




Wałbrzyskie Stowarzyszenie Amazonki tel.: 605 215 806
Zarząd:
Anna Urlich-Rybak – Przewodnicząca Zarządu (660 753 688)
Janina Budzyńska – Vi-ce Przewodnicząca (609 173 013)
Teresa Bugała-Pachucka – sekretarz (605 492 803)
Leokadia Gromadzka – skarbnik (691 793 139)
Alicja Rak  - członek (502 603 693)

Świdnickie Stowarzyszenie Amazonki tel.: 662 509 929
Kazimiera Zając – Prezes (507 197 098)

Karkonoski Klub Amazonek Jelenia Góra tel. 887 080 777

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Pro Femina
ul. Sokołowskiego 4, pok. 32 (na terenie Specj. Szpitala im. Sokołowskiego)

58-309 Wałbrzych
tel./fax: 74 849 21 50

e-mail: ewakwa@op.pl ; www.profemina.info.pl
informacja o nas na stronie internetowej OPP: www.pozytek.gov.pl

pod nr KRS 0000023386

 Jesteśmy coraz bardziej świadome tego, jakim bezcennym zasobem zdrowia jest zdrowy styl życia. 
Z poprzednich kalendarzy PRO FEMINY wiemy wiele na temat tego, co składa się na postawę, która nazywamy 
działaniami profilaktycznymi w walce z chorobami, nie tylko nowotworowymi. Wiemy, jak cenna jest wiedza o tym, 
jak i dlaczego należy się systematycznie badać, w przypadku raka piersi - kontrolować się opanowując technikę 
samobadania i  wykonując badania profilaktyczne, dla ogólnego zdrowia - badania podstawowe, chociaż raz 
w roku. Jeśli nie lubimy lub nie potrafimy się nauczyć techniki samobadania, od bieżącego roku jest już dostępne 
urządzenie do termowizyjnego samobadania piersi. Polska myśl techniczna, o  której wspominamy od 2012r. 
W 2016r. urządzenie weszło na rynek polski. Przybliżamy go Wam w naszym kalendarzu.  Jednak nie zapominajcie, 
że na zdrowy styl życia składa się jeszcze odpowiednia dieta - o tym traktował nasz kalendarz na 2016r. Czego 
brakuje?- otóż bardzo ważna jest aktywność fizyczna - i o tym będzie w obecnym KALENDARZU 2017. 

NIE CHCESZ MIEĆ RAKA – RUSZ SIĘ!

Pamiętajcie proszę, że odpowiednia dieta, wysportowana sylwetka czy młodość nie dają gwarancji 
nieśmiertelności. Proszę, nie zagłuszajcie lęku przed wykonaniem podstawowych badań. Te wszystkie zachowania 
muszą współistnieć, dopiero wtedy możemy mówić o kontroli naszego zdrowia. Szczerze Was do tego zachęcam! 
Przekazujcie taką postawę innym.

ZWIĘKSZONA I REGULARNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WPŁYWA NA:

1. Zmniejszenie ryzyka chorób serca (usprawnienie krążenia)
2. Ułatwienie kontroli masy ciała. Poprawienie poziomu cholesterolu (zmniejszenie LDL i TC, zwiększenie HDL)
3. Ułatwienie utrzymania ciśnienia tętniczego krwi w zakresie normy 
4. Wzmocnienie kośćca, zapobieganie osteoporozie
5. Zwiększenie wydatku energetycznego 
6. Zwiększenie oporności na stres 
7. Zmniejszenie napięcia  nerwowo-mięśniowego 
8. Ułatwienie zasypiania, poprawę ilości i jakości snu 
9. Poprawę samopoczucia, zwiększenie optymizmu, zmniejszenie skłonności do depresji 
10. Zwiększenie siły mięśniowej 
11. Wzrost ogólnej wydolności krążeniowo-oddechowej organizmu 

Dowodów na to, że bycie fit zmniejsza częstotliwość zachorowania na konkretne nowotwory nie brakuje. To 
zasługa tego, że ruch chroni przed otyłością, zmniejsza stany zapalne w organizmie, reguluje gospodarkę 
hormonalną, poprawia wrażliwość na insulinę i zwiększa odporność organizmu. Każdy z tych elementów, 
zaniedbany, może prowadzić do rozwoju groźnych zmian.
Potwierdzony przez naukę pozytywny wpływ sportu na profilaktykę przeciwnowotworową dotyczy raka piersi. 
Kobiety, które ćwiczą regularnie co najmniej 3 godziny w tygodniu, mają o 30-40 proc. mniejsze ryzyko 
zachorowania! W dodatku nigdy nie jest za późno na zadbanie o siebie, bo u pań pozostających w dobrej formie 
po 50-tce ryzyko zachorowania jest 17 % niższe. Aktywność może nie mieć dużego znaczenia w  przypadku 
nowotworów dziedzicznych, ma jednak ogromny wpływ na zapobieganie zmianom zależnym od hormonów. Te 
stanowią większość wszystkich nowotworów piersi, bo około 75%. Jednak najsilniejsze dowody przemawiają za 
tym, że sport chroni przed rakiem jelita – bardzo groźnym, bo w Polsce jest on na drugim miejscu wśród przyczyn 
zgonów na nowotwory złośliwe (liderem jest niezmiennie rak płuca). Jest kilka możliwych mechanizmów, które za 
to odpowiadają. Najważniejsze to, że sport zmniejsza ryzyko rozwoju insulinooporności, poza tym niszczy tłuszcz, 
reguluje hormony odpowiadające za metabolizm, a także przyspiesza pozbywanie się tego, co w jelitach zalega.

Najlepszy efekt aktywności fizycznej zauważalny jest przy uprawianiu sportu przez co najmniej pół godziny 
w  ciągu dnia. Aby aktywność fizyczna miała najkorzystniejszy wpływ na nasze zdrowie powinna odbywać się 
trzy razy w  tygodniu. Najlepsze efekty osiąga się kiedy uprawiamy sport nawet pięć razy w  ciągu tygodnia. 

Intensywność wysiłku powinna być umiarkowana, a  czas jego 
trwania powinien wynosić od 30-60 minut. Wysiłek powinien być 
dynamiczny, o  charakterze tlenowym i  angażujący duże grupy 
mięśniowe. Bardzo istotne jest, aby aktywność fizyczna zawsze 
rozpoczynała się rozgrzewką, a kończyła ćwiczeniami o charakterze 
uspokajającym. Odpowiednio dobrana i  skrojona na możliwości 
danej osoby dyscyplina sportu, będzie sprawiała wiele radości 
i  satysfakcji. Badania wykazują, że podczas wysiłku fizycznego 
poziom przyjemności rośnie wraz z  kondycją, dlatego dzięki 
regularnemu treningowi zauważysz istotne zmiany nie tylko w stanie 
zdrowia, ale także w  samopoczuciu i  lepszym humorze. Osoby, 
które do tej pory nie uprawiały sportu systematycznie, często widzą 
ogromne przeszkody, które stoją na drodze przed podjęciem decyzji 
o regularnej aktywności fizycznej. Zazwyczaj główny powód stanowi 
brak czasu, zwątpienie we własne możliwości, a także wstyd.  Mając na 
uwadze swoje zdrowie i  samopoczucie warto jest porzucić wszelkie 
istniejące bariery. Pamiętaj o tym, że zasługujesz na to, aby czerpać 
radość z wysiłku i cieszyć się dzięki niemu pełnią zdrowia. Sport 
ma zbawienny wpływ na całe nasze życie.
PROF. MARIAN WEISS: „Ruch może zastąpić większość lekarstw – 
żaden lek nie zastąpi ruchu”

lek. med. Ewa Kwaśny

W STYCZNIU promocyjne badania USG piersi dla:
W tym miesiącu obchodzimy Dzień Babci, dlatego zapraszamy  babcię z wnuczką, wykonamy obu  Paniom dwa badania w cenie jednego.

Zachęcamy do badań dwa pokolenia kobiet, gdzie inspiracją będzie albo ta starsza, albo ta młodsza, ważne, żeby się zgłosiły.
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50



W LUTYM promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy wszystkie Panie mające dzieci w wieku żłobkowo-przedszkolnym (co prosimy udokumentować) na badania USG z 50% rabatem.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

BRASTER  to  innowacyjne urządzenie do samobadania, służące do wczesnego 
wykrywania zmian nowotworowych w piersi .

Jest zbudowane z  matryc pokrytych unikatową mieszaniną ciekłokrystaliczną, która 
po przyłożeniu do skóry badanej piersi, pokazuje w  kolorze czerwonym, zielonym 
i niebieskim barwny obraz rozkładu temperatury ciała. Metoda ta nosi nazwę termografii 
kontaktowej. Ze względu na to, że komórki nowotworowe charakteryzują się wyższym 
tempem metabolizmu oraz tworzą wokół siebie gęstą sieć naczyń krwionośnych, 
generują przez to wyraźnie wyższą temperaturę. W ten sposób jako barwne obszary 
można wyróżnić zmiany patologiczne. 

