świadczą o postępie w ortopedii.

Czyli obraz pacjenta unieruchomionego w łóżku 
z nogą, czy ręką w gipsie „na wyciągu” nie przystaje 
już teraz do rzeczywistości?

- Absolutnie. To już przeszłość. Dzisiaj pacjent, będący po 

zabiegu opuszcza o własnych siłach oddział po dwóch, albo 
trzech dniach zaopatrzony w nowoczesny stabilizator unieru-
chamiający i stabilizujący kończynę, a także w kule. Pacjent 
nie spędza okresu rekonwalescencji w łóżku. 

Ile operacji rocznie wykonują lekarze ortopedzi 
w krynickim szpitalu?

- Ponad tysiąc. Kiedy zaczynałem pracę w tym oddziale ope-
rowaliśmy rocznie ponad 500 pacjentów. 

W jakim wieku są pacjenci, którzy trafiają pod nóż 
chirurga-ortopedy?

- Operujemy dzieci od ósmego roku życia oraz dorosłych, 
w tym również osoby w podeszłym wieku. Zaopatrujemy 
różnego rodzaju urazy, zakładamy endoprotezy stawów bio-
drowych.

Operacje polegające na wszczepianiu endoprotez są 
teraz na porządku dziennym...

- Są to dzisiaj zabiegi standardowe. Endoprotezy zakładane 
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są nawet u osób mających ponad 80 lat. Dawniej starsza 
osoba, która złamała, najczęściej w wyniku upadku, szyjkę 
kości udowej, była praktycznie skazana na śmierć.

Nowoczesna aparatura medyczna, która obecnie jest 
do dyspozycji lekarzy ortopedów, odgrywa dzisiaj 
w diagnostyce i leczeniu pacjentów niebagatelną 
rolę...

- Trudno sobie dzisiaj wyobrazić pracę oddziału ortopedycz-
nego bez wysokiej klasy, nowoczesnego sprzętu medycz-
nego i dobrych narzędzi. Nie wyobrażam sobie sprawnego 
funkcjonowania takiego oddziału bez dostępu do nowocze-
snej diagnostyki, jak chociażby do tomografii komputerowej, 
czy rezonansu magnetycznego. Dzisiaj jest to już standard.

Ile łóżek ma oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej 
krynickiego szpitala?

- Oddział dysponuje dwudziestoma łóżkami.

Lekarze ortopedzi z Krynicy mają od kilku tygodni do 
dyspozycji nowoczesny blok operacyjny w nowym 
skrzydle szpitala. W jakim kierunku, w związku z po-
siadaniem takiego nowoczesnego zaplecza zabiego-

wego, będzie rozwijała się w najbliższych latach kry-
nicka ortopedia?

- Faktycznie, nowoczesny blok operacyjny pozwoli nam le-
karzom - ortopedom zwiększyć liczbę wykonywanych zabie-
gów, a także poszerzyć ich zakres. Chcemy w przyszłości 
przeprowadzać endoprotezoplastykę stawów kolanowych, 
bo teraz koncentrujemy się głównie na operacjach stawów 
biodrowych. Chcemy też poszerzyć operacyjne leczenie de-
formacji kości, osi kończyn, a także poszerzyć gamę zabie-
gów artroskopowych stawów barkowych, kolanowych, sko-
kowych i biodrowych. Wcześniej zarówno baza lokalowa, jak 
i posiadany sprzęt medyczny uniemożliwiały wykonywanie 
tak skomplikowanych procedur medycznych.

Krynicka ortopedia cieszy od lat dobrą renomą. Gdzie 
tkwi źródło tego sukcesu?

