
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM 

  NA ASTMĘ I CHOROBY ALERGICZNE 

The Asthma and Allergy Patients Support Organization 

+48 42 675 73 09  fax: + 48 42 678 22 92 

stowarzyszenie.alergia@csk.umed.lodz.pl 

 

     Spirometria – nieodpłatne badanie płuc - Łódź’ 2019 

 

 
Miejsce: Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii,  
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
ul. Pomorska 251, bud.C5.  
 
Data: 11 października 2019 r. : 8.30-14.00. 
Uwaga:  

• Prowadzimy zapisy na badania  
• O możliwości przyjęcia decyduje kolejność zgłoszeń. 

• Prosimy zgłaszać się z dowodem osobistym 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy Osoby dorosłe, na nieodpłatne badanie spirometryczne oraz konsultację medyczną. 

Na badania nie jest potrzebne skierowanie, należy jedynie zapisać się na wizytę.  

Badanie spirometryczne jest podstawowym badaniem umożliwiającym rozpoznanie chorób obturacyjnych. 

Wykonywanie spirometrii pozwala na wczesną diagnostykę obturacji i szybkie rozpoznanie POCHP lub ocenę 

ciężkości astmy. W czasie badania, będzie oceniana objętość i pojemność płuc i przepływy powietrza w drogach 

oddechowych, Spirometria to całkowicie bezbolesne, komputerowe badanie, które pomaga diagnozować stan układu 

oddechowego, a później kontrolować postępy leczenia w przypadku np. astmy czy POChP.  

Kampania organizowana jest przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne, istniejące przy 

Klinice Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz przez pracowników Ośrodka Leczenia Astmy 

i Alergii CSK. Jej Celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców Polski na problemy zdrowia oddechowego. 

Jest  to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce 

przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Tegoroczne Dni Spirometrii 2019 odbędą 

się w dniu 11 października i będą częścią europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.  W 2019 roku 

hasłem kampanii jest „Breathe Clean Air”.  

W Polsce do hasła Oddychaj czystym powietrzem dodajemy kolejne „Zatrzymaj astmę i POCHP”. Obecnie na 

choroby obturacyjne płuc, choruje ponad 6.000.000 Polaków. Połowa chorych na astmę i 70% chorych na POCHP nie 

wie o swojej chorobie. W ciągu minionych 9 lat w Polsce, w ramach Dni spirometrii udało się przebadać ponad 

56.000 pacjentów. Ponad 10.500 osób miało w badaniu spirometrycznym obturację i otrzymało list do swojego 

doktora z prośbą o wdrożenie dalszej diagnostyki w kierunku astmy lub POCHP. 

Adresy innych placówek z terenu całej Polski można znaleźć pod adresem: www.astma-alergia-pochp.pl. 

 Koordynator - dr Barbara Majkowska-Wojciechowska  

                                                                                                         

                                                                                                 Z poważaniem  

                                                                                                 prof. dr hab. med. Marka L. Kowalski 
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