Dzięki niewielkim, ergonomicznym kształtom oraz powszechnej dostępności, osobisty 
tester piersi ułatwi każdej kobiecie przeprowadzanie regularnej samokontroli. Jest wręcz 
intuicyjny w użyciu. Bezprzewodowo połączy się z aplikacją zainstalowaną na przykład 
na smartfonie czy tablecie i krok po kroku poinstruuje użytkowniczkę jak przeprowadzić 
badanie. W celu jego wykonania wystarczy jedynie przyłożyć go do badanej piersi. Wtedy 
pojawi się charakterystyczny dla każdej kobiety obraz termograficzny. BRASTER jest 
urządzeniem wielokrotnego użytku pozwalającym realizować program profilaktyczny 
przez wiele miesięcy i wykonywać regularne badania piersi w warunkach domowych. 
Wykonane przez użytkowniczki obrazy termograficzne zostaną przesłane do centrum 
medycznego, gdzie ocenią je inteligentne algorytmy komputerowe oraz specjalnie 
wyszkoleni lekarze. Istotną przewagą urządzenia BRASTER nad tradycyjnymi metodami 
diagnostycznymi jest możliwość porównywania badań (obrazów termograficznych), 
dzięki czemu z  dużym prawdopodobieństwem będzie można łatwiej i  precyzyjniej 
zdiagnozować potencjalne zmiany patologiczne w piersi na wczesnym etapie rozwoju 
nowotworu. Jest też doskonałą alternatywą dla palpacyjnego samobadania piersi, 
które wymaga opanowania techniki i wcale nie jest wykonywane systematycznie przez  
nawet świadome konieczności profilaktyki, dbające o siebie kobiety. 

Skuteczność technologii zastosowanej w urządzeniu została potwierdzona badaniami 
klinicznymi. Wyniki badań wskazały, że BRASTER jest skutecznym narzędziem 
diagnostycznym, doskonale uzupełniającym mammografię i  ultrasonografię. 
Jednocześnie pozwala kobietom szybko ( trwa około 15 minut), bezboleśnie i regularnie 
wykonywać precyzyjne badanie piersi w zaciszu własnego domu. 

 Spółka BRASTER została utworzona w 2008 r. przez grupę pięciu polskich naukowców, którzy 
opracowali przełomowy sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka, a także stworzyli 
unikalne w skali świata urządzenie do domowego badania piersi – BRASTER.

 Firma skupia się na tworzeniu rozwiązań płynnie wpisujących się w życie nowoczesnych kobiet. 
Oddaje w ich ręce rewolucyjne urządzenie BRASTER przeznaczone do badania piersi w domowym zaciszu. 
Pozwoli ono na wczesne wykrycie nowotworu piersi, co daje szansę jego całkowitego wyleczenia.

 Celem strategicznym spółki BRASTER jest uzyskanie statusu globalnego lidera w dostarczaniu 
usług wykorzystujących Tester do wykrywania patologii o charakterze nowotworowym w obrębie 
gruczołu piersiowego oraz ocalenie zdrowia i życia wielu tysięcy kobiet poprzez rozpowszechnienie na 
całym świecie.

Urządzenie BRASTER pojawiło się w sprzedaży w drugiej połowie 2016 roku w aptekach 
oraz w Internecie.

BRASTER NIE JEST PRZEZNACZONY
DLA KOBIET:

 • BĘDĄCYCH W TRAKCIE LUB PO LECZENIU

  Z POWODU WYSTĄPIENIA RAKA PIERSI,

tj.: po chirurgicznym leczeniu oszczędzającym, 

po jednostronnej lub obustronnej mastektomii, terapii 

lekowej (chemioterapii, hormonoterapii, leczeniu

biologicznym) oraz radioterapii

 

 • CZASOWYM PRZECIWSKAZANIEM 

  DO STOSOWANIA BRASTERA SĄ:

1. Ciąża lub karmienie piersią

2. Infekcje uogólnione z temperaturą ciała większą lub równą

 38°C oraz występowanie stanu zapalnego piersi przebiegającego

 z bólem, zaczerwienieniem skóry i zasinieniami

3. Implanty estetyczne, ostrzykiwanie piersi np. kwasem hialuronowym

 oraz lipotransfer (do 12 miesięcy po zabiegu)

4. Tumorektomia –usunięcie guzka (do 12 miesięcy po zabiegu)

5. Biopsja cienkoigłowa piersi (do 4 miesięcy po zabiegu);

 Biopsja gruboigłowa lub mammotomiczna (do 12 miesięcy po zabiegu)

Przeprowadzając badanie, pamiętaj że powinno wykonywać się je w pomieszczeniu, 
w którym temperatura mieści się w zakresie 20-25 °C.



W MARCU promocyjne badania USG piersi dla:
Z okazji marcowego DNIA KOBIET wszystkim Paniom, które dotąd nie znalazły się w bazie danych naszego Stowarzyszenia oferujemy 25% zniżkę na badanie.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Hornet4 S p. z o.o. to dwa przedsięwzięcia: Kobiece Twarze oraz Ekopraktyczni.pl. Kobiece Twarze powstały 
z myślą o kobietach – zachęcamy do podejmowania wyzwań i promujemy przedsiębiorczość kobiet – m.in. 
poprzez przykłady tych, które odnoszą sukcesy. Cyklicznie spotykamy się z mieszkankami Dolnego Śląska 
w ramach Forum Kobiecych Twarzy, natomiast raz do roku organizujemy Plebiscyt Gospodarczy „Kobiece 
Twarz – Women’s Faces” z uroczystą Galą, w czasie której nagradzamy laureatów.

Ekopraktyczni.pl jest portalem poświęconym tematyce ekologii. Organizujemy również dwa razy w  roku 
konferencję EKO Wyzwania – w 2017 roku będzie to VI i VII edycja – która skierowana jest do przedsiębiorców, 
samorządów, przedstawicieli nauki i NGO’s.

SIŁOWNIE PLENEROWE
Siłownie plenerowe to rewelacyjny sposób na spędzenie wolnego czasu. Swoją dużą liczbę zwolenników 
zawdzięczają: 
- dostępności - bo można ćwiczyć o każdej porze dnia i nocy, i to za darmo; 
- atrakcyjności - bo okoliczności uprawiania sportu na świeżym powietrzu zawsze są przyjemniejsze niż 

w zamkniętej sali siłowni;
- łatwości - bo sprzęt ma instrukcje i jest dostosowany dla każdego, niezależnie od wieku i kondycji fizycznej.

Urządzenia siłowni plenerowej są zwykle tak dobrane, aby mógł ćwiczyć każdy. Ułatwieniem dla osób 
początkujących są instrukcje, opisujące prawidłowy sposób korzystania ze sprzętu.
A oto, co możemy znaleźć w takiej siłowni:

Orbitrek - aktywuje ruch w stawach biodrowych, barkowych, wzmacnia mięśnie nóg i ramion, czyli pozwala 
na trening ogólnorozwojowy całego ciała.

Biegacz - wzmacnia mięśnie, aktywuje ruch bioder, zwiększa ruchomość stawów kolanowych i biodrowych 
oraz poprawia zmysł równowagi ciała i wspomaga utratę tkanki tłuszczowej.

Wahadło - buduje mięśnie i  wzmacnia koordynację ruchową. Aktywuje mięśnie bioder oraz stawów 
biodrowych, wzmacnia mięśnie brzucha i pleców. 

Twister - poprawia koordynację ruchową. Aktywuje stawy biodrowe, wzmacnia mięśnie brzucha oraz 
wzmacnia lędźwiową część kręgosłupa. 

Wyciąg górny - buduje i wzmacnia mięśnie barków, ramion i górnych partii pleców. Szczególnie polecany 
dla osób z bólami pleców. 

Wioślarz - wzmacnia mięśnie nóg, ramion, brzucha i  górnej partii pleców i  korzystnie wpływa na 
funkcjonowanie układu krążeniowo-oddechowego. 

Drabinka - wzmacnia mięśnie grzbietu, ramion.

Motylek - wzmacnia mięśnie ramion, pleców, grzbietu. Pomaga w utrzymaniu poprawnej postawy ciała. 

Rowerek - wzmacnia mięśnie nóg, poprawia ruchomość stawów kończyn dolnych, koordynację ruchową 
i ogólną kondycję. Jest szczególnie polecany dla osób starszych, które nie mogą czynnie uprawiać jazdy na 
rowerze. 

Poręcze - wzmacniają mięśnie ramion i  brzucha, poprawiają kondycję mięśniową pleców, aktywizują 
wszystkie partie mięśniowe w zależności od rodzaju wykonywanych ćwiczeń. 

Koła Tai-chi - wzmacniają mięśnie nóg i dolne partie ciała, poprawiają ruchomość stawów kończyn dolnych, 
koordynację ruchową i ogólną kondycję. Koła są szczególnie polecane dla osób starszych, które nie mogą 
czynnie uprawiać jazdy na rowerze. 

 Walec - rozwija koordynację ruchową, szczególnie zmysł równowagi. 

Stepper - wzmacnia mięśnie nóg i pośladków oraz poprawia wydolność organizmu.

Przystępując do ćwiczeń, pamiętajmy jednak o  rozgrzewce. Rozgrzewka przygotowuje nasz organizm do 
późniejszego wysiłku. Dzięki temu nie nabawimy się kontuzji, a  prozdrowotna aktywność będzie przede 
wszystkim dobrą zabawą.

SPACER 
Spacer to jedna z najprostszych metod aktywności fizycznej. Spacery nie są kosztowne, możemy wychodzić 
na nie, kiedy tylko chcemy – o każdej porze dnia i roku.