- Na tą dobrą opinię pracuje cały zespół zatrudniony w od-
dziale chirurgii urazowo-ortopedycznej. Zarówno lekarze, jak 
i pielęgniarki. To sukces całego zespołu.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Iga Michalec



NEUROKINEZIS

CR Neurokinezis zajmuje się pacjentami z wieloma schorzeniami i w każdym wieku. 
Od 2017 roku możemy pochwalić się nowościami w fizjoterapii uroginekologicznej i terapii obszaru twarzo-
wo - czaszkowego. Nasze fizjoterapeutki wychodząc naprzeciw powszechnym, ale często wstydliwym tema-
tom. Uroginekologia jest szeroko pojętą dziedziną, która dotyczy kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, 
obniżeniem narządów rodnych, problemami bólowymi miednicy mniejszej, terapii blizn po cięciu cesarskim 
i operacjach chirurgicznych, przy rozejściu mięśnia prostego brzucha. Chcemy uświadomić kobietom, że mają 
możliwość indywidualnej terapii odpowiednio dobranej do ich problemu. Fizjoterapia uroginekologiczna opiera 
się na bezbolesnych ćwiczeniach, technikach manualnych, mobilizacjach oraz edukacji pacjentki w sytuacjach 
dnia codziennego.
Fizjoterapia obszaru twarzowo-czaszkowego pomimo, iż na całym świecie stosowana od lat, w Polsce jeszcze 
dla wielu jest zupełną nowością. Jak sama nazwa wskazuje zajmuje się problemami w obszarze twarzy i czasz-
ki, które jak pokazują badania naukowe stanowią poważną grupę dolegliwości, na które cierpi coraz więcej 
osób.  Dzięki nowatorskim technikom manualnym można przynieść ulgę pacjentom z dysfunkcjami w stawach 
skroniowo- żuchwowych, z ograniczoną ruchomością żuchwy lub zgrzytaniem zębów. Terapia przynosi również 
dobre efekty  w przypadku neuralgii nerwów czaszkowych, ich niedowładach i porażeniach. Często można też 
pomóc pacjentom, którzy latami cierpią na bóle i zawroty głowy. Fizjoterapia jest również ważnym choć jesz-
cze mało powszechnym uzupełnieniem leczenia ortodontycznego w przypadku wszelkiego rodzaju wad zgryzu 
zarówno u dzieci jak i u osób dorosłych. Dedykowana jest ona również do osób, które np. po zabiegach stoma-
tologicznych cierpią na stany napięcia, przemęczenia aparatu żucia. 
Terapia obejmuje dokładne badanie wszystkich struktur mogących wywoływać problem pacjenta. Na tej pod-
stawie terapeuta przechodzi do właściwej terapii to znaczy szczegółowych technik skierowanych na mięśnie, 
stawy, kości czaszki bądź poszczególne nerwy czaszkowe.  
Nierzadko zdarza się, że pacjent również sam dzięki właściwie zaprogramowanym ćwiczeniom domowym jest 
w stanie prowadzić autoterapię. 

Monika Rzepka, Anna Ogorzałek

OŚRODEK I
Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 28

tel. 018 440 74 84
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Profesor Dariusz Dudek: 
stworzyliśmy w Nowym Sączu jeden z najno-
wocześniejszych ośrodków kompleksowej kar-
diologii w Europie
Mieszkańcy Nowego Sącza mają powody do 
dumy - o zdrowe serca prawie półmilionowej 
populacji z regionu, w tym z Krynicy, powiatu 
gorlickiego oraz limanowskiego dba modelowe 
Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii 
i Angiologii “Intercard” w Nowym Sączu. Pla-
cówka, dzięki kompleksowemu, w tym, inter-
dyscyplinarnemu podejściu do pacjenta oraz 
jedynej w regionie operacyjnej sali hybrydowej 
jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków 
kardiologicznych w Europie przystosowanym do 
wykonywania nawet bardzo specjalistycznych 
i innowacyjnych zabiegów takich jak małoinwa-
zyjne przezskórne implantacje zastawki aortal-
nej metodą TAVI czy wszczepienia Micry - naj-
mniejszego rozrusznika serca na świecie. 

