Światowy Dzień Serca w PAKS
Już w najbliższy weekend 26-27 września 2015 roku w Ustroniu oraz Bełchatowie
tradycyjnie odbędą się kolejne odsłony festynów organizowanych przez PolskoAmerykańskie Kliniki Serca z okazji Światowego Dnia Serca, w czasie których
mieszkańcy tych miast będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji
lekarskich. Dodatkowo w Bielsku-Białej, w ramach Beskidzkiego Dnia Serca, będzie
można odwiedzić mobilną klinikę PAKS i wysłuchać wykładów dotyczących
profilaktyki i leczenia chorób serca.
Światowy Dzień serca jest corocznym świętem obchodzonym w każdą ostatnią niedzielę
września. Ma na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca oraz
promocję zdrowego stylu życia.
Specjaliści z PAKS każdego roku aktywnie włączają się w tę inicjatywę oferując bezpłatne
badania kardiologiczne, a także konsultacje lekarskie. W sobotę 26 września o godz. 14:00
w Bielsku-Białej w ramach Beskidzkiego Dnia Serca wykłady dotyczące profilaktyki
i leczenia chorób serca wygłoszą profesor Andrzej Bochenek oraz doktor Maciej Pruski,
ponadto pielęgniarki PAKS będą wykonywały pomiary ciśnienia tętniczego krwi.
Następnego dnia, w niedzielę 27 września w czasie specjalnych tematycznych pikników
mieszkańcy Ustronia o godz. 12:00 oraz Bełchatowa o godz. 13:00 będą mogli bezpłatnie
zmierzyć sobie ciśnienie krwi, oznaczyć poziom glukozy, obliczyć wskaźnik ryzyka chorób
układu krążenia, a także uzyskać wskazówki nie tylko jak samemu rozpoznać problemy z
układem sercowo-naczyniowym i im przeciwdziałać, ale również – w przypadku osób, który
już przebyły incydent kardiologiczny – jak uchronić się przed kolejnym zawałem serca.
Wstęp na imprezy jest całkowicie bezpłatny.
HARMONOGRAM:
Bielsko-Biała, 26.09.2015 – sobota, godz. 14:00-17:30
- Bielskie Centrum Kultury w Parku Słowackiego, bezpłatne badania ciśnienia
tętniczego oraz wykłady m.in. prof. Andrzeja Bochenka oraz dr. Macieja Pruskiego
Ustroń, 27.09. 2015 – niedziela, godz. 12:00-16:00
- Rynek Główny przed Urzędem Miasta, koncert zespołu Phoenix oraz bezpłatne
badania: EKG, ciśnienie tętnicze, glukoza
Bełchatów, 27.09. 2015 – niedziela, godz. 13:00-18:00
- w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Bełchatowie-Grocholicach (ul. Szkolna 10),
bezpłatne badania: EKG, ciśnienie tętnicze, glukoza, wskaźnik BMI

Światowy Dzień Serca jest jedną z wielu aktywności o charakterze profilaktycznoedukacyjnym, w które angażują się Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca. W ramach
organizowanych cyklicznie akcji oferują konsultacje dotyczące zdrowego stylu życia oraz
bezpłatne badania. Dodatkowo uczestniczą w wielu imprezach m.in. dla biegaczy
uruchamiając tzw. mobilne kliniki.
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, należące do Grupy American Heart of Poland już od
15 lat tworzą w Polsce unikatowy na europejską skalę, model kompleksowej opieki sercowonaczyniowej. Opieka nad pacjentem zaczyna się od poradni, poprzez diagnostykę i leczenie
z zakresu kardiologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, a kończy na rehabilitacji
realizowanej na bazie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” SA. Zabiegi wykonywane
w klinikach PAKS nie wymagają długich hospitalizacji oraz umożliwiają szybką rehabilitację i
w większości przypadków powrót do pełnej aktywności życiowej. Z usług PolskoAmerykańskich Klinik Serca korzystać może każdy. Kliniki świadczą usługi medyczne w
ramach kontraktów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na zasadzie
prywatnej odpłatności.

***
Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS) to sieć działających w Polsce od 15 lat 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. Tylko w 2014 roku w ośrodkach PAKS leczono około 56.000 chorych.
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