Spacery maja bardzo dużo zalet:
- dodają nam energii,
- poprawiają samopoczucie,
- pomagają się zrelaksować i odstresować,
- wzmacniają mięśnie i wspomagają spalanie kalorii,
- poprawiają kondycję i wytrzymałość,
- zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca i cukrzycy typu 2,
- pozwalają na przyjemne spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi.
Powyższe zalety spacerów spowodowały, że coraz więcej ludzi wybiera tę formę aktywności. Nie ma tutaj 
żadnych ograniczeń wiekowych, wystarczy jedynie dostosować tempo marszu do swoich możliwości. 
Należy również zwrócić uwagę na odpowiedni wybór obuwia i stroju sportowego. Zalecane jest 30 minut 
spaceru dziennie. Jeżeli ów spacer stanie się szybszym marszem, to wówczas stanowi on lekki trening 
wytrzymałościowy. 
Według najnowszych badań istnieje związek między aktywnością fizyczną a  prawdopodobieństwem 
zachorowania na raka. Ruch w niektórych przypadkach odgrywa rolę czynnika ochronnego. I  tak spacer 
może nas ochronić przed wystąpieniem np. raka jelita; u kobiet po menopauzie może zapobiegać rakowi 
macicy i piersi.
Nasz codzienny spacer może uprzyjemnić nam nasz czworonożny przyjaciel. Naukowcy odkryli, iż miłośnicy 
zwierząt, wychodząc i  bawiąc się ze swoimi pupilami dwa razy dziennie przez około 24 minuty, ćwiczą 
tygodniowo 5 godzin i 38 minut. Ponadto większość właścicieli psów bierze swoje psy na 3 długie spacery 
w ciągu tygodnia, co dodaje kolejne 2 godziny i 33 minuty ruchu.
Spacerowanie jest jedną z najprzyjemniejszych form aktywnego spędzania czasu. Starajmy się przeznaczyć na 
ten cel przynajmniej 30 minut dziennie; jeżeli nie będzie to możliwe, to spróbujmy spacerować przynajmniej 
kilka razy w tygodniu. 

Kobiece Twarze i Ekopraktycznych łączy również cykliczne wydarzenie – EKOISTKI, które skierowane jest  przede 
wszystkim do kobiet, a na celu ma promowanie idei ekologii, zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowia.

Więcej informacji na nasz temat można znaleźć na stronach www.kobiecetwarze.pl oraz www.ekopraktyczni.
pl. Zachęcamy także do odwiedzenia naszych profili na Facebooku: Kobiece Twarze oraz EKOpraktyczni.

Siłownie parkowe w Wałbrzychu, Szczawnie-Zdroju i Jedlinie-Zdroju testowała Katarzyna Budzis.

mgr fizjoterapii Magdalena Lange



NordicWalking – marsz z kijkami

Nordic walking zrodził się z połączenia narciarstwa biegowego z chodem sportowym. Wykorzystuje naturalny 
rytm marszu i uzupełnia go odpowiednią techniką. 

Jak chodzić – oto krótki opis techniki:
•	 sylwetka	-	plecy	proste,	brzuch	wciągnięty,	łokcie	wyprostowane,
•	 kroki	 -	naturalnej	długości:	 stopy	stawiamy	najpierw	na	pięcie,	potem	przetaczamy	przez	śródstopie	

i odbijamy się od dużego palca,
•	 ręce	-	poruszamy	naturalnie,	do	wysokości	pępka,
•	 ręce	i nogi	pracują	naprzemiennie,
•	 kij	wbijamy	pod	kątem	ok.	60	stopni	pod	punktem	ciężkości	ciała,
•	 na	początku	-	odbicie	na	linii	biodra.

Marsz z kijkami jest bardzo łatwy w opanowaniu, ale najlepiej rozpocząć swoją przygodę z tym sportem od 
kilku lekcji z instruktorem.

A oto zalety uprawiania tego sportu:
•	 łatwość	w opanowaniu	podstawowej	techniki	i dostępność	dla	każdej	grupy	wiekowej,
•	 ćwiczy	i rozwija	ok.	90%	układu	mięśniowego	i pozwala	spalić	nawet	400	kcal	na	godzinę,
•	 odciąża	kończyny	dolne	i kręgosłup	–	jest	sportem	„delikatnym”	dla	stawów,	więc	bardziej	dostępnym	

dla osób z nadwagą i problemami ortopedycznymi,
•	 rozluźnia	napięcie	mięśni	barków,	szyi,	grzbietu,
•	 podnosi	sprawność	układu	krążenia,	redukuje	nadciśnienie,	poziom	cukru	i cholesterolu	we	krwi,
•	 poprawia	kondycję,	koordynację	i równowagę,
•	 modeluje	sylwetkę,
•	 można	go	uprawiać	o każdej	porze	roku	i w każdym	miejscu.

W KWIETNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy Panie, które są fankami i posiadaczkami samochodu marki toyota -

z dowodem rejestracyjnym na swoje nazwisko - na badania z 25% rabatem. 
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Bielany Wrocławskie

mgr fizjoterapii Magdalena Lange

Warsztaty „Przechytrzyć raka” w Pałacu w Strudze. Tyłem instruktorki: po prawej Magdalena Lange, po lewej Halina Bernatt.



W MAJU promocyjne badania USG piersi dla:
W związku z majowym Dniem Matki i czerwcowym Dniem Dziecka - zapraszamy Mamy z Córkami na dwa badania w cenie jednego.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

BIEGANIE

Obecnie bieganie stało się najpopularniejszą formą aktywności fizycznej. Z roku na rok coraz więcej ludzi 
biega i zachęca do tego innych. 

Bieganie jest w zasadzie prostym sportem. Wymaga jedynie… wygodnych butów. Miejsce jest dowolne 
- biegać można wszędzie. Bieganie jest też zdrowym sportem. Podczas biegu wykorzystuje się większość 
głównych grup mięśniowych - wzmacnia mięśnie nóg, ramion, pleców i brzucha. Dzięki temu poprawia się 
koordynacja ruchowa.

Niemieccy badacze wykazali, że bieganie ma ogromny wpływ na obszary mózgu, odpowiedzialne za 
odczuwanie przyjemności. Bieganie uwalnia endorfiny, czyli hormony, wprawiające w dobry nastrój, 
zmniejszające napięcie i pozwalające się zrelaksować.

Natomiast amerykańscy naukowcy z National Cancer Institute twierdzą, że u kobiet o prawidłowej masie 
ciała, które regularnie wykonują ćwiczenia aerobowe (np. biegają), ryzyko zachorowania na raka piersi jest o 
30% niższe. Podczas ćwiczeń fizycznych mięśnie wytwarzają cytokiny przeciwzapalne, a tkanka tłuszczowa 
hamuje produkcję cytokin prozapalnych, powiązanych z niektórymi typami raka.

Bieganie również reguluje działanie układu odpornościowego. Usprawnia ono reakcję komórek obronnych 
w kontakcie z wirusami i bakteriami, dzięki czemu maleje prawdopodobieństwo infekcji.

Pamiętajmy jednak, że bieganie - jak każda inna aktywność fizyczna - wymaga rozgrzewki przed i strechingu 
zaraz po nim. W przeciwnym razie kontuzje i niekorzystne efekty przetrenowania, zabiorą całą radość 
biegania.

mgr fizjoterapii Magdalena Lange

„Kobieta w biegu” - Marzena Michalec



W CZERWCU promocyjne badania USG piersi dla:
Promujemy „wyrośnięte” dzieci - zapraszamy uczennice od 16r. życia oraz studentki na badania z 25% rabatem.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Tenis - Aleksandra Rojek, Szczawno-Zdrój

mgr fizjoterapii Magdalena Lange

łąkach były urządzone słynne w Europie pola golfowe. W wieku XIX (1822 r.) na wysokości 520 m.n.p.m. 
Wybudowano restaurację, a potem dobudowano wieżę widokową i skocznię narciarską, na której jeszcze 
w 1952 roku odbywały się zawody narciarskie, znajdował się tam również tor saneczkarski. Skocznia wraz 
z piękną restauracją niestety nie przetrwały do chwili obecnej a wieża widokowa stanowi ruinę. Obecnie to  
dość chętnie uczęszczane przez spacerowiczów miejsce, na którym znajdują się siłownia terenowa i   plac 
zabaw dla dzieci. 
Ale największą atrakcją  tego miejsca jest Tor 4X Słoneczna Polana.
Budowa toru Słoneczna Polana (częściowo w miejscu dawnego pola golfowego) rozpoczęła się w 2000 roku. 
Obecnie tor ma 400 metrów długości i 6-8 metrów szerokości (różnica wzniesień wynosi około 40 metrów). 
Składa się z siedmiu band , pięciu skoczni, dwóch stolików i czterech sekcji rytmicznych. Średni czas przejazdu 
to 40-45 sekund. Tor jest cały czas modernizowany. W ostatnich latach zamontowane zostało między innymi 
oświetlenie – jedyne w Polsce na tego typu obiekcie. 
Na Słonecznej Polanie wielokrotnie odbywały się Mistrzostwa Polski oraz zawody Pucharu Polski.
      Na  terenie Szczawna Zdroju przy ulicy Ofiar Katynia znajdują się pięknie urządzone korty tenisowe. 
Korzystają z nich kuracjusze, mieszkańcy Szczawna i zrzeszone kluby sportowe. Na tenisistów czeka 5 kortów 
z nawierzchnią z ceglanej mączki. Jeden z nich znajduje się pod dachem, jest zatem dostępny niezależnie od 
pogody i pory roku.