W październiku 2017 r. Intercard zainaugurował pracę 
nowego budynku przy ulicy Kilińskiego 68 uruchomio-
nego zgodnie z kontraktem z NFZ na leczenie kardio-
logiczne i rehabilitację. Pacjenci w nowopowstałym 
szpitalu mogą mieć wykonywane pełne spektrum za-
biegów kardiologicznych wieńcowych, elektrokardiolo-
gii, zabiegów strukturalnych w tym regionie, ale także 
dzięki poradniom kardiologicznym i rehabilitacji otrzy-
mują kompleksowe leczenie po zabiegach, uczestniczą 
w edukacji na temat profilaktyki chorób serca i naczyń 
w ramach tzw. prewencji wtórnej, a także w pełnej re-
habilitacji.

- To spełnienie mojego marzenia o nowoczesnym szpita-

lu z kompleksową kardiologią - od zabiegów interwen-
cyjnych, przez planowe, farmakoterapię, rehabilitację 
dzienną i w końcu edukację. Nareszcie idea Klubów Pa-
cjenta, jaką zainicjowałem ponad 10 lat temu, w której 
pacjent otrzymuje opiekę lekarską, ale też psychologicz-
ną, dietetyczną, ruchową, jest dostępna dla wszystkich 
pacjentów w nowym szpitalu cały czas - cieszy się prof. 
Dariusz Dudek, wybitny kardiolog, konsultant medyczny 
ośrodka w Nowym Sączu. - Nowa placówka pozwala 
na kompleksowe leczenie pacjentów w subregionie 
sądeckim. To modelowe Centrum Kardiologii dla 0,5 
mln populacji w Polsce południowej, w którym leczenie 
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szpitalne, sala operacyjna, porady, edukacja - wszyst-
ko znajduje się w jednym szpitalu na miejscu. - podkre-
śla profesor.

Nowy ośrodek Centrum Kardiologii Inwazyjnej to 4 po-
ziomy, 25-pięcio łóżkowy oddział kardiologiczny, ponad 
50 osób personelu, specjalistyczna poradnia dla pa-
cjentów kardiologicznych, ale także interdyscyplinarna 
współpraca lekarzy różnych dziedzin m.in. dietetyków, 
geriatrów, neurologów. To kompleksowa opieka nad 
pacjentami oraz pełna edukacja pacjentów kardiolo-
gicznych po raz pierwszy w regionie na tak dużą skalę. 
Idea prof. Dudka aby każdy pacjent mógł edukować się 
indywidualnie w Szkole Serca oraz należeć do społecz-
ności Klubów Pacjenta rozszerza swój zasięg również 
dla wszystkich pacjentów Intercard w Nowym Sączu. 

- Budynek przygotowany jest na wyzwania przyszłości. 
Posiada pełny blok operacyjny z unikalną w tym regionie 
salą hybrydową, umożliwiającą wykonywanie zarówno 
zabiegów kardiologicznych jak i kardiochirurgicznych. 
Ten budynek idealnie wpisuje się w potrzeby zaznaczo-
ne na mapie potrzeb zdrowotnych. Założenia tego bu-
dynku idealnie wpisują się w tzw. program KOS-zawał, 
czyli kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale 
serca. Mamy zamiar, jak tylko środki w tym zakresie zo-

staną uruchomione, uzyskać kontrakt i jesteśmy do tego 
w pełni przygotowani.” – podkreśla Marcin Pasternak, 
Prezes Zarządu Intercard Sp. z o.o.

Centrum Kardiologii w Nowym Sączu to prężny ośro-
dek, którego celem nadrzędnym jest ratowanie ludz-
kiego życia oraz poprawa jego jakości. Parter nowego 
budynku to poradnie i rehabilitacja, pacjenci mogą tu 
ćwiczyć pod okiem rehabilitantów i pod stałym nad-
zorem lekarza - wykonywane są też próby wysiłkowe. 
Mają tu dostęp do opieki kardiologicznej, edukacji, psy-
chologa, dietetyka, geriatry. Jak wyjaśnia lek. med. Re-
nata Korpak-Wysocka, ordynator Intercard w Nowym 
Sączu, leczenie pacjentów na oddziale kardiologii oraz 
rehabilitacja odbywa się w ramach kontraktu z NFZ, 
a ośrodek z nowoczesną salą hybrydową to niespoty-
kane wcześniej możliwości dla pacjentów. 

