
 

 

PPrroojjeekktt  „„DDbbaammyy  oo  zzddrroowwiiee””    

  

  

WWyycchhooddzząącc  nnaapprrzzeecciiww  zzaaggrroożżeenniioomm  jjaakkiiee  mmooggąą  ssppoowwooddoowwaaćć  cchhoorroobbyy  sseerrccaa  FFoorruumm  GGrruupp  

ZZaawwooddoowwyycchh  pprrzzyyggoottoowwaałłoo  pprroojjeekktt  bbeezzppłłaattnnyycchh  bbaaddaańń  kkaarrddiioollooggiicczznnyycchh  ddllaa  cczzłłoonnkkóóww  

ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa..  DDzziięękkii  ppoozzyysskkaannyymm  śśrrooddkkoomm  zz  TToowwaarrzzyyssttww  UUbbeezzppiieecczzeenniioowwyycchh  ww  rraammaacchh  ffuunndduusszzuu  

pprreewweennccyyjjnneeggoo  zzoossttaałł  uurruucchhoommiioonnyy  pprrooggrraamm  bbaaddaańń  kkaarrddiioollooggiicczznnyycchh..   

 

--  CCzzęęssttoo  wwyyddaajjee  nnaamm  ssiięę,,  żżee  zzaawwaałł  pprrzzyyddaarrzzaa  ssiięę  lluuddzziioomm  ssttaarrsszzyymm..  TTyymmcczzaasseemm  ssttaattyyssttyykkii  wwyykkaazzuujjąą,,  żżee  

ookk..  5500%%  zzggoonnóóww  zz  jjeeggoo  ppoowwoodduu  ddoottyycczzyy  oossóóbb  ww  wwiieekkuu  pprroodduukkccyyjjnnyymm..  CChhoorroobbyy  ttaakkiiee  jjaakk  nnaaddcciiśśnniieenniiee  

ttęęttnniicczzee,,  ccuukkrrzzyyccaa  cczzyy  hhiippeerrcchhoolleesstteerroolleemmiiaa  ssąą  bbaarrddzzoo  ppooddssttęęppnnee..  DDooppiieerroo  iicchh  ppoowwiikkłłaanniiaa  ddaajjąą  

ddoolleegglliiwwoośśccii,,  kkttóórree  zzmmuusszzaajjąą  ppaaccjjeennttóóww  ddoo  zzggłłoosszzeenniiaa  ssiięę  ddoo  lleekkaarrzzaa..  CCzzęęssttoo  zzmmiiaannyy,,  ddoo  kkttóórryycchh  ddoosszzłłoo  

ww  oorrggaanniizzmmiiee,,  ssąą  jjuużż  nniieeooddwwrraaccaallnnee..  DDllaatteeggoo  ttaakk  wwaażżnnaa  jjeesstt  pprrooffiillaakkttyykkaa  ––  ttłłuummaacczzyy  PPiioottrr  KKuummiięęggaa  zzee  

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  FFoorruumm  GGrruupp  ZZaawwooddoowwyycchh,,  kkttóórree  oorrggaanniizzuujjee  ddllaa  sswwooiicchh  cczzłłoonnkkóóww  ccyykklliicczznnee  bbaaddaanniiaa  

kkaarrddiioollooggiicczznnee.. 

 

Jak i gdzie się badać? 

Kompleksowe badania układu krążenia realizowane na własną rękę są zazwyczaj bardzo drogie – 

mogą kosztować nawet 350-400 zł, co skutecznie odstrasza wielu potencjalnych pacjentów 

kardiologów. Dość częste są też próby leczenia się samodzielnie poprzez różnego typu suplementy, 

co jednak nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nikt, kto nie jest lekarzem i nie ma dostępu do 

specjalistycznej aparatury medycznej nie jest w stanie sam się zdiagnozować, a tym bardziej dobrać 

odpowiedniej drogi leczenia. Eksperymentowanie z suplementami może zresztą przynieść efekt 

odwrotny od zamierzonego.  

 

Bardzo ważne jest, aby w kraju pojawiało się coraz więcej możliwości odbycia kompleksowych badań, 

które można przeprowadzić sprawnie, bezpłatnie lub w przystępnej cenie i które zawierają możliwie 

najbardziej szczegółowy opis sytuacji wraz z zaleceniami. - Żeby badanie miało sens i jego jedynym 

skutkiem nie było otrzymanie kwitka, który szybko wyląduje w szafie istotne jest nie tylko 

przeprowadzenie badania EKG, ciśnienia, krwi czy analizy tłuszczu. Ważne jest określenie ryzyka 

zachorowania na choroby kardiologiczne w przyszłości, przygotowanie czytelnych i łatwych w 

interpretacji zaleceń oraz diety zdrowej dla naszego serca. Tylko takie rozwiązanie ma szansę coś 

zmienić i zmniejszyć ryzyko chorób. Organizujemy tego typu darmowe badania dla członków 

stowarzyszenia cyklicznie i mamy nadzieję, że będzie z nich korzystać coraz więcej osób – dodaje 

Piotr Kumięga ze Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych. 

 

  