TENIS

Tenis był dawniej bardzo elitarną dyscypliną sportu, przeznaczoną dla zamożniejszej grupy 
odbiorców. Do dziś nie jest to najtańszy sposób spędzania czasu, mimo wszystko coraz bardziej 
dostępny i popularny. Powstają kluby tenisowe, szkółki, buduje się korty na świeżym powietrzu – co 
sprzyja zainteresowaniu tą dyscypliną i zachęca osoby w różnym wieku do próbowania swoich sił. 
A jest o co walczyć.

Tenis korzystnie wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale i  psychiczne: poprawia koordynację 
ruchową, refleks, wzmacnia mięśnie. Badania wykazują, że zwiększona i systematyczna aktywność 
ruchowa może łagodzić lub usuwać występowanie wielu czynników chorobotwórczych. Dzięki 
podnoszeniu odporności organizmu, możemy zapobiegać chorobom (np. cukrzycy, chorobom serca, 
depresji)

Tenis należy do sportów szybkościowych i wysiłkowych, więc jest to idealna forma aktywności dla 
osób, które chcą zredukować tkankę tłuszczowa. Godzinny trening pozwala spalić nawet ok. 700 kcal.

Tenis jest sportem wymagającym- pomaga walczyć ze stresem, uczy podejmowania szybkich decyzji, 
ale wymaga zaangażowania i dyscypliny. Wysiłek sprzyja wydzielaniu endorfin, a to z kolei sprawia, 
że człowiek ma doskonałe samopoczucie.

Pamiętajmy jednak, że nieumiejętne zachowania na korcie mogą mieć bardzo poważne konsekwencje 
zdrowotne. Urazy i kontuzje bywają w tym sporcie bardzo bolesne.

SQUASH

Squash polega na odbijaniu piłki od ściany w polu ograniczonym liniami. Linie te nie wliczają się do 
pola gry. Podczas gry piłka może uderzyć w dowolną liczbę ścian, warunek - musi zawsze uderzyć 
w przednią ścianę.

A wszystko zaczęło się od potrzeby ruchu więźniów osadzonych za niespłacenie długów w słynnym 
londyńskim więzieniu „The Fleet”. Rzeczeni „kryminaliści”, nie mogąc zagrać w  normalnego tenisa, 
wpadli na pomysł, żeby piłki odbijać od ścian. Z więzienia, dziwnym trafem, gra przeniosła się do ... 
elitarnych szkół dla chłopców. 
Mimo że do Polski przywędrował dopiero w późnych latach 90., to ludzie od razu go pokochali.
Jest niezwykle dynamiczną grą. Kiedy brakuje sił w ciągu dnia, a w głowie kłębią się same negatywne 
myśli i sterta problemów, to taki intensywny trening pomoże rozładować stres. Poza tym, że wymaga 
od nas nieskazitelnej formy, to jeszcze wymaga błyskotliwości, inteligencji i szybkiej reakcji - w końcu 
trzeba jakoś zmylić przeciwnika.

Ci, którzy zaczynają grać w squasha, aby zrzucić zbędne kilogramy wiedzą, co robią. Podczas godzinnej, 
ale intensywnej rywalizacji można spalić aż 900 kcal. To znacznie więcej niż podczas pływania, a nawet 
coraz modniejszego biegania. Warto jednak wiedzieć, że squash nie jest dla laików. Ten, kto już dawno 
nie miał nic wspólnego ze sportem, wypluje na korcie płuca. Dlatego warto najpierw pojeździć na 
rowerze lub potruchtać na bieżni.
Regularne uczęszczanie na kort minimalizuje ryzyko późniejszych problemów z sercem. Przez stałe 
zmiany tempa gry, przez 80 proc. czasu, ten organ pracuje na najwyższych obrotach. Ponieważ gra 
w squasha jest niezwykle dynamiczna, to pozwala przede wszystkim poprawić kondycję. Najwięcej 
wysiłku wykonują mięśnie łydek, ud, pośladków, i rąk. 

Informacje praktyczne: 
- Koniecznie przeprowadź rozgrzewkę przed każdą grą
- Pamiętaj o odpowiednim obuwiu, z jasną podeszwą bądź z oznaczeniem „non-marking”
- Rozgrzej piłkę przed grą kilkakrotnie uderzając ją o ścianę, dzięki temu będzie się lepiej odbijać 
- Na korcie do squasha nie powinny znajdować się: napoje, telefony komórkowe, kluczyki do szafek 

itp. 
- Nie wpadaj z impetem na tylną szybę, służy ona do ograniczenia pola gry
- Nie trzaskaj drzwiami:) – wszystkie posiadają specjalny system zamykania i otwierania

 Szczawno-Zdrój jest jednym z najstarszych polskich uzdrowisk. 
Leży w  dolinie Szczawnika u  podnóża góry Chełmiec (najwyższego 
szczytu Gór Wałbrzyskich) w  Sudetach Środkowych na wysokości ok. 
410 m. Panuje tu klimat podgórski, łagodny i orzeźwiający, a lasy chronią 
przed wiatrami wiejącymi od Wałbrzycha. Około 60% powierzchni 
zajmują tereny zielone, a dwa Parki Zdrojowy i Szwedzki zajmują 26,5 
ha. Rośnie w  nich ok.180 gatunków rodzimych i  aklimatyzowanych, 
w tym 130 pomników przyrody. Alejki parkowe zapraszają do spacerów.
Dworzysko znajdujące się przy Alei  Spacerowej 22, jest pięknym 
obiektem w stylu szwajcarskim wybudowanym w 1845 roku. Znajduje 
się tam kompleks hotelowo-gastronomiczno-rekreacyjny oferujący 
każdemu coś unikalnego: perfekcję smaku w  Restauracji Babinicz, 
harmonijny odpoczynek w  Dworze Idy, a  także  aktywną rekreację 
w Stadninie.
Wzgórze Gedymina, dawniej była nazywane: Górą Parkową, 
Stróżkiem, Wzgórzem Tkaczy, Wzgórzem Szpitalnym (ponieważ 
należało do szpitala w Świebodzicach). Na tym wzgórzu na rozległych 



W LIPCU promocyjne badania USG piersi dla:
Promując Panie z kręgu BIZNESWOMAN, będące właścicielkami firm –

zapraszamy z pieczątką firmową na badania z 25% rabatem 
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

PILATES to od niedawna spopularyzowana technika ruchu i  metoda ćwiczeń ogólnousprawniających. 
Stworzył ją urodzony w Niemczech sportowiec i entuzjasta zdrowego oraz aktywnego trybu życia – Joseph 
Hubertus Pilates. Metoda ta cieszy się bardzo dużym powodzeniem w  USA skąd rozprzestrzeniła się po 
całym świecie. Ten wyjątkowy zestaw ćwiczeń ma na celu rozciągnięcie i wzmocnienie mięśni. Pozytywnie 
wpływa na gibkość kręgosłupa, poprawia równowagę i postawę ciała. Wysmukla sylwetkę, koryguje wady 
i  asymetrie postawy. Uczy prawidłowej techniki oddychania. Zapobiega osteoporozie. Pomaga kobietom 
po porodzie powrócić do formy. Jest doskonałym uzupełnieniem w treningach wielu dyscyplin sportowych. 
Metoda ta koncentruje się na wzmocnieniu gorsetu mięśniowego ciała, a  w  szczególności głębokich 
mięśni brzucha. Wykonywanie ćwiczeń Pilates wymaga pełnej kontroli i koordynacji ruchu z oddechem, co 
stymuluje stopniowy rozwój świadomości i poprawy całej postawy ćwiczącego. Tutaj liczy się jakość, a nie 
ilość wykonywanych powtórzeń. 

Jeśli boli Cię kręgosłup, szyja, nie możesz podnieść ręki, ledwo chodzisz, masz problem z utrzymaniem moczu, 
lekarz stwierdził osteoporozę, nie rozstajesz się z tabletkami od bólu głowy, zgłoś się do nas ! 

Jeśli wstydzisz się ćwiczyć z innymi, zaproponujemy Ci TRENINGI INDYWIDUALNE z FIZJOTERAPEUTKĄ, 
dołączymy PORADY DIETETYCZNE lub DIETETYCZNE POSIŁKI dostarczone pod drzwi!
Wysiłek fizyczny pozytywnie oddziałuje na układ krwionośny organizmu, a  tym samym na układ 
odpornościowy, dlatego ćwiczenia uchronią Cię przed sezonem przeziębień. 

FITNESS TO ZDROWIE A ZDROWIE TO NIE CHWILOWY TREND A OBOWIĄZEK !
Nie każdy żyje w pogoni za idealnym ciałem, ale każdy z nas chce jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrym 
samopoczuciem. To właśnie zagwarantuje Ci Klub Fun Fitness na Podzamczu – profesjonalizm, jakość 
i wyjątkowa atmosfera,

Metodę PILATES prowadzi Kamila Jakubiuk – instruktorka fitness z 10-letnim doświadczeniem, założycielka 
szkoły Fun Fitness oraz Małgorzata Podgórska – fizjoterapeutka i nauczycielka metody Pilates z 20-letnim 
doświadczeniem zdobytym w USA. 

