
REKLAMA 0010214265

Ponad połowa Polaków nie jest aktyw-
na w wolnym czasie. Tymczasem ruch 
ma niezwykle istotny wpływ na nasze 

zdrowie i długość życia. Jednak sam ruch 
nie wystarczy. Musimy go połączyć z dba-
łością o nasz organizm, m.in. korzystając z 
badań profilaktycznych.

Siedzący tryb życia często niesie ze sobą nie-
bezpieczne konsekwencje. Zwiększa prawdo-
podobieństwo otyłości, nadciśnienia, miaż-
dżycy, choroby niedokrwiennej serca, zawału 
serca czy cukrzycy. Mięśnie pozbawione ela-
styczności mogą prowadzić do bólów kręgosłu-
pa i stawów, a słabsze kości to większe ryzyko 
urazów i złamań.

Wplatając w nasze życie systematyczny ruch 
i aktywny wypoczynek oraz łącząc je z bada-
niami profilaktycznymi, możemy być pewni, że 
nasz organizm odwdzięczy się większą spraw-
nością, lepszym samopoczuciem i pewnością, 
że gdy wyniki badań będą nieprawidłowe, szyb-
ciej określimy czynniki ryzyka chorób lub wy-
kryjemy objawy na wczesnym etapie, co znacz-
nie przyspieszy proces diagnostyczny.

Marta Niewczas, doktor nauk o kulturze fi-
zycznej, sześciokrotna mistrzyni świata w 
karate tradycyjnym

Wszyscy musimy pamiętać, że umieramy 
nie tylko na COVID-19, ale też na inne cho-
roby, którym dzięki profilaktyce możemy 
zapobiec. Ostatnie półtora roku nauczyło 
nas wielkiej pokory i wszyscy zmieniliśmy 
tryb i styl życia. Stres, siedząca praca i nauka, 
czasami utrata pracy czy zamknięcie w domu 
doprowadziły do tego, że dzisiaj zaniedbaliśmy 
profilaktykę. Profilaktyka jednak to nie tylko 

badania lekarskie, lecz również higieniczny 
tryb życia, to odpowiednie odżywianie się, 
sen, ale przede wszystkim ruch. 

Dzisiaj panuje wszechobecna hipokinezja, nie-
stety, coraz mniej osób trenuje, coraz mniej 
osób się rusza. Kultura fizyczna została zanie-
dbana, a ona jest podstawą profilaktyki i pod-
stawą zdrowego trybu życia. Wg badań, które 
wykonuje WHO, człowiek powyżej 40. roku 
życia powinien ćwiczyć przynajmniej 3 razy w 
tygodniu przez 1,5 godziny. Jeszcze lepiej, gdy 
będzie to pół godziny dziennie, ale codziennie. 
A jeśli ktoś nie lubi sportu, to przynajmniej 10 
tysięcy kroków dziennie. To ważne, dlatego że 
zapobiegamy dzięki temu chorobom cywiliza-
cyjnym, czujemy się lepiej, produkujemy en-
dorfiny, dajemy szansę organizmowi, aby się 
wzmacniał, bo dzisiaj wszystkim nam zależy, 
żebyśmy jak najdłużej żyli w zdrowiu.  

Dzisiaj wielkim zadaniem nas wszystkich 
jest to, żebyśmy zmotywowali ludzi do wyj-
ścia z domu, żebyśmy mieli świadomość, że 
sport i ruch jest najlepszą formą długowiecz-
ności i jestem o tym przekonana, że naszym 
zadaniem – znanych sportowców – jest moty-
wować, wspierać i pomagać. 

Dlatego chciałabym wszystkich Państwa za-
prosić na bezpłatny program skierowany do 
osób, które są zagrożone chorobami cywiliza-
cyjnymi, czyli otyłość, choroby serca czy cuk-
rzyca. Ćwiczymy we wtorek i czwartek o 18.30 
w rzeszowskiej hali na Podpromiu (wejście z 
tyłu hali). Dbajmy o nasze zdrowie poprzez 
ruch!

Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego 
Oddziału NFZ 

Profilaktyka 40 PLUS to jeden z elementów 
programu odbudowy zdrowia Polaków po pan-
demii przygotowany przez Ministerstwo Zdro-
wia. Pandemia koronawirusa sprawiła, że mniej 
pacjentów zgłasza się na badania profilaktycz-
ne. Program Profilaktyka 40 PLUS ma odwró-
cić tę tendencję. Dzięki dobranemu pakietowi 
badań laboratoryjnych będzie można oznaczyć 
czynniki ryzyka chorób lub wykryć objawy na 
wczesnym etapie, co znacznie przyspieszy 
proces diagnostyczny. Każdy Polak, który w 
danym roku kończy 40 lat, ma dostęp do pa-
kietu bezpłatnych badań diagnostycznych. 
Można je wykonać w wyznaczonych placów-
kach, których na terenie Podkarpacia jest już 
ponad 90 i codziennie dołączają nowe. Aktua-
lizowany na bieżąco wykaz, udostępniany jest 
na stronie internetowej Podkarpackiego NFZ 
oraz na bezpłatnej infolinii NFZ 800 190 590. 
Jak skorzystać z badań? Należy wypełnić an-
kietę w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). 
Po jej uzupełnieniu otrzymamy do 2 dni robo-
czych e-skierowanie na pakiet badań. Po uzy-
skaniu e-skierowania możemy zapisać się na 
badania w dowolnej placówce, która realizuje 
program. 

Osoby, które nie korzystają z IKP, mogą zapisać 
się na badania w ramach programu za pośred-
nictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej 
22 735 39 53.

Ruch i sport oraz bezpłatne badania w ramach 
„Profilaktyka 40 PLUS”

 to sposób na powrót do pełni sił po COVID-19

Czy sport jest dla wszystkich?
Marta Niewczas: Sport i ruch jest dla wszystkich: dla kobiet w ciąży, dla niskich i wysokich, dla 
grubych i chudych, dla zdrowych i chorych. Jest tyle dyscyplin sportowych czy form ruchu, że 
każdy znajdzie coś dla siebie. Jeden chce biegać, drugi spaceruje, uprawia nordic walking, gra 
w zespołowe gry sportowe, ćwiczy karate, jeździ na rowerze, pływa, jest skatepark dla młodych 
ludzi itp. Tak naprawdę chodzi o to, żeby dzisiaj potraktować sport i ruch jako formę walki z le-
nistwem, bo człowiek z natury właśnie taki jest. Dlatego walczymy o lepsze samopoczucie, o to, 
by nam się chciało wstawać z łóżka, byśmy mieli motywację, bo człowiek, który się nie rusza, 
niestety, wpada w stany depresyjne, częściej choruje i traci entuzjazm do życia. Zadaniem ludzi, 
którzy osiągnęli sukces w sporcie, jest to, by zapalać iskrę sportu i żeby dawać dużo od siebie i 
żeby ogień sportu płonął. Ci, którzy ćwiczą, trenują, ruszają się, mają lepsze spojrzenie na świat i 
mają pozytywną energię do życia.

Czy badania w ramach Profilaktyki 40 PLUS są darmowe i czy 
trzeba mieć skierowanie?
Rafał Śliż: badania są darmowe dla osób, który w tym roku kończą 40 lat bądź starszych, a wy-
generowane elektronicznie skierowanie nie wymaga drukowania. W laboratorium musimy mieć 
jedynie dokument tożsamości. Pamiętajmy, że e-skierowanie otrzymamy 2 dni po wypełnieniu 
ankiety.

Pakiet badań diagnostycznych 
dla kobiet zawiera: 
- morfologia krwi obwodowej ze wzorem 
   odsetkowym i płytkami krwi 
- stężenie cholesterolu całkowitego 
   albo kontrolny profil lipidowy 
- stężenie poziomu glukozy 
- oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c 
- kreatynina 
- badanie ogólne moczu 
- kwas moczowy 
- krew utajona w kale 
Pakiet badań diagnostycznych 
dla mężczyzn zawiera: 
- morfologia krwi obwodowej ze wzorem 
   odsetkowym i płytkami krwi 
- stężenie cholesterolu całkowitego 
   albo kontrolny profil lipidowy 
- stężenie poziomu glukozy 
- oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c 
- kreatynina 
- badanie ogólne moczu 
- kwas moczowy 
- krew utajona w kale 
- PSA (badanie w kierunku raka prostaty) 
Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn 
zawiera:
- pomiar ciśnienia tętniczego 
- pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu 
   w pasie oraz obliczenie wskaźnika 
   masy ciała (BMI) 
- ocena miarowości rytmu serca

Zapraszamy  na dzień bezpłatnych badań 24 lipca 
do Horyńca-Zdroju oraz 21 sierpnia do Polańczyka


