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INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY 

 
Przychodnia  

sportowo—lekarska 

 Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy to wiodący 
ośrodek badawczo-naukowy w obszarze sportu. Od 40-stu 
lat jest partnerem naukowym wielu ośrodków badawczych, 
klubów sportowych i kadr narodowych.  
Instytut Sportu z sukcesem wdrożył ogólnopolskie projekty 
upowszechnia aktywności fizycznej, identyfikacji i wsparcia 
talentów sportowych docierając do tysięcy wyczynowych 
zawodników. 
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Oferta diagnostyczna 

 

Przychodnia Przyzakładowa i  Sportowo—Lekarska jest jednostką ochrony zdrowia 
zarejestrowaną w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego jako Niepubliczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Instytut Sportu od roku 
1993. 
   W zakresie świadczeń medycznych Przychodnia posiada uprawnienia Niepubliczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej i zgodnie ze Statutem Instytutu Sportu  jest jednym z 
Zakładów Naukowych Instytutu Sportu. 
 

Zakres usług medycznych i pielęgniarskich 

 pobieranie próbek krwi żylnej do oznaczeń morfologii, OB, i wybranych wskaźników bio-

chemicznych krwi, 

 wykonywanie badań kwalifikacyjnych do różnych testów wysiłkowych z poszerzonym 

wywiadem indywidualnym i rodzinnym, 

 nadzór medyczny lekarza i pielęgniarki nad przebiegiem testów wysiłkowych, 

 badania elektrokardiologiczne w spoczynku, wysiłkowe i po wysiłku, 

 badania spirometryczne—podstawowe, ograniczone do parametrów wydechowych (PEF i 

FEV1) lub poszerzone o parametry przepływ—objętość i inne, 

 wykonywanie szczepień profilaktycznych ( na zlecenie lekarza prowadzącego), 

  specjalistyczne konsultacje lekarskie sportowców i osób uprawiających sport rekreacyjnie, 

 doradztwo sportowo—lekarskie 
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   Z usług Przychodni korzystają zawodnicy 28 dyscyplin sportowych: 
 
 o różnym poziomie wytrenowania i  zaawansowania sportowego,  

 medaliści i finaliści Igrzysk Olimpijskich, zawodnicy kadry narodowej,  

 zawodnicy klubowi, indywidualnie, sportowcy- weterani różnych dyscy-

plin,   

 zawodnicy uprawiający sport w wymiarze rekreacyjnym oraz osoby trenują-

ce – niezrzeszone. 

 

 

 

 

 

             Więcej informacji 
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