Zapraszamy!

AQUA ZDRÓJ
Centrum Aktywnego Wypoczynku 
Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój w  Wałbrzychu to 
największy ośrodek turystyczno-sportowy w  Sudetach, położony 
w pięknym miejscu u stóp góry Chełmiec. Aqua Zdrój to źródło zdrowego 
życia, które zapewnia bardzo szeroką gamę atrakcji dla wszystkich, którzy 
chcą aktywnie spędzić czas w wyjątkowym miejscu: 
•	 hotel	***	wraz	restauracją	i barem
•	 centrum	konferencyjne
•	 park	wodny
•	 zespół	saun
•	 zespół	fitness
•	 wielofunkcyjna	hala	widowiskowo-sportowa
•	 2	korty	do	squasha
•	 stoły	do	tenisa	stołowego
•	 stadion	piłkarski
•	 2	boiska	treningowe

Park Wodny i Strefa Sport 
W Parku Wodnym znajduje się pełnowymiarowy basen sportowy, basen rekreacyjny z brodzikiem oraz saunarium. Na 
terenie naszego parku znajdą Państwo liczne atrakcje wodne m.in. trzy zjeżdżalnie rurowe, jacuzzi i stanowiska masażu 
podwodnego. Strefa Fitness to bogaty wybór różnorodnych zajęć, od tanecznych, poprzez wzmacniające, interwałowe, 
aż do mentalno-relaksacyjnych. Aktywnie można spędzić czas również w  nowoczesnej siłowni oraz na kortach do 
squasha.

Centrum Odnowy i Rehabilitacji SPORT&SPA
W naszym Centrum oferujemy usługi z zakresu odnowy biologicznej i SPA oraz rehabilitacji. Dodatkowym atutem są 
zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej, a także konsultacje lekarskie. Do skorzystania z kompleksowych usług Centrum 
zachęcamy zarówno klientów indywidualnych jak i sportowców.
Hotel  i Restauracja 
Nasz nowoczesny trzygwiazdkowy hotel oferuje ponad 120 miejsc w komfortowych pokojach jedno- i dwuosobowych 
z  łazienkami, telewizją i  dostępem do internetu. Atrakcyjna lokalizacja hotelu sprawia, że jest on doskonałą bazą 
wypadową dla turystów. W hotelowej wypożyczalni rowerów dostępne są rowery: górskie, trekkingowe i elektryczne.  
Do dyspozycji gości jest również sala konferencyjna. Nasza restauracja uraczy gości wyśmienitą kuchnią podczas 
smakowitych śniadań, jak i wykwintnych obiadów, kolacji czy specjalnych okazji. 

Zapraszamy do zapoznania się z  naszą pełną ofertą i  do skorzystania z  naszych usług zarówno klientów 
indywidualnych, rodziny z  dziećmi, turystów, grupy turystyczne, kuracjuszy  jak i  sportowców oraz 
zorganizowane grupy sportowe. Szczegóły na www.aqua-zdroj.pl.

AQUA ZDRÓJ
Centrum Aktywnego Wypoczynku

ul. Ratuszowa 6
58-304 Wałbrzych 
tel. (74) 660 93 01

www.aqua-zdrój.pl

mgr Kamila Jakubiuk

Zajęcia pilatesu w Fun Fitness na Podzamczu



W SIERPNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy Panie, które pływają albo uczestniczą w zajęciach aerobiku (na dowód zdjęcie do wglądu)  na badanie piersi z 25 % rabatem.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Zapraszamy na:
- naukę pływania dla niemowląt i dzieci,
- naukę pływania dla dorosłych,
- naukę pływania dla seniorów,
- aqua aerobic,
- aqua prenatal,

UAKTYWNIJ SWÓJ WOLNY CZAS!

- aqua senior,
- gimnastykę dla osób 50+,
- Nordic Walking dla dzieci, 

dorosłych, osób starszych 
i kobiet w ciąży,

PŁYWANIE
Pływanie przynosi szereg korzyści zdrowotnych: dotlenia i uodparnia organizm, zwiększa jego wytrzymałość, 
usprawnia krążenie, pracę serca i płuc, zapobiega i koryguje wady postawy, przyspiesza kurację odchudzającą, 
ujędrnia i wygładza naskórek, harmonijnie rozwija całe ciało, gdyż aktywizuje więcej grup mięśniowych niż 
jakakolwiek inna dyscyplina sportowa.
Pływanie jest zatem formą aktywności ruchowej, która wszechstronnie oddziałuje na organizm człowieka, 
odpręża i  relaksuje, można je uprawiać dla przyjemności i  dla rozrywki przez całe życie bez względu na 
przejawiany stopień sprawności. Umiejętność pływania pozwala poprawić stan zdrowia oraz zapewnić 
bezpieczne przebywanie nad wodą, przeciwdziała wypadkom utonięć. Na naukę pływania nigdy nie jest 
za późno, jednak im wcześniej, tym łatwiej pozbyć się lęku przed wodą i szybciej da się opanować sztukę 
pływania.
Ćwiczenia w wodzie nie obciążają kręgosłupa ani stawów, wzmacniają natomiast mięśnie, zwłaszcza grzbietu, 
które podtrzymują kręgosłup. Są znakomitym sposobem na korekcję wad postawy. Pływanie ma korzystny 
wpływ na układ oddechowy, bo zwiększa się pojemność płuc. Jest wskazane dla osób po zawale serca, 
gdyż pobudza układ krążenia, i dla cierpiących na kontuzje stawów kolanowych, biodrowych – jest przecież 
wzmacniającą mięśnie gimnastyką bez obciążenia stawów. Należy też do form ruchu, podczas których 
szybko spala się tkankę tłuszczową. Zalecane także u osób chorych na nowotwory, a zwłaszcza u amazonek, 
a także osób z nadwagą czy kobiet w ciąży.
Korzyści jakie daje pływanie: wspomaga układ oddechowy, zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu, 
zawału serca i cukrzycy, poprawia elastyczność stawów i poprawia ich ruchomość, gdy gimnastykujesz się 
w wodzie, ciało waży 1/10 swojej masy na lądzie, przyspiesza regenerację po wysiłku oraz rozciąga i relaksuje 
mięśnie, łagodzi bóle stawów, wysokie ciśnienie krwi i dolegliwości, które często pojawiają się w czasie ciąży 
(np. obrzęki), pływanie koi i relaksuje dzięki regularnemu oddychaniu i wydzielaniu endorfin – hormonów 
szczęścia.
Jeśli nie umiesz pływać, a chcesz poprawić kondycję fizyczną, elastyczność ciała, wymodelować sylwetkę, 
wzmocnić mięśnie, poprawić wygląd skóry, zredukować cellulit, zapobiec osteoporozie, nie mówiąc 
o dobrym samopoczuciu i schudnięciu – weź udział w zajęciach aqua aerobik. To ćwiczenia przeniesione do 
basenu z sal fitness.
Woda ułatwia wykonywanie ćwiczeń, które dla wielu bywają niemożliwe do zrobienia na sali. Nie obciążają 
kręgosłupa, stawów, więzadeł ani ścięgien. W trakcie zajęć wykorzystywany jest opór wody. Aqua aerobik 

polecany jest jako forma usprawnienia dla osób otyłych, po operacjach, cierpiących na artretyzm, mających 
problemy z układem kostno-stawowym, amazonek, kobiet w ciąży i seniorów.
                                                                                 mgr Halina Bernatt

Zajęcia prowadzi Halina Bernatt

BIOELEKTRODY LIFEWAVE 
5 000 lat wiedzy medycyny chińskiej 

i przełomowa amerykańska nanotechnologia medyczna.
Wyobraź sobie jak by to było, gdybyś mógł powiedzieć swojemu ciału: „zmniejsz ból i  stan zapalny”, 
„zwiększ poziom energii” lub „przyspiesz procesy regeneracji”, a efekt poczułbyś już po kilku minutach...
Niemożliwe? Jednak wyniki badań potwierdziły, że właśnie tak skutecznie działa technologia LifeWave®. 
Wspomaga organizm w naturalny i bezpieczny sposób, bez stosowania substancji chemicznych.
Produkty LifeWave® stosowane są przez lekarzy, fizjoterapeutów, naturoterapeutów oraz sportowców 
i osoby, które w naturalny i skuteczny sposób chcą poprawić swoje zdrowie. Od 12 lat korzystają z nich 
już miliony ludzi w ponad 100 krajach.
Jak działa technologia LifeWave?
Jest to zaawansowana światłoterapia. Pod wpływem światła słonecznego nasz organizm wytwarza 
Wit. D. Na tej samej zasadzie, bioelektrody stymulują wytwarzanie potrzebnych naszemu organizmowi 
substancji, których poziom z  wiekiem słabnie. Bioelektroda aktywowana jest pod wpływem ciepła 
ludzkiego ciała, nie wprowadzając do naszego organizmu żadnych obcych substancji. Może być 
stosowana przez wszystkich, od niemowląt do seniorów. Technologia ta działa na poziomie komórkowym, 
poprawiając przepływ energii i komunikację międzykomórkową. 
Jakie są korzyści ze stosowania?
Likwidacja bólu i  stanów zapalnych, wzmocnienie organizmu, zahamowanie procesów starzenia, 
regeneracja komórkowa, przywrócenie prawidłowej wagi ciała, poprawa krążenia, wzmocnienie serca 
i innych narządów wewnętrznych, dobry  sen.
Jak szybko to działa?
Efekt działania bioelektrod przeciwbólowych poczujesz już od kilkunastu sekund do kilku minut. 
W przewlekłych schorzeniach terapia trwa od jednego miesiąca do trzech.
Badania naukowe
Siła działania i niezaprzeczalne właściwości terapeutyczne tej technologii potwierdza ponad 70 badań 
naukowych w Polsce i na świecie. 
Rodzaje bioelektrod
IceWave® 
Redukcja bólu i stanów zapalnych
Bez względu na to, czy odczuwasz ból kolana, kręgosłupa, głowy, czy jest to ból menstruacyjny, 
reumatyczny, pooperacyjny czy pourazowy. 
Wypróbuj IceWave, poczuj natychmiastową ulgę.
Energy Enhancer®
Stymuluje i wyrównuje poziom energii w różnych częściach ciała – bez chemii i sztucznych stymulantów.  
Poprawia krążenie, zwiększa odporność na zmęczenie fizyczne i  psychiczne - poprawia nastrój 
i koncentrację, przyspiesza spalanie tłuszczu. Naklej, poczuj przypływ energii bez względu na wiek.

