
Wiemy, że wyjazd wakacyjny dla osoby dializowanej to 
prawdziwe wyzwanie.

Stąd nasza stacja dializ Iblea Medica w Ragusie 
oferuje wysokiej jakości usługi, które pozwolą 

takim osobom spędzić fantastyczne wakacje na Sycylii. 
Dzięki naszej ofercie każdy pacjent może doskonale

połączyć dializy ze wspaniałym wypoczynkiem w jednym 
z najpiękniejszych zakątków południowej Sycylii: Ragusie. 

Nasz zespół w pełni zaopiekuje się każdym pacjentem.
Zadbamy o wszystko, czego potrzebujesz, 

łącznie z zakwaterowaniem w hotelu i wycieczkami. 
W czasie Twojego pobytu zaoferujemy Ci pełen serwis, 

nie martw się więc o nic, po prostu przyjedź!

Nasze oferty są bardzo atrakcyjne a ich cena uzależniona jest jedynie od klasy 
hotelu i długości Twojego pobytu. 

Spędź niezapomniane wakacje w jednym 
z najpiękniejszych regionów Sycylii!

DIALIZY WAKACYJNE 
W RAGUSIE
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W RAGUSIE

DIALIZY WAKACYJNE 
W RAGUSIE

Przykładowe oferty:
wakacje  1-miesięczne w hotelu o standardzie ekonomicznym: pobyt bezpłatny
wakacje  3-miesięczne w hotelu o standardzie ekonomicznym: pobyt bezpłatny
plus dofinansowanie do biletów lotniczych. 

Kontakt w Polsce:
Tel.:  663 327 001
Email: rezerwacja@dializywakacyjne.pl 

Dialisi Ragusa

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów
 i dostosowania oferty do Twoich potrzeb
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Rozmowa z Alessio Scafidi, kierownikiem 
projektu „Dializy wakacyjne” w stacji dializ 

DIALISI RAGUSA na południu Sycylii 
Alessio Scafidi

Czy zechciałby Pan w kilku 
zdaniach przedstawić swoją 
stację dializ?
Nasza stacja dializ, Iblea Medica 
w Ragusie (potocznie: DIALISI RAGUSA) 
jest placówką nastawioną na leczenie 
przewlekłej niewydolności nerek, 
z możliwością wykonywania dziennych 
i nocnych zabiegów hemodializy. 

Gwarantujemy stałą opiekę medyczną i pielęgniarską 24 
godziny na dobę.
Infrastrukturę stacji dializ tworzą kolejno:
1. Recepcja. W godzinach otwarcia ośrodka nasz personel 

będzie do Państwa dyspozycji i udzieli wszelkiej informacji 
o usługach świadczonych przez nas oraz o pozostałych 
kwestiach, które mogą być przydatne dla pacjenta.

2. Poczekalnia. To miejsce tworzące wygodne, komfortowe 
otoczenie dla pacjenta.

3. Przebieralnia. Każdy pacjent może korzystać z własnej 
szafki oraz toalety, również dla osób niepełnosprawnych.

4. Sala dializ. Wyposażona w łóżka i fotele, przy każdym 
z nich znajduje się telewizor, Wi-Fi dostępne dla 
pacjenta. Wszystkie sale są klimatyzowane. Ze względów 
bezpieczeństwa epidemiologicznego posiadamy 
dodatkową salę dla osób zakażonych  wirusem HBV. 

5. Laboratorium analityczne. W nim kontrolujemy stężenia 
markerów mocznicowych, co pozwala m.in. na kontrolę 
skuteczności dializy.

Jak długo zajmujecie się dializami wakacyjnymi 
dla obcokrajowców? 
Nasze centrum od zawsze gościło obcokrajowców, zwłaszcza 
w okresie letnim.

