
Pokochaj swoje kości

Centrum LeCzenia  
OsteOpOrOzy 
CKr FiLia WarszaWa ursynóW

Osteoporoza to choroba szkieletu charakteryzu-
jąca się stopniowo postepującym ubytkiem masy 
kostnej. Przebiega bezobjawowo i nie jest zauwa-
żalna dla oka. Dotyka kobiety i mężczyzn po 45. r.ż. 
Statystyki są nieubłagalne i wskazują, że prawie 50% 
kobiet i 20% mężczyzn po 50. r.ż. dozna złamania, 
którego przyczyną jest osteoporoza. To często po-
woduje lawinę problemów z narządem ruchu oraz 
ogólnoustrojowych, a co za tym idzie utratę funkcjo-
nalności i samodzielności w codziennym życiu. 

REHABILITACJA

LECzEnIE

DIAgnosTykA

 

(22) 749 18 45
785 880 769

ul. Surowieckiego 8
Warszawa

czynne: pon.-pt. 7:00-20:00

www.surowieckiego.ckr.pl

Przychodnia cKr  
FILIA WARszAWA URsynóW

Konsultacja lekarska w zakresie osteoporozy  160 zł

Konsultacja reumatologiczna  160 zł

Konsultacja ortopedyczna  200 zł

Konsultacja dietetetyczna 
pierwsza / kolejna wizyta 160 / 120 zł

Badanie densytometryczne (2 odcinki ciała) 85 zł

Badania laboratoryjne krwi i moczu
wg zaleceń 

lekarza

CEnnIk CEnTRUm LECzEnIA osTEopoRozy

pRoFILAkTykA

Pakiet 5 / 10 wizyt po 30 min (terapia 
manualna, ćwiczenia pod nadzorem) 165 / 300 zł

Konsultacja fizjoterapeutyczna 130 zł

pRogRAm InDyWIDUALnEJ REHABILITACJI 
osTEo

Szczególnie ważnym 
elementem procesu 
leczenia, ale także 
profilaktyki osteopo-
rozy jest rehabilitacja. 

Ruch to największy 
sprzymierzeniec 
mocnych i zdrowych 
kości. Dlatego tak 
ważne jest wprowadze-
nie zajęć z fizjoterapeu-
tą oraz systematyczna, 
ale kontrolowana 
aktywność fizyczna.



noWoCzEsnE poDEJśCIE Do LECzEnIA 
osTEopoRozy opARTE JEsT nA 
kompLEksoWośCI posTępoWAnIA 
zEspołU spECJALIsTóW

W Centrum oferujemy Państwu pomoc w diagnostyce 
i leczeniu osteoporozy poprzez: farmakoterapię, za-
biegi fizjoterapeutyczne oraz doradztwo dietetyczne. 
Leczymy też powikłania, jakimi są najczęściej złama-
nie kompresyjne kręgosłupa i złamanie szyjki kości 
udowej. Nasz Zespół tworzą specjaliści: lekarz chorób 
wewnętrznych, reumatolog, ortopeda, fizjoterapeuci, 
technik radiologii, dietetyk. 

Wczesna diagnostyka osteoporozy jest decydująca 
dla całego procesu leczenia. 
W celu rozpoznania choroby lekarz może zalecić wyko-
nanie badań laboratoryjnych oraz densytometrii.
Badanie densytometryczne jest bezbolesną metodą 
pomiaru gęstości i masy tkanki kostnej oraz pozwala 
na zdiagnozowanie osteoporozy już w początkowym 
stadium. Przychodnia jest wyposażona w nowoczesny 
aparat densytometryczny, badanie wykonywane jest 
z wykorzystaniem niskiej dawki promieniowana, co za-
pewnia bezpieczeństwo badanej osoby.

JEśLI poTRzEBUJEsz WspARCIA  
nA ponIższyCH ETApACH posTępoWAnIA  
z osTEopoRozą:  
 

  diagnostyka i leczenie osteoporozy,

  pomiar gęstości kości za pomocą aparatu densyto-
metrycznego,

  badania laboratoryjne, 

  program rehabilitacji mający na celu odbudowę 
masy kostnej, siły mięśniowej, poprawę koordynacji 
i równowagi oraz ogólnej sprawności, 

  doradztwo dietetyczne,

  profilaktyka i zapobieganie chorobom tkanki kostnej,

  leczenie konsekwencji urazu narządu ruchu, 

nIE zWLEkAJ I UmóW sIę nA oDpłATną WIzyTę 
z nAszym spECJALIsTą. 

40 LAT 60 LAT 70 LAT

zdrowa kość zredukowana
masa kostna

osteoporoza