Firma Active Time zajmuje 
się rekreacją ruchową dzieci, 
młodzieży, osób dorosłych  
i seniorów. Jej głównym celem 
jest promowanie zdrowego 
trybu życia wśród mieszkańców 
Wałbrzycha i jego okolic.

Y-Age® Aeon®
Szybko redukuje stres, stany zapalne, 
ogranicza napięcie mięśni. Wspomaga 
pracę układu nerwowego i  prawidłowy 
przepływ energii w ciele. 
Odzyskaj spokój i równowagę, popraw 
swoje samopoczucie.
Y-Age® Carnosine
Karnozyna, określana przez naukowców 
„eliksirem młodości”, odbudowuje uszkodzone komórki, poprawia wzrok, zwiększa wydajność mięśni 
i elastyczność naczyń krwionośnych. Reguluje układ hormonalny i nerwowy. 
Przyspiesz regenerację swojego organizmu, spowolnij starzenie.
Y-Age® Glutation
Glutation, to substancja, która odgrywa bardzo ważną rolę w procesie oczyszczania organizmu z toksyn 
i metali ciężkich oraz przy zagrzybieniu i zakwaszeniu. Zwiększa odporność, spowalnia procesy starzenia, 
przyspiesza regenerację i poprawia jakość skóry. Zapobiega powstawaniu komórek nowotworowych. 
Badania skuteczności  potwierdziły wzrost poziomu glutationu w  organizmie o  300% po 5 dniach 
stosowania  oraz wzrost przyswajalności suplementów i witamin o ponad 500%! 
Usuń niepożądane substancje ze swojego ciała w bezpieczny i prosty sposób.
Silent Nights®
Od jakości snu zależy koncentracja, dobra pamięć, samopoczucie, szybkość regeneracji organizmu, 
a nawet gospodarka hormonalna. Nie możesz zasnąć, wybudzasz się w nocy, budzisz się rano zmęczony? 
Bioelektrody Silent Nights® stymulują wytwarzanie naturalnej melatoniny. 
Skorzystaj z tej przełomowej technologii i wreszcie się wyśpij!
SP6® Complete
W naturalny sposób pomaga zredukować apetyt i łaknienie (ciągi słodyczowe) oraz szybciej odczuwać 
sytość podczas każdego posiłku. 
Powstrzymaj głód, usuń zbędne kilogramy bez efektu jojo.
WinFit
Diety, ćwiczenia i  preparaty owszem przynoszą efekty odchudzające, ale niestety nietrwałe. Poznaj 
nowatorską metodę odchudzania, zmieniającą formułę twojego metabolizmu. Bioelektrody WinFit 
wymodelują twoją sylwetkę, a jeśli trzeba zbudują masę mięśniową, przede wszystkim redukując tkankę 
tłuszczową. Przyspieszą twój metabolizm, nawet bez zbędnego wysiłku.
Program WinFit uwolni cię od uciążliwych długotrwałych diet i ćwiczeń.

specjalista medycyny chińskiej i naturoterapii Małgorzata Szkurłatowska



Twoja droga do piękna
Klinika medycyny estetycznej 
Medbeauty stworzona 
przez dra Andrzeja Kępę 
to miejsce, w  którym 
n a j n o w o c z e ś n i e j s z e 
technologie uzupełnione 
są przez profesjonalizm 
i doświadczenie pracujących 
tu lekarzy.

 Medbeauty jako pierwsza 
klinika na Dolnym Śląsku 

i jedna z kilku w Polsce wprowadziła do swojej oferty zabiegi z zakresu chirurgii nieablacyjnej wykonywane włoskim 
urządzeniem PLEXR. Badania nad generatorem mikroplazmy prowadzone są od 2005r. na Uniwersytecie Medycznym 
w Rzymie. Zwieńczeniem tych prac jest urządzenie PLEXR – nowoczesny generator PLAZMY, który bez pozostawienia 
blizn i  konieczności stosowania szwów chirurgicznych pozwala na chirurgiczną korektę powiek (blefaroplastykę), 
redukcję zmarszczek, blizn i rozstępów oraz lifting twarzy i szyi. Czas powrotu pacjenta do codziennej aktywności to 
zazwyczaj 3-4 dni, a całą procedurę przeprowadza się jedynie w znieczuleniu miejscowym.
 Kolejną nowością oferowaną przez klinikę dra Andrzeja Kępy jest [iDT DNA]® – to nowej generacji program 
walki z  oznakami starzenia, oparty na indywidualnej analizie kodu genetycznego każdego pacjenta. Opracowana 
przez szwajcarskich naukowców technologia bioinformatyczna jest w  stanie zmierzyć i  oznaczyć indywidualny 
potencjał anti-aging każdego pacjenta, jako zależność między genami a stylem życia. Na podstawie tej analizy pacjent 
dostaje zindywidualizowany program Anti-Aging omawiający rekomendowane dla niego zabiegi z zakresu medycyny 
estetycznej oraz ma możliwość uzupełnienia potencjalnych niedoborów dzięki spersonalizowanemu programowi 
suplementacji.
 Oferujemy również pełny zakres procedur z  zakresu medycyny estetycznej, m.in. botox, kwas hialuronowy, 
Radies-se, mezoterapię, osocze bogatopłytkowe, liposukcję laserową, nici liftingujące, radiofrekwencję MAXIMUS, 
laserowe zamykanie naczyń krwionośnych, zabiegi najnowocześniejszym laserem frakcyjnym SmartXide 2, peelingi 
medyczne.
 Oprócz typowych zabiegów estetycznych Aesthetic Clinic Kepa oferuje również pełen zakres zabiegów 
w  ginekologii estetycznej nadzorowanej przez doktora Filipa Kubiaczyka – ginekologa specjalizującego się w  tej 
dziedzinie. Naszym pacjentkom proponujemy zabiegi wykonywane laserem MonaLisa Touch – najskuteczniejsze 
obecnie rozwiązanie w zakresie leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, rewitalizacji pochwy po porodzie, plastyki 
warg sromowych i przeciwdziałania objawom okołomenopauzalnym.

We WRZEŚNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Zapraszamy Panie, które korzystały/korzystają z usług Kliniki Medbeauty (prosimy o udokumentowanie) na badanie z 25% rabatem 

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

JAZDA KONNA

Zbawienny wpływ jazdy konnej i kontaktu z koniem na zdrowie.

1. Mimowolne wzmacnianie mięśni grzbietu, brzucha, nóg i rąk.
 
Podczas jazdy konnej, już od momentu wejścia na konia aż do samego końca lekcji, przy każdym 
kroku konia pracują mięśnie niemal całego ciała. Nawet podczas postoju mięśnie brzucha i grzbietu 
pracują nad utrzymaniem równowagi i właściwej pozycji ciała na grzbiecie zwierzęcia. Pięknie 
kształtują się mięśnie brzucha i talia. Jeździec nawet nie wie, że wszystkie jego mięśnie wykonują 
ciężką pracę w czasie kiedy on sam zajmuje się czymś o wiele przyjemniejszym. 

2. Wzrost ogólnej sprawności i wydolności organizmu.

Jazda konna jak każdy sport, zwłaszcza ten uprawiany na świeżym powietrzu, zwiększa sprawność 
układu krążenia i oddechowego. Poprawia pracę serca.
 
3. Zbawienny wpływ na spadek wagi.

Zarówno jazda konna jak i samo przygotowanie konia do zajęć ( czyszczenie, siodłanie, czasami 
wyprawa po konia na łąkę ) wymaga zużycia sporo energii w zupełnie niezauważalny i przyjemny 
sposób. Tym samym sprzyja gubieniu zbędnych kilogramów i wysmukleniu sylwetki.