W październiku tego roku pierwsza grupa 
20 polskich pacjentów wraz z osobami 
towarzyszącymi miała okazję skorzystać po raz 
pierwszy z Państwa oferty promocyjnej. Czy 
w przyszłym roku planujecie Państwo oferować 
w swoim ośrodku dializy wakacyjne polskim 
pacjentom na równie atrakcyjnych warunkach? 
Pierwsza grupa polskich pacjentów przyjechała do nas 
w październiku 2021 roku i to było wielkie przeżycie! 
W przyszłym roku będą nowości: nowe oferty, nowe 
wycieczki, jednym słowem - wiele rzeczy rozwiniemy, a także 
usprawnimy. 

Tort powitalny

Pacjenci z Polski po kolacji integracyjnej 

Czy miał Pan już wcześniej okazję spotykać 
polskich pacjentów w Państwa stacji dializ? 
A jeżeli tak, to czy sądzi Pan, że są oni bardziej czy 
mniej wymagający niż pacjenci z innych krajów? 
Polscy pacjenci, którzy przyjechali do nas w październiku 
i których miałem okazję poznać to fantastyczni ludzie,  bardzo 
uprzejmi i bez szczególnych potrzeb. Ogromnie się więc 
cieszę i jestem bardzo dumny z tego, że mieliśmy takich 
gości. Żywię głęboką nadzieję, że odwiedzą nas ponownie.

Polscy pacjenci, którzy skorzystali z Państwa 
oferty październikowej bardzo sobie chwalili 
umiejscowienie hoteli, w których mieszkali. 
Znajdują się one w odległości około 20 km od 
stacji dializ w kurorcie wakacyjnym Marina 
di Ragusa położonym przy pięknych plażach 
nadmorskich. Jak Pan zachwaliłby naszym 
pacjentom ten kurort?
Marina di Ragusa to znany nadmorski ośrodek turystyczny 
zamieszkiwany przez ok. 3.500 mieszkańców, będący częścią 
miasta Ragusa. W okresie letnim, ze względu na duży napływ 
turystów oraz mieszkańców z sąsiednich obszarów, liczba 
ludności znacznie wzrasta, osiągając w szczycie sezonu 
nawet 60.000 osób. Miejscowość położona jest około 25 
km od miasta Ragusa na południowym wschodzie Sycylii, 
nad samym morzem i charakteryzuje się piękną i długą 
piaszczystą plażą, która na zachodzie kończy się przy porcie, 
a na wschodzie tuż przed rezerwatem Irminio. Marina di 
Ragusa sąsiaduje z takimi miejscowościami jak Santa Croce 
Camerina, Donnalucata, Scicli i Punta Secca (ta ostatnia, 
to wioska nadmorska, słynąca obecnie dzięki telewizyjnym 
epizodom serialu kryminalnego „Komisarz Montalbano”). 
Płytkie i piaszczyste dno morskie sprawia, że obszar Mariny 
di Ragusa jest idealnym miejscem wypoczynku dla rodzin 
i dzieci. Śródziemnomorski klimat, łagodny i słoneczny 
przez większość roku sprawia, że ten zakątek Sycylii jest 
relaksującym, ale i tętniącym życiem kurortem wakacyjnym. 
Na uwagę zasługuje fakt, że Marina Di Ragusa została 
wyróżniona Błękitną Flagą, nagrodą przyznawaną przez 
Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej tym kurortom 
nadmorskim, które spełniają wysokie kryteria jakościowe 
dotyczące parametrów wody w kąpieliskach, czystości plaż 
i przystani jachtowych oraz jakości usług turystycznych.

Ragusa, małe miasteczko na południu Sycylii, 
w którym znajduje się stacja dializ jest mało znane 
albo raczej wcale nie znane Polakom. Okazuje 
się jednak, że jest to miasteczko zabytkowe 
wpisane na listę światowego dziedzictwa Unesco 
ze wspaniałą architekturą i zabytkami. Które 



Wesoły autobus 

Wycieczka naszych pacjentów do Ragusa Ibla

Na wulkanie Etna

Czy pacjent może samodzielnie przy użyciu 
miejscowego autobusu dojechać do jakieś innej 
zabytkowej miejscowości ?
Tak, jeśli pacjent może podróżować sam, z Marina Di Ragusa 
kursują regularnie autobusy do różnych miejscowości na 
wyspie

A gdzie Pana zdaniem najlepiej się stołować 
podczas wakacji?
Trudno wskazać jedno takie miejsce, gdyż Marina di Ragusa 
ma wiele dobrych restauracji i pubów, gdzie można zjeść 
potrawy naprawdę wysokiej jakości. Kuchnia włoska zaskoczy 
i zachwyci bogactwem swoich smaków.