- Naprawdę cieszymy się z tego nowego ośrodka. Je-
steśmy tu bardzo potrzebni – mówi ordynator Korpak 
- Wysocka.

Tekst przygotowała dla Państwa:

Ewelina Myłek

ewelina.mylek@ieleven.pl

Eleven Zett Productions
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Pilnujmy naszego serca. 
Nie zapominajmy o prewencji!
Rozmowa z doktorem nauk medycznych Stanisławem Mali-
nowskim, długoletnim ordynatorem oddziału internistyczno-
-kardiologicznego Szpitala im. J. Śniadeckiego, a obecnie star-
szym wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Sączu.

Nowy Sącz może od ubiegłego roku pochwalić się funk-
cjonowaniem jednego z najnowocześniejszych ośrod-
ków kompleksowej kardiologii w Europie, w którym pa-
cjenci objęci są specjalistycznym leczeniem i tak ważną 
w schorzeniach kardiologicznych rehabilitacją. Zupeł-
nie inaczej funkcjonują teraz również szpitalne oddziały 
kardiologiczne. W tej dziedzinie medycyny dokonał się 
w ostatnich kilkunastu latach nieprawdopodobny po-
stęp. Pan też tak uważa?
- Naturalnie. Kardiologia jest jedną z najszybciej rozwijających 
się dziedzin medycyny. Nie mam, co do tego żadnych wątpliwo-
ści. W Polsce jest więcej ośrodków kardiologii inwazyjnej, niż 
w Stanach Zjednoczonych.

Mówiąc o postępie w kardiologii trzeba zaznaczyć, że 
postęp widać również w metodach leczenia pacjentów. 
Są inne, nowocześniejsze...
- Kiedy ja zaczynałem pracę zawodową, a było to ponad 35 lat 
temu metody leczenia pacjentów z problemami kardiologiczny-
mi były zupełnie inne. Chory, który trafiał na oddział z zawałem 
serca w szpitalu spędzał przynajmniej trzy tygodnie. I przez ten 
czas musiał leżeć. Dzisiaj pacjent, u którego pojawił się ból 
mający podłoże kardiologiczne, w ciągu dwóch godzin musi 
trafić na oddział kardiologii inwazyjnej. Tam lekarze przetykają 
mu naczynie i pacjent w krótkim czasie wychodzi, z zaleceniami 
lekarskimi z oddziału.

Wróćmy jeszcze na chwilę do metod leczenia...
- Wraz z dokonującym się postępem w kardiologii zmieniły się 
oczywiście zasady postępowania lekarskiego. Co roku, po od-
bywających się kongresach kardiologicznych, czy to w Europie, 
czy w innej części świata określane są wytyczne dla lekarzy 
kardiologów.

Przeciętnemu Kowalskiemu choroba serca kojarzy się 
jedynie z zawałem...

- Zawał jest konsekwencją choroby niedokrwiennej serca. 
Jest jej finałem. Choroba niedokrwienna serca może trwać la-
tami, a pacjent o niej nie wie, aż do momentu, gdy dojdzie do 
zawału. 

Jak, zatem chronić serce? 

- Niezwykle istotna jest profilaktyka, o której trzeba pamiętać. 
Sloganem jest twierdzenie, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. 
Podpisuje się jednak pod nim obiema rękami. 

No właśnie. Jak jest z tą prewencją u Polaków?

- Lekarze pomagają usunąć skutki schorzenia, a to nie tędy dro-
ga. Powinniśmy przede wszystkim zadbać o czynniki wpływają-
ce na stan naszego zdrowia. Jest to zadanie multidyscyplinarne.

Jakie są czynniki, które mogą mieć wpływ na wystą-
pienie takiego, czy innego schorzenia kardiologicznego?