4. Rozwijanie równowagi, koordynacji i orientacji w przestrzeni.

Podczas jazdy konnej jeździec nieustannie zmuszony jest utrzymywać równowagę, koordynować 
wiele czynności jednocześnie (własne ciało, konia, otoczenie i wzajemne interakcje między tymi 
wszystkimi elementami) oraz stale określać swoje położenie w przestrzeni (względem konkretnych 
punktów na czworoboku lub parkurze, innych jeźdźców, obserwatorów, odległość od przeszkody, 
planowanie i przeprowadzanie długich wypraw terenowych). 

5. Obniżenie poziomu stresu, wyciszenie i relaks.

Sam kontakt ze zwierzęciem i naturą oraz uprawianie sportu wpływają zbawiennie na znaczny 
spadek poziomu stresu. Pozwalają na wyciszenie organizmu i oderwanie od codziennego pędu. 
Jazda konna jest polecana zwłaszcza dla osób ceniących kontakt z naturą oraz mających problem 
z oderwaniem się od natłoku codziennych problemów i obowiązków. Praca z koniem jest źródłem 
relaksu ale jednocześnie jest na tyle pochłaniająca i wymagająca nieustannej koncentracji, iż zmusza 
do oderwania się myślami i emocjami od problemów.
 
6. Nawiązywanie nowych relacji z otoczeniem, rozwój pasji.

Uprawiając jeździectwo nie ma możliwości aby nie spotykać się z innymi ludźmi zafascynowanymi 
tą dyscypliną sportu. Konie szybko stają się czymś więcej niż tylko godziną zajęć w tygodniu. Jazda 
konna przeradza się w pasję a czasem wielką miłość na całe życie. Stwarza niezliczone możliwości 
zawierania nowych znajomości i przyjaźni z ludźmi „zarażonymi” tą samą pasją, okazję do licznych 
wycieczek w siodle, wspólnych wyjazdów i spotkań. Daje też wiele nowych celów małych i dużych, 
zaczynając od zdobywaniu kolejnych umiejętności w siodle a kończąc na karierze sportowej lub 
kupnie własnego wierzchowca.

Magdalena Drozdowska - Pazik mgr inżynier zootechniki, instruktor jazdy konnej i hipoterapii.

 Holistyczne podejście do dbania o  urodę sprawiło, że rozszerzyliśmy naszą ofertę o  konsultacje innych 
specjalistów, m.in. endokrynologa, angiologa, laryngologa, okulisty, stomatologa, dietetyka, oraz świadczymy pełną 
ofertę badań laboratoryjnych. Nasze starania o  podnoszenie jakości świadczonych usług zostały docenione przez 
pacjentów, którzy nominowali Medbeauty – Aesthetic Clinic Kepa do finałowej piątki najlepszych gabinetów medycyny 
estetycznej w  pierwszej ogólnopolskiej edycji plebiscytu GALA Beauty Stars organizowanego przez dwutygodnik 
GALA.
 Medbeauty – Aesthetic Clinic Kepa to miejsce, w którym każdy pacjent poczuje się bezpiecznie i komfortowo, 
a indywidualne i profesjonalne podejście naszych lekarzy daje gwarancję pełnej satysfakcji.

Dr Andrzej Kępa – dyplomowany lekarz medycyny estetycznej, wykładowca i  trener na wielu krajowych 
i  międzynarodowych kongresach medycyny estetycznej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i  prasowych 
poświęconych tematyce związanej z  medycyną estetyczną. Współpracuje z  najbardziej prestiżowymi gabinetami 
i klinikami medycyny estetycznej w Polsce, Szwecji i Niemczech. Twórca Akademii Kształtu – nowatorskiego programu 
kompleksowego rozwiązywania problemów sylwetki.
Autor opatentowanych metod zabiegowych wykorzystywanych obecnie w wielu gabinetach medycyny estetycznej 
w Polsce i na świecie. Od lat szkoli lekarzy w zakresie Holistic Lift by dr Kepa, liftingu biometycznego, intralipoterapii, 
zabiegów z zastosowaniem nici liftingujących PDO i laseroterapii.

dr nauk med. Andrzej Kępa

Medbeauty – Aesthetic Clinic Kepa
ul. Sikorskiego 31
58-100 Świdnica
Rejestracja 74/857-57-93

Gabinety Konsultacyjne:
Warszawa tel. 22 115 50 50
Wrocław tel. 784 950 560
Jelenia Góra tel. 690 007 170
Niemcy (Berlin) 0049 30 45087774
Szwecja (Malmo, Kristianstad, Ahus) 0046 768 55 55 85

Więcej informacji na www.drkepa.com
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W PAŹDZIERNIKU promocyjne badania USG piersi dla:
Na badanie z 25% rabatem zapraszamy  mieszkanki gminy Świebodzice

oraz wszystkie rowerzystki (do weryfikacji zdjęcie lub dojazd na badanie rowerem).  
W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Oferta Gminy Świebodzice skierowana do osób pragnących być fit, oparta jest na rekreacji i udostępnianiu 
miejsc do spędzania wolnego czasu w sprzyjającym otoczeniu przyrody.
Doskonałym miejscem relaksu oraz różnorodnych aktywności jest Wodne Centrum Rekreacji przy  ul. Mieszka 
Starego, istniejące od 2004r. – jedno z ogniw wchodzących w skład obiektów sportowych OSiR-u . Jednorazowo 
na pływalni może przebywać około 100 osób. Do ich dyspozycji są gejzery wodne, bicze, jacuzzi, brodzik dla 
najmłodszych, sauny - fińska i parowa oraz basen o długości 25 metrów. Największą atrakcją jest jednak 60-
cio metrowa zjeżdżalnia wychodząca na zewnątrz budynku.
Latem przy ul. Rekreacyjnej dodatkowo zaprasza,  wyremontowane w 2016r., kąpielisko otwarte z brodzikami 
i dużymi basenami.
Ponadto w Świebodzicach miejscem spotkań i wypoczynku oraz nawiązywania znajomości jest Park Miejski, 
gdzie wśród zieleni można zregenerować siły, jednocześnie ćwicząc na urządzeniach tzw. „siłowni pod 
chmurką”.
W okresie letnim na terenie miasta systematycznie odbywają się różnorodne zajęcia z instruktorami m.in. 
joga i zumba.
Dodatkowym walorem Gminy Świebodzice jest jej położenie w otulinie Książańskiego Parku Krajobrazowego, 
co stwarza możliwość długich spacerów oraz wycieczek rowerowych w otoczeniu przyrody.
Szczególnie urokliwa w sezonie kwitnienia (do połowy czerwca)  jest Dolina Różaneczników, to 
zagospodarowane skupisko tych roślin w Książańskim Parku Krajobrazowym. Wykonane są ścieżki i ławki, 
przygotowane jest miejsce na ognisko. Znajduje się w połowie drogi ze Świebodzic (od ulicy Sikorskiego przez 
Dębową i Spacerową) do Książa. W parku znajdują się bardzo duże, wiekowe rośliny które robią niesamowite 
wrażenie. 

JAZDA NA ROWERZE
Jest to wyjątkowo popularna forma rekreacji. Umiejętność jazdy na rowerze zdobywamy zazwyczaj we 
wczesnym dzieciństwie i korzystamy z tego do późnej starości.
Jakie są plusy z uprawiania tej formy aktywności:

- jest sposobem na spalanie kalorii- wpływa korzystnie na sprawność fizyczną, przyspieszenie metabolizmu 
i zmniejszenie wagi;

- jest dobra dla serca: poprawia wydolność układu krążenia, czyli zmniejsza ryzyko choroby wieńcowej – 
przez to wpływa na lepsze samopoczucie i kondycje fizyczną;

- jest dobra dla mięśni: wzrasta wytrzymałość mięśni nóg, przez co codzienne wchodzenie po schodach nie 
jest już problemem; taki trening jest też znakomitą formą rehabilitacji;

- jest cudownym sposobem na odstresowanie się – kontakt z przyrodą i wysiłek fizyczny zmniejszają napięcie, 
a tym samym mają pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne;

- jest atrakcyjną formą spędzania czasu z rodziną i znajomymi;

- jest wspaniałą okazją do poznawania nowych ludzi i miejsc.

Jeżdżąc na rowerze pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze – rozgrzewka. Bez tego bardzo szybko 
nabawimy się kontuzji, albo innych nieprzyjemnych konsekwencji zbyt dużego i szybkiego obciążenia.
Po drugie - bezpieczeństwo. Bądźmy widoczni na drodze i szanujmy przepisy ruchu drogowego.

Jazda rowerem to najlepsza forma aktywnego spędzania czasu wolnego. Pamiętajmy, że jeżeli pogoda nie 
dopisze, to można ten sport uprawiać również „pod dachem”: na rowerach stacjonarnych - na siłowni, czy 
fitnessie, albo też przed telewizorem.