Czy polscy pacjenci mogą zawsze liczyć na pomoc 
i obsługę w języku polskim tak, jak to było 
w październiku?
Polscy pacjenci zawsze znajdą u nas pomoc osoby mówiącej 
po polsku, a ponadto pomożemy rozwiązać każdy problem.

Od naszych pacjentów wiem, że jest Pan 
zagorzałym fanem piłki nożnej i że zawsze kibicuje 
Pan pełnym sercem i głosem włoskiej drużynie 
narodowej. A czy ma Pan też jakąś ulubioną 
drużynę klubową na Sycylii? Mówiąc krótko, 
któremu klubowi kibicuje Pan na co dzień?
To dobre pytanie, kibicuję przede wszystkim naszej narodowej 
reprezentacji i klubowi AC Milan. Kiedy jest mecz piłki nożnej 
mój dom zamienia się w stadion.

Wiemy, że dializy u Państwa są rozliczane 
w oparciu o kartę EKUZ. Jaki dodatkowy serwis 
oferujecie swoim gościom wakacyjnym?
Zapewniamy naszym pacjentom różne usługi, a mianowicie: 
bezpłatny transport na dializy, transfer z lotniska do hotelu 
i z powrotem, ciekawe wycieczki, spotkania integracyjne 
i maksymalne wsparcie w przypadku każdej konkretnej 
potrzeby.

Jakie środki ostrożności stosujecie Państwo 
w stacji dializ w dobie koronawirusa? Czy pacjenci 
mogą czuć się bezpiecznie?
Jako stacja dializ przestrzegamy wszystkich przepisów 
wydanych przez włoskie Ministerstwo Zdrowia, co pozwala 
nam pracować w poczuciu bezpieczeństwa i tym samym 
zapewniać takie bezpieczeństwo naszym pacjentom.

Czy infrastruktura stacji dializ i współpracujących 
z Państwem hoteli przystosowana jest do obsługi 
osób niepełnosprawnych, na przykład tych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich?
Zarówno nasze Centrum Dializ jak i obiekty noclegowe 
są odpowiednio wyposażone pod kątem obsługi osób 
niepełnosprawnych.

Podsumowując, dlaczego pacjenci dializowali 
powinni wybrać właśnie Dialisi Ragusa jako punkt 
docelowy do skorzystania z wakacyjnej dializy?
Dialisi Ragusa ma ponad 30-letnie doświadczenie w obsłudze 
pacjentów dializowanych, wysoko wykwalifikowany personel 
oraz zapewnia fachową pomoc w języku ojczystym naszych 
gości. Mamy tu również przez cały, okrągły rok doskonałą 
pogodę, słońce i morze, a więc wszystko co jest potrzebne 
każdemu do wspaniałego wypoczynku. Dlaczego więc nie 
przyjechać do nas i samemu się o tym nie przekonać?

Rozmawiał: Przemysław Grabowski 
(www.dializywakacyjne.pl)

Alessio Scafidi z rodziną i Przemysławem Grabowskim
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miasta i atrakcje turystyczne - oprócz Ragusy 
a położone w pobliżu - poleciłby Pan jako ważne 
do zwiedzania?
Jeśli przyjeżdżasz na Sycylię nie możesz przegapić wulkanu 
Etna, Katanii, Taorminy, Syrakuz, Noto, Caltagirone, Agrigento 
z jego wspaniałymi świątyniami oraz stolicy Sycylii, Palermo. 
Oprócz nich znajdziesz też wiele małych, uroczych miejsc 
wartych odwiedzenia.
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JESTEśMY NA WCZASACH