- Jednym z kluczowych czynników jest palenie papierosów. Ko-
lejnymi są: nadużywanie alkoholu oraz siedzący i stresujący tryb 
życia.

Część społeczeństwa stawia na aktywność fizyczną. 
Biega, jeździ na rowerze, uprawia nordic walking. 

- I bardzo dobrze. Ktoś powiedział kiedyś, że nie ma lepszego 
leku, jak ruch, jak aktywność fizyczna, która zapobiega nie tylko 
schorzeniom kardiologicznym, ale także innym chorobom cy-
wilizacyjnym, jak chociażby nadciśnieniu tętniczemu, cukrzycy, 
otyłości, hipercholesterolemii.

A co z codzienną dietą?

- To, jak się odżywiamy ma kolosalne znaczenie. Niektórzy mó-
wią, że wszystkie choroby zaczynają się od jelit. Na to, co jemy 
musimy mieć wpływ.

Jakie choroby są „zabójcze” dla serca?

- Nadciśnienie tętnicze. Bez dwóch zdań. Jeśli pacjent je ma 
i go nie leczy, to doprowadza do ogromnych powikłań serco-
wych. Warto uświadomić sobie, że serce niszczymy mając nad-
ciśnienie tętnicze oraz nadwagę.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Iga Michalec
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Dlaczego Ryszard Nowak tak dba o sądeckich 
seniorów?
Duży odsetek mieszkańców Nowego Sącza to oso-
by w wieku 60 +. W porównaniu do sytuacji sprzed 
kilku lat zauważamy, że sprawy osób starszych w 
naszym mieście zostały dostrzeżone. Jak Pan Panie 
Prezydencie ocenia sytuację osób starszych w na-
szym mieście?

Ryszard Nowak:- Zdaje sobie sprawę, że osoby starsze mogą 
nie odczuwać tego, że żyje się lepiej. Powód jest oczywisty. 
Wciąż małe emerytury, które pozwalają jedynie na zaspoko-
jenie podstawowych potrzeb. Na to wpływu nie mam, ale 
robię wszystko, aby poprawić jakość życia sądeckich Senio-
rów. Od lat podejmujemy wiele działań, które mają zmniej-
szyć ewentualny dyskomfort i sprawić, że codzienność bę-
dzie łatwiejsza i przyjemniejsza. 

Zdajemy sobie sprawę, że na wiele czynników decy-
dujących o warunkach życia człowieka nie ma wpły-
wu władza samorządowa. Jednakże są sfery działa-
nia władz lokalnych, które mogą poprawiać sytuację 
ludzi starszych. Jakie to są Pana zdaniem możliwości 
i jak Pan je wykorzystuje?

RN: - W miarę naszych możliwości, robimy to co do nas – sa-
morządu - należy. Katalogu ofert adresowanych do osób star-
szych nie musimy się wstydzić i są to, w większości, działania 
cykliczne. W ramach akcji „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” 
organizujemy debaty poświęcone sytuacji osób starszych i 
ich bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Na stałe do nasze-
go kalendarza wpisał się Międzynarodowy Dzień Osób Star-
szych. W jego ramach organizowane są konferencje poświę-
cone jakości życia seniorów. Powołaliśmy Nowosądeckie 
Forum Seniorów. Jako jedni z pierwszych w Polsce wprowa-
dziliśmy „Nowosądecką Kartę Seniora”, która Sądeczanom 
po 60 roku życia daje możliwość korzystania z systemu zniżek 
i rabatów. Zainteresowanie Kartą dowodzi, że był to strzał w 
przysłowiową dziesiątkę. Już ponad 6 tysięcy seniorów ko-
rzysta z niej. Jednym z bonusów jest możliwość bezpłatnego 
wejścia na krytą pływalnię na 1 godzinę. Integralną częścią 
Karty są zniżki na bilety komunikacji miejskiej dla osób, które 
skończyły 65 rok życia, tzw. „Bilet seniora- roczny” oraz „Bilet 