                                                    mgr  fizjoterapii Magdalena Lange

Urząd Miejski w Świebodzicach
ul. Rynek, 58-160, Świebodzice

Zofia Sikora w Lasku GrochotowskimMałgorzata Cozac Słotwińska w drodze na Trójgarb



W LISTOPADZIE promocyjne badania USG piersi dla:
Na badania z 25% rabatem zapraszamy Panie legitymujące się swoim aktualnym udziałem w zajęciach fitness.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Klub Fun Fitness w Wałbrzychu prowadzi KAMILA JAKUBIUK, trenerka i instruktorka z 10-cio letnim 
doświadczeniem. Tytuły jakie udało się zdobyć to:
Fitness Prezenter AFP  programów dance fitness i Zumba fitness, wszechstronny Instructor Rekreacji 
Ruchowej o specjaności aerobik, dyplomowany Instruktor Kulturystyki, Zumba Fitness Instructor, Instruktor 
Pilates, Trener Personalny, Dietetyczka . Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego z przygotowaniem 
pedagogicznym we Wrocławiu.  Organizatorka wielu maratonów i pokazów fitness. Szkoleniowiec form 
fitness dance - Akademia Fitness Planet. 

ul. Kasztelańska 1
Tel 669 850 206
kontakt@funfitness.com.pl
www.funfitness.com.pl

Zajęcia ZUMBY: pn 17:00, wt 19:00 oraz czw 20:00

Zajęcia: PILATES  pn 18:00, wt 18:00, śr 19:00, pt 18:00

W nadchodzącym sezonie w ofercie klubu Fun Fitness nie zabraknie zajęć tanecznych i choreograficznych – 
niezmiennie królować będzie ZUMBA jako trening kondycyjny, ale i świetna zabawa, do której mogą dołączyć 
również najmłodsi. 
ZUMBA to nic innego jak zainspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. To innowacyjny 
wymiar fitness, który poprzez zabawę kształtuje sylwetkę oraz dba o kondycję, a przede wszystkim napawa 
optymizmem i wprawia w doskonałe samopoczucie. Proste kroki, doskonałe kombinacje ruchów i motywująca 
muzyka, stwarza atmosferę imprezy i totalnie porywa nas do zabawy. Bardzo dynamiczna i ekscytująca 
kombinacja rytmów latynoskich i międzynarodowych.

1. Spalanie kalorii
Z wielokrotnie przeprowadzanych testów wynika, że w czasie godzinnej zumby spalisz nawet 800 kcal! 

2. Kształtowanie wszystkich partii mięśni
W odróżnieniu od ćwiczeń na siłowni, podczas zajęć zumby w identyczny sposób angażujesz wszystkie 
partie mięśni. W praktyce oznacza to, że twoje ciało w całości staje się jędrniejsze i traci nadmiar tkanki 
tłuszczowej.

3. Szybki wynik i szybkie odchudzanie
Regularne treningi zumby sprawiają, że w przeciągu kilku tygodni efekty naszych ćwiczeń stają się coraz 
bardziej widoczne. A powiedzmy sobie szczerze - nic tak nie motywuje do dalszej pracy jak możliwość 
zobaczenia jej efektów!

4. Najlepszy sposób na pozbycie się stresu
Zajęcia pomagają w pozbyciu się wszelkich stresów dnia codziennego, a także sprawiają, że czujesz 
się zrelaksowana i opanowana. Dlaczego? Bowiem zmęczenie psychiczne zawsze powinno iść w parze ze 
zmęczeniem fizycznym. Jeśli równowaga zostaje zachowana, czujesz się odprężona.

5. Trening dla każdego
Początkujący, zaawansowany, młody lub stary – każdy z nas może uczęszczać na trening zumby, a co 
więcej - może czerpać z niego same korzyści i dobrze się przy tym bawić! Oczywiście wszystko zależy od 
twojego nastawienia i chęci do nauki :)

6. Szczęśliwi czasu nie liczą
Przypominasz sobie, jak dłużyła ci się godzina na siłowni lub czas podczas biegania? Jeżeli nie lubisz tego, co 
robisz każda minuta zdaje się trwać nieskończoność. A zumbowa godzina mija w mgnieniu oka!

7. Większa świadomość własnego ciała
Tańcząc trenujesz mięśnie, nabierasz pewności siebie, czyli zaczynasz akceptować swoje ciało. Twoje ruchy 
nabierają płynności i stają się niezwykle kobiece!

8. Pełnia szczęścia
Regularny trening sprawia, że w naszym organizmie wyzwalane są endorfiny - potocznie nazywane 
hormonami szczęścia. To właśnie dzięki nim jeszcze długo po zakończeniu ćwiczeń czujemy się zrelaksowane 
i w pełni szczęśliwe!

W ofercie Klubu Fun Fitness do wyboru będzie również TRENING OBWODOWY jako efektywny sposób na 
wyrzeźbienie konkretnych partii ciała, TRENING FUNKCJONALNY, którego zasady wykorzystywane są podczas 
każdej godziny zajęć wzmacniających, w celu zachowania podstawowych funkcji ciała – siadania, schylania 
itp.

Zumba na Piaskowej Górze w Wałbrzychu

ZUMBA



W GRUDNIU promocyjne badania USG piersi dla:
Na badanie z 20% rabatem zapraszamy Panie dokumentujące (zdjęcie) uprawianie sportów zimowych.

W celu umówienia się na termin badania telefonujemy pod nr 74/849 21 50

Program rehabilitacji leczniczej w  ramach prewencji rentowej 
ZUS 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1996 r. realizuje program 
rehabilitacji leczniczej w  ramach prewencji rentowej. Program jest 
kierowany do osób, które w  następstwie choroby są zagrożone 
długotrwałą niezdolnością do pracy,  a rehabilitacja może im pomóc 
w  powrocie do zdrowia. Najważniejsze jest jak najwcześniejsze 
skierowanie osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego. ZUS 
pokrywa koszty rehabilitacji, zakwaterowania w ośrodku, wyżywienia 
i koszty dojazdu.  

Do kogo skierowana jest rehabilitacja lecznicza

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać:
•	 ubezpieczeni	zagrożeni	całkowitą	lub	częściową	niezdolnością	do	

pracy,
•	 osoby	 uprawnione	 do	 zasiłku	 chorobowego	 lub	 świadczenia	

rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia 
chorobowego lub wypadkowego,

•	 osoby	pobierające	rentę	okresową	z tytułu	niezdolności	do	pracy,	
którym rehabilitacja może pomóc w powrocie do zdrowia.

NARCIARSTWO BIEGOWE
Narciarstwo biegowe jest fantastycznym sportem dla każdego - bez względu na wiek i kondycję. Kto choć raz 
sunął lśniącym zimowym krajobrazem, wsłuchując się w rytmiczny szmer biegówek na śniegowych śladach 
i oddychając czystym, rześkim powietrzem, ten wie, że bieg na nartach jest balsamem dla ciała i ducha.
Narciarstwo biegowe, podobnie jak pływanie, należy do nielicznej grupy sportów wszechstronnie 
kształtujących sprawność fizyczną.
Zalety tej formy aktywności są następujące:
- bardzo dobrze wpływa na poprawę wydolności fizycznej naszego organizmu,
- wzmacnia mięśnie górnej i dolnej partii ciała,
- jest naturalną, bezpieczną formą ruchu z bardzo małym ryzykiem kontuzji,
- poprawia funkcjonowanie układu naczyniowo-oddechowego,
- dzięki przyśpieszeniu tętna wpływa pozytywnie na pracę serca, jednocześnie doskonale dotlenia organizm 

i wzmacnia układ immunologiczny,
- to dobry sposób na walkę z nadwagą i otyłością, gdyż zapewnia stopniową utratę zbędnej masy przy 

stosunkowo małym obciążeniu stawów.

Przed rozpoczęciem samodzielnego treningu warto skorzystać z pomocy instruktora biegów narciarskich. 
Przybliży on techniki jazdy i udzieli cennych rad odnośnie prawidłowego i bezpiecznego korzystania z nart. 
Początkującym zaleca się najpierw opanowanie techniki klasycznej, która jest oparta na naturalnym ruchu 
człowieka podczas przemieszczania się. Poza tym, większość amatorskich tras przygotowanych jest dla 
użytkowników techniki klasycznej.

Narty biegowe mają swoją ciekawą odmianę terenową zwaną cross country, czy back country lub po prostu 
narciarskie wędrowanie. Jest to ciekawa, zimowa alternatywa dla jazdy rowerem czy letnich górskich 
wędrówek. Narciarskie wędrowanie polega w zasadzie na zwiedzaniu obszarów poza miastem, szczególnie 
górskich terenów z  biegówkami na nogach. Piękno zimowego, ośnieżonego krajobrazu, bajkowe, 
niezapomniane widoki gwarantują fascynujące przeżycia.
Narciarstwo biegowe zapewni nam harmonijny rozwój, a jego systematyczne uprawianie sprawi, że na dłużej 
zachowamy młodość i dobrą kondycję psychofizyczną.
                                          mgr fizjoterapii Magdalena Lange

Bieg Krasnali - Czarny Bór

Formy i profile rehabilitacji

ZUS kieruje na rehabilitację leczniczą w  systemie stacjonarnym 
i ambulatoryjnym.

W systemie stacjonarnym obejmuje ona:
•	 narząd	ruchu,
•	 układ	krążenia,
•	 układ	oddechowy,
•	 schorzenia	psychosomatyczne,
•	 schorzenia onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu 

piersiowego
•	 schorzenia	narządu	głosu.

W 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych współpracuje z ponad 80 
ośrodkami rehabilitacyjnymi. Na Dolnym Śląsku znajduje się 10 takich 
ośrodków. Skuteczność rehabilitacji leczniczej w  ramach prewencji 
rentowej jest na bieżąco monitorowana przez centralę ZUS.


