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Informacja prasowa  

Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS rozpoczyna działalność! 
 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” otwiera już drugi bezpłatny ośrodek rehabilitacji, który 

został wybudowany z odpisów 1% podatku przeznaczonego na cele statutowe Fundacji. Jest to 

wzorcowa i nowoczesna placówka.  

W Ośrodku Rehabilitacji BIOMICUS przy ulicy Pańskiej 96 w Warszawie, tak jak w Ośrodku AMICUS 

przy ulicy Słowackiego 12, bezpłatnie będą mogli się rehabilitować podopieczni Fundacji Dzieciom 

„Zdążyć z Pomocą”.  

„Jednym z najbardziej istotnych elementów w powrocie do zdrowia osób chorych i 

niepełnosprawnych jest rehabilitacja. NFZ refunduje zaledwie 10 godzin rehabilitacji w skali roku. To 

zdecydowanie za mało, by mówić o jakichkolwiek zauważalnych i trwałych efektach. Regularne 

zajęcia są konieczne, a prowadzone przez doświadczonych fizjoterapeutów przynoszą często 

zadziwiające rezultaty. Dlatego też przykładamy tak dużą wagę do rehabilitacji i uruchamiamy kolejną 

placówkę rehabilitacyjną dla podopiecznych” – tłumaczy Stanisław Kowalski, prezes Fundacji 

Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.  

Na ponad 550 m kw. znajduje się 7 gabinetów do pracy indywidualnej, duża sala rehabilitacyjna, w 

której może ćwiczyć 6 dzieci, oraz sala przeznaczona na arteterapię, terapię grupową i warsztaty 

terapii zajęciowej. W Ośrodku BIOMICUS dostępne będą różnorodne formy rehabilitacji: ruchowa, 

terapia dla niemowląt metodą NDT-Bobath, terapia logopedyczna, EEG Biofeedback. Podopieczni 

będą mogli skorzystać także z terapii psychologicznej, porad dietetyka, konsultacji u lekarzy 

specjalistów i grupowej terapii psychologicznej. Fachową rehabilitację otrzymają dzieci po zabiegach 

neurochirurgicznych i po operacjach selektywnej tylnej rizotomii (SDR), prowadzących do redukcji 

spastyczności u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.  

„Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród rodziców naszych 

podopiecznych. Nowy ośrodek zmniejszy czas oczekiwania na terapię, bowiem z BIOMICUSA będzie 

mogło korzystać nawet 100 podopiecznych dziennie. Więcej dzieci wraz z opiekunami będzie mogło 

także korzystać z naszego bezpłatnego hostelu, który jest rozbudowywany o kolejne miejsca 

noclegowe dla rodzin spoza stolicy” – mówi Małgorzata Altewęgier, dyrektor ds. inwestycyjnych 

Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.  

Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS pierwszych małych pacjentów przyjmie już 5 września br.  

 

 