seniora – półroczny”. Współpracujemy też z innymi miastami 
i gminami. Wymieniamy się doświadczeniami, podpatruje-
my rozwiązania u innych. Mamy podpisane porozumienie 
w sprawie współpracy na rzecz aktywizacji osób starszych 
w ramach prowadzonej polityki senioralnej i integracji mię-
dzypokoleniowej z Chorzowem, czterostronne porozumienie 
pomiędzy Chorzowem, gminą Koszęcin oraz Zespołem Pieśni 
i Tańca „Śląsk” w zakresie inicjowania aktywizacji kulturalnej 
seniorów, a także porozumienie o wzajemnym honorowaniu 
naszej i Chorzowskiej Karty Seniora. 

Z kinem Helios realizujemy projekt „Kultura dostępna dla 
seniora”, w ramach którego seniorzy mają możliwość sko-
rzystania z bezpłatnych biletów na seanse polskiej sztuki fil-
mowej. W naszym mieście powstało kilkanaście siłowni pod 
chmurką, które – jak sam obserwuję – cieszą się zaintere-
sowaniem i to właśnie najczęściej ze strony osób starszych. 
Urząd Miasta finansuje Kluby Samopomocy (Ośrodki Wspar-
cia) dla osób starszych, które mogą integrować się z młodzie-
żą. Wizytówką naszej oferty dla osób 60 + jest otwarte na 
początku stycznia br. Centrum Sądeckiego Seniora przy ul. 
Jagiellońskiej 8. Zaproponowaliśmy naszym seniorom ambit-
ny i bogaty program.

I w tym miejscu Panie prezydencie powinniśmy po-
wiedzieć o kolejnych dobrych informacjach. Miastu 
udało się pozyskać środki na świetlice osiedlowe, z 
których będą korzystali Seniorzy.

RN: - Tak. Prawie 3 mln zł przeznaczymy na utworzenie czte-
rech świetlic osiedlowych na osiedlach: Stare Miasto, Cen-
trum, Kilińskiego oraz Przydworcowe. Projekt pn. „Program 
działań dotyczący wzmacniania potencjału osobistego oraz 
integracji mieszkańców miasta poprzez modernizację i ada-
ptację obiektów na cele społeczne” adresowany jest zarów-
no do dzieci i młodzieży, jak i do osób starszych.

Miasto wciąż dużą wagę przywiązuje do organizacji 
akcji profilaktycznych zgodnie z zasadą „lepiej zapo-
biegać niż leczyć”.

RN: - Oczywiście. Profilaktyka, organizacja badań dla miesz-
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kańców Nowego Sącza w tym Seniorów to nasze prioryte-
towe działania. Na sądeckim Rynku często widać specjali-
styczne samochody, w których lekarze prowadzą badania. 
Nadto realizujemy zadania wynikające m.in. z Narodowego 
Programu Zdrowia, gdzie celem operacyjnym jest promocja 
zdrowego i aktywnego starzenia się. Seniorom umożliwiamy 
badania gwarantujące wczesne wykrywanie osteoporozy i 
chorób układu kostnego. W ramach programu „Zdążyć przed 
grypą”- jest możliwość szczepień ochronnych dla osób od 
60 roku życia. Umożliwiamy też badania, np. biochemiczne, 
oznaczenia poziomu witaminy D3, czy z zakresu profilaktyki 
chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób onkologicz-
nych.

Kultura, edukacja, opieka społeczna, turystyka – to 
dziedziny, w których także „senioralne” organizacje 
pozarządowe w ramach konkursów otrzymują dofi-
nansowanie z budżetu miasta. Wydzielenia takiego 
„senioralnego” funduszu na działania organizacji po-
zarządowych adresowane do osób starszych to dobry 
pomysł ? 

