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...więcej o zdrowiu

W sobotę 21 lutego w Galerii 
Olimp odbył się event organi-
zowany przez Żagiel Med. Nasi 
specjaliści przebadali setki osób 
z zakresu laryngologii i stomato-
logii, dermatologii, ortopedii oraz 
udzielili konsultacji w ramach re-
habilitacji dla dzieci i dorosłych. 

Co spowodowało tak 
ogromne zainteresowanie? 
Ludzie szukają fachowej pomo-
cy i zainteresowania, a badania 
przy okazji zakupów to najbardziej 
atrakcyjna forma, tym bardziej że 
były wykonywane bezpłatnie – 

wspomina pani Elwira – pacjent-
ka dermatologii. Pacjenci nie 
musieli się wcześniej zapisywać. 
Zaraz po zarejestrowaniu się przy 
stoisku Żagiel Med mogli, w ciągu 
zaledwie kilku minut, korzystać ze 
specjalistycznych konsultacji le-
karskich. Wiemy, że pacjenci nie 
chcą stać w długich kolejkach.
Z relacji Prezes Żagiel Med,  
Doroty Karczewskiej wynika, iż 
wiele osób nie kontaktuje się z 
lekarzem z powodu braku cza-
su, przez co znacznie zaniedbuje 
swój stan zdrowia – „Jesteśmy tu 
dziś po to, by przekazać wszystkim 
gościom galerii, że możemy to 
zmienić poprzez bezpośredni kon-
takt z naszymi wszystkimi specjali-
stami. Wiemy, jak trudno dostać 
się do konkretnych lekarzy, dlate-
go zawsze jesteśmy do dyspozycji 

naszych pacjentów, staramy się, 
aby nie tracili czasu i nerwów w 
kolejkach. Nasze stanowiska od-
wiedziło setki pacjentów. Ludzie 
z zadowoleniem zapisywali się na 
kolejne wizyty. Cieszymy się, że 
mogliśmy pomóc” – komentowa-
ła Prezes.

Najwyższy szczyt zaufania
Akcja potwierdziła, jak pokaźne 
jest zainteresowanie badaniami, 
w szczególności z zakresu laryn-
gologii i stomatologii. Ortopedia 
również cieszyła się dużym powo-
dzeniem. Nasz specjalista, dr n. 
med. Tomasz Konaszczuk zdiag-
nozował dolegliwości w zakre-
sie wad kończyn, tj. haluksy czy 
płaskostopie oraz wszelkie skrzy-
wienia kręgosłupa. Profilaktyka 
badań jest niezwykle ważna bez 
względu na wiek - przypominał 
specjalista. Równie dużym zainte-
resowaniem cieszyły się badania 
i konsultacje wykonywane przez 
dermatolog dr n. med. Agnieszkę 

Na Olimpie służby zdrowia
Jesteśmy świadomi potrzeb naszych pacjentów, którzy często z braku czasu zaniedbują 
badania profilaktyczne. Specjalnie z myślą o takich osobach stworzyliśmy możliwość 
bezpłatnego przebadania się u lekarzy specjalistów, nie tylko bez czekania w długich 
kolejkach, ale także w przyjaznej atmosferze. 

Konsultacje lekarskie przy 
okazji zakupów? Tak, to 

bardzo wygodne! komentuje 
jeden z zadowolonych 
pacjentów.

RELACJA Z EVENTU

Profilaktyka jest niezwykle  
ważna, bez względu na wiek
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Gerkowicz. Zwracała szczególną 
uwagę na choroby skórne, tj. ato-
powe zapalenie skóry czy trądzik. 
Skóra pokrywa całą powierzch-
nię naszego ciała. Nie możemy 
bagatelizować nawet najmniej-
szych znamion i bez względu na 
wszystko należy się zgłosić do 
skonsultowania obaw ze specjali-
stą. Ponadto w ramach spotkania 
przygotowaliśmy stoisko przezna-
czone do rehabilitacji. Nasi spe-
cjaliści prezentowali ćwiczenia 
pozwalające zniwelować ból wy-
nikający z konkretnych schorzeń. 

Ile osób - tyle dolegliwości

Wiele osób boryka się z bólami 
gardła, głowy czy pleców. To nie 
są zwykłe dolegliwości w wyni-
ku przeciążenia czy przemęcze-
nia. Często są to poważne znaki 
ostrzegawcze, których nie może-
my przegapić. Dzięki badaniom 
i profilaktyce udało nam się wy-
kryć wiele schorzeń, które leczo-
ne już dziś zostaną zniwelowane, 
a w rezultacie wyleczone na do-
bre. Z naszej analizy wynika, iż do 
ortopedy zgłosiło się wiele osób 
ze zmianami zwyrodnieniowymi 
kolan i bioder. Do naszej rehabi-
litantki, mgr Magdaleny Różal-
skiej przychodzili głównie rodzice 
zaniepokojeni wadami postaw 
swoich dzieci, tj. płaskostopiem, 
skrzywieniem kręgosłupa, wada-
mi klatki piersiowej. Osoby star-
sze zgłaszały się po pomoc w 
dolegliwościach bólowych. Zaś 

laryngolog, pani Wanda Kusa 
zdiagnozowała wiele przypad-
ków związanych z trudnościami 
w oddychaniu przez nos. Wiele 
dzieci miało przerost migdał-
ków, zapalenie górnych dróg 
oddechowych, infekcje gardła 
oraz niedosłuch. Osoby dorosłe 
zaniepokojone częstymi zawro-
tami głowy również uzyskały wy-
czerpujące informacje na temat 

leczenia tych przypadłości oraz 
profilaktyki i zapobiegania im na 
przyszłość. Stomatolog dr n. med. 
Marta Kusa - Podkańska, dzięki 
wykonanym podczas eventu prze-
glądom jamy ustnej zauważyła, że 
sporo dzieci cierpi na próchnicę 
zębów mlecznych i stałych oraz 
na zapalenie dziąseł z powodu 
dużych zaniedbań higienizacyj-
nych. Mali pacjenci byli ukierun-
kowani na konkretne zabiegi, jeśli 
wymagała tego sytuacja. 
Diagnozowane przez naszych 
specjalistów schorzenia są jedny-
mi z najczęściej wyszukiwanych 
przypadków medycznych w In-
ternecie. Użytkownicy przeszukują 
sieć w celu uzyskania jakichkol-
wiek informacji na temat swojej 
dolegliwości. Jest to dobry znak, 
ponieważ pacjenci są coraz bar-
dziej świadomi swoich potrzeb i 

swojego zdrowia. Dbają o siebie i 
najbliższych. Jednak pamiętajmy, 
że wiedza uzyskana w Internecie 
nie wystarcza do tego, by się sku-
tecznie wyleczyć.

Opracowanie: JK

Ludzie są spragnieni  
dobrej opieki lekarskiej

Cieszymy się,  
że mogłyśmy pomóc

Warto zgłosić się do  
zaufanego specjalisty  

i skonsultować z nim wszelkie 
obawy i przypuszczenia. 


