Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca bezpłatnie
zbadają serca Łodzian
Już w najbliższy weekend, podczas „Urodzin Łodzi”, Polsko-Amerykańskie Kliniki
Serca (PAKS) przebadają serca Łodzian w specjalnej Mobilnej Klinice. Uczestnicy
imprezy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego zdrowia pod kątem chorób
układu krążenia wykonując podstawowe badania profilaktyczne, a następnie
konsultując ich wyniki z lekarzem specjalistą.
Z badań skorzystać będzie mógł każdy, kto stawi się w Mobilnej Klinice Serca przy ul.
Piotrkowskiej 25 lub 26 lipca w godzinach 12:00-19:00. Wystarczy mieć ze sobą dowód
osobisty.
Do dyspozycji uczestników imprezy będzie zespół Mobilnej Kliniki PAKS składający się
z lekarza oraz dwóch pielęgniarek. Przeprowadzą oni bezpłatne badania kardiologiczne
obejmujące badanie ciśnienia tętniczego krwi oraz badanie EKG. Na miejscu będzie można
od razu skonsultować ich wyniki z lekarzem specjalistą.
Udostępniając mieszkańcom Łodzi Mobilną Klinikę PAKS chcą przypomnieć o tym jak ważne
jest wykonywanie badań profilaktycznych.
Pacjenci zbyt często trafiają do nas w stanie zagrożenia życia, w bardzo zaawansowanym
stadium choroby. Najczęściej dopiero wtedy dowiadują się, że mają poważne problemy
ze zdrowiem. A przecież miażdżyca tętnic wieńcowych czy obwodowych nie pojawia się
nagle, z dnia na dzień. To choroba, która rozwija się przez długie miesiące a nawet lata, a to
oznacza, że można jej skutecznie zapobiegać. Najczęściej wystarczy regularnie wykonywać
proste badania diagnostyczne i zmienić nawyki żywieniowe. - tłumaczy dr Maciej Kośmider,
Ordynator XII Oddziału Kardiologicznego PAKS w Bełchatowie. Mamy nadzieję, że nasza
Mobilna Klinika Serca zachęci Łodzian do dbania o zdrowie. Lepiej jest zapobiegać niż
leczyć. – dodaje.
Mając na uwadze rolę, jaką pełnią regularne badania diagnostyczne w profilaktyce chorób
układu krążenia PAKS od wielu lat aktywnie włączają się we wszelkie inicjatywy, które mają
na celu propagowanie wśród społeczeństwa prozdrowotnych postaw i wiedzy nt. profilaktyki
chorób serca i naczyń. Organizują dla pacjentów tzw. białe dni lub włączają się w imprezy,
w trakcie których bezpłatnie przeprowadzają badania diagnostyczne oraz oferują porady
specjalistów kardiologów i chirurgów naczyniowych.
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca od 15 lat tworzą w Polsce unikatowy wręcz na europejską
skalę model kompleksowej opieki sercowo-naczyniowej. Zabiegi wykonywane w klinikach
PAKS nie wymagają długich hospitalizacji oraz umożliwiają szybką rehabilitację
i w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej. Z usług Polsko-

Amerykańskich Klinik Serca korzystać może każdy. Kliniki, w większości lokalizacji, świadczą
usługi medyczne w ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
a także na zasadzie prywatnej odpłatności.

***
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) to sieć oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii
i chirurgii naczyniowej, utworzonych z inicjatywy wybitnych lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych.
PAKS wchodzi w skład Grupy American Heart of Poland, którą aktualnie tworzy ponad 30 placówek
medycznych oraz Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” SA. Czyni to Grupę AHP jedyną w Polsce
siecią leczącą schorzenia sercowo-naczyniowe w tak kompleksowy sposób – począwszy od prewencji
i profilaktyki, poprzez terapię w ramach nowoczesnych procedur interwencyjnych z zakresu kardiologii
inwazyjnej, kardiochirurgii oraz chirurgii naczyniowej, aż po rehabilitację pozwalającą na szybki powrót
do pełnej sprawności i życia społecznego.
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