RN: - W każdym budżecie Nowego Sącza przewidziane są 
środki dla organizacji pozarządowych, w tym organizacji 
działających na rzecz seniorów. Sądeckie organizacje po-
zarządowe organizują na zlecenie miasta szereg projektów 
publicznych, które uzupełniają działania samorządu służące 
wspieraniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życio-
wej, materialnej czy zagrożonych wykluczeniem społecznym 
i cyfrowym.

Opieka zdrowotna, profilaktyka zdrowotna, warunki 
mieszkaniowe, bariery architektoniczne itp. to bar-
dzo istotne czynniki, które wpływają na poziom życia 
oraz na poziom zadowolenia. Na szczeblu rządowym 
problematyka starzejącego się społeczeństwa staje 
się priorytetem. Ostatnio premier Mateusz Mora-
wiecki i minister rodziny pracy i polityki społecznej 
przedstawili dokument „Polityka społeczna wobec 
osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnic-
two. Solidarność.” Wdrożenie założeń tego dokumen-
tu stanowi element Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju. Czy Pan widzi celowość opracowania 
takiego dokumentu dla Nowego Sącza?  

RN: - W moim odczuciu takim dokumentem, który odzwier-

ciedla idee przywołanego dokumentu rządowego, jest na-
sza „Strategia rozwoju Nowego Sącza 2020 +” i – przede 
wszystkim: „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych Nowego Sącza na lata 2016 – 2022”. W nich są zapi-
sane zadania takie jak: profilaktyka zdrowia, działania spo-
łeczne, uwrażliwianie społeczności lokalnej na potrzeby osób 
starszych, rozszerzenie wolontariatu wobec osób starszych, 
zwiększenie dostępu do opieki medycznej, rehabilitacji i po-
mocy społecznej, aktywizacja osób starszych i tworzenie dla 
nich oferty kulturalnej. Zapisy to jedno, ale ważniejsze: pro-
gramy i te sukcesywnie realizujemy.

Dość często spotykamy się z pojęciem „srebrna go-
spodarka”. Co Pan, jako gospodarz miasta sądzi o 
„srebrnej gospodarce” w Nowym Sączu? 

RN: - Nakłady poniesione na „srebrną gospodarkę” zwrócą 
się i to wielokrotnie dzięki aktywizacji społeczno-zawodowej 
seniorów. Ich kondycja, stan zdrowia, aktywność zawodowa 
sprawia, że są nadal potrzebni, nie czują się wykluczeni, nie 
stoją w kolejkach do lekarza. Na naszych oczach, pozytywnie 
zmienia się stereotyp osoby starszej. 

Dziękujemy za rozmowę. 

Ryszard Nowak, Prezydent Nowego Sącza



KOMORA NORMOBARYCZNA to sposób wspoma-
gania kondycji i odporności organizmu, ogólnej popra-
wy samopoczucia i stanu zdrowia. Unikalna mieszanka 
gazów podawana pod ciśnieniem 1500hPa, sprzyja do-
tlenieniu organizmu oraz przyśpiesza procesy regenera-
cji.
O2 + CO2 + H2 nasza formuła na zdrowie!
TLEN - najważniejszy pierwiastek, bez niego nie ma 
życia, podawany w odpowiednim stężeniu dotlenia 
wszystkie komórki organizmu.
DUTLENEK WĘGLA - pozwala na rozszerzenie na-
czyń krwionośnych i ‘przylepienie się’ tlenu do krwi-
nek, przez co tlen jest dostarczany tam, gdzie w normal-
nych warunkach nie dociera w odpowiedniej ilości.
WODÓR - wyłapuje wolne rodniki przez co ‘odciąża’ 
organizm, ułatwiając usuwanie toksyn i metali ciężkich. 
Osoby korzystające z sesji mają możliwość picia wody 
RED-OX nasyconej wodorem, oraz uzupełnienia bra-
ków minerałów dzięki suplementacji ZEOLITHEM.
Lepiej oczyszczony i dotleniony organizm sprawniej 
radzi sobie z wszelkimi dolegliwościami i chorobami.

Rejestracja: 606 129 602 






