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Sanok, dnia  6 kwietnia 2021 roku. 

 

                                                                                                    Szanowni Państwo Dyrektorzy 

                                                                                                    Szkół Podstawowych w Sanoku 

 

Szanowni Państwo, 

 

Centrum Medyczne Konsylium przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sanitas rozpoczęło realizacje 

pilotażowej akcji prozdrowotnej dedykowanej  najmłodszym pacjentom pod hasłem „Rozpocznij 

wakacje w dobrym zdrowiu”. Projekt ma na celu ukierunkowanie dzieci do zmiany nawyków 

żywieniowych. Opieka dietetyka, powrót do aktywności fizycznej, pomoc fizjoterapeuty, wsparcie  

w zakresie psychologicznym oraz monitoring pediatry wraz z porównaniem wyników badań to nasz 

ambitny plan walki z otyłością właśnie  wśród dzieci.  

Wszyscy wiemy, iż ze względu na pandemię choroby COVID-19  zostały zamknięte placówki 

edukacyjne. Trwająca sytuacja przyczynia się do eskalacji poważnego problemu - rozwoju  wśród dzieci 

choroby, jaką jest otyłość. Dodatkowo czas izolacji ich w domach, pogarsza sytuację prawidłowego 

odżywiania. Wciąż jeszcze nie wszyscy rodzice zdali sobie sprawę z powagi problemu, ale znaczna  część 

już rozpoczęła leczenie dietetyczne swoich pociech.  

Dietetyk, z którym współpracuje nasze Konsylium od wielu lat pracuje z małoletnimi pacjentami ze 

znaczną nadwagą bądź otyłością.  Zastanawiając się nad tym, jak możemy pomóc zarówno dzieciom jak 

 i rodzicom w utrzymaniu dobrej formy fizycznej oraz psychicznej, po to aby w sytuacji ostatecznej 

dziecko powróciło do zdrowia na obu płaszczyznach, zdecydowaliśmy o przystąpieniu do 

przeprowadzenia akcji, dedykowane właśnie najmłodszym pacjentom, pod hasłem:  „Rozpocznij 

wakacje w dobrym zdrowiu”.  Akcja potrwa trzy miesiące a  jej zakończeniu planowane jest na 

25.06.2021 , podczas którego uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy. 
 

Szanowni Państwo zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie rodzicom Waszych uczniów poprzez 

dziennik elektroniczny  plakatu informacyjnego o rozpoczynającej się akcji.  Tym bardziej, że Burmistrz 

Miasta Sanoka, przeznaczył wsparcie finansowe i  ufundował  10  pakietów startowych uczniów 

sanockich szkół podstawowych  pakietów startowych o wartości 410,00 zł. Prócz tego nasze Centrum 

Medyczne  Konsylium pozyskało sponsora Labolatoria ALAB, dzięki któremu 2 zestawów badań 

biochemicznych  w pakiecie startowym będą również w pełni finansowane dla  10 uczniów.  

Rejestracja dzieci w terminie  od 12.04.2021r. do 15.04.2021r. Liczba miejsc ograniczona. 

Pozostałe informacje na plakacie. 

 

 

 

Z poważaniem 

Artur Gładysz 

Prezes Zarządu NZOZ Konsylium 