Moje wspomnienie z Sycylii

Krzysztof Cybulski
Gliwice

Człowiek w obliczu diagnozy przewartościowuje swoje życie 
i nagle zdaje sobie sprawę, że każdy dzień jest wyjątkowy, na 
wagę złota. Kiedy w 2017 roku dowiedziałem się, że moje 
nerki pracują na niespełna 6% i będę musiał zostać poddany 
dializom, świat się na chwilę zatrzymał. Dla mnie, aktywnie 
funkcjonującego mężczyzny, który większość swojego życia 
przebiegł, było to dość trudne do zaakceptowania. 
Nie sądziłem jednak, że tak szybko los się do mnie uśmiechnie. 
A wówczas podczas jednej z dializ w Zabrzańskiej stacji dializ, 
dojrzałem ulotkę, z której wynikało, że jest możliwość wylotu 
na Sycylię w celu leczenia. I tak przygoda się rozpoczęła. 
Wszystko poszło bardzo sprawnie. Żona skontaktowała się 
z Panem Przemkiem, organizatorem, który przedstawił ofertę 
i bardzo szybko i prężnie rozpoczął działania, aby sycylijskie 
słońce nie było tylko marzeniem. I stało się – wyleciałem, 
pierwsze uderzenie ciepła, gorącego powietrza było szokiem 
dla organizmu, ale było to bardzo przyjemne doznanie. Dużo 
czasu nie potrzebowałem, by się zaklimatyzować, sycylijskie 
promienie słońca od początku zaczęły mi służyć. I tak obecnie 
mija czwarty rok wylotów w celu leczenia dializacyjnego 
na Sycylii. Za pierwszym razem mój pobyt trwał 4 miesiące 
i każdy kolejny trwał podobną ilość czasu. Łącznie spędziłem 
tam półtora roku, a ostatnim razem wracałem w styczniu 
2021 roku – nie do wiary i chce się więcej!!!
Mieszałem w urokliwym mieście Trapani, pierwszy raz 
w kamienicy opodal targu rybnego i blisko morza. Trapani 
zwiedziłem wzdłuż i wszerz, co prawda biegać nie mogę, 
ale miesięcznie udawało mi się zrobić w granicach 100–
120 km. Głównie spacerowałem do parku – dokarmiałem 
ptaki i kaczki. Odwiedzałem targ i próbowałem okolicznych 

specjałów. Sycylijskie owoce są soczyste i słodkie. Oprócz 
tego nie obeszło się bez codziennego wyjścia na plażę 
i podziwiania fal, morza oraz chłonięcia jodu. Miałem szansę 
zwiedzić nie tylko Trapani, ponieważ każdy uczestnik miał 
możliwość uczestniczenia w zorganizowanych wycieczkach, 
którymi przewodziła Joanna i za które jestem bardzo 
wdzięczny – opowieści nie było końca w trakcie trwania 
wycieczek. Rok później podczas mojego wakacyjnego 
pobytu odwiedziła mnie córka, z którą weszliśmy na górę 
Erice. Widoki z góry zapierały dech w piersiach. Byliśmy 
również w Palermo, które zrobiło na mnie duże wrażenie 
pod kątem zabytków i krajobrazów. Z dworca autobusowego 
do centrum miasta było bardzo blisko. Wszystkie godne 
zobaczenia zabytki ulokowane były w centrum, połączone 
długimi uliczkami, które zbiegały się ze sobą, więc nie było 
prawa się zgubić. Palermo jest potężnym miastem, wartym 
zobaczenia. 
Dializy na Sycylii są pod okiem bardzo dobrych lekarzy, dzięki 
którym zawsze czułem się zaopiekowany i zadbany. Personel 
w postaci pielęgniarek i pielęgniarzy tryskał optymizmem, 
gościł u nich uśmiech na twarzy, mogłem liczyć na dobre 
słowo, a to sprawiało, że dializy przebiegały milej. Czas leciał 
szybciej i po skończonych dializach miało się siły, by skorzystać 
z uroków sycylijskiego słońca. Uważam, że na Sycylii sprzęt 
medyczny jest wyższej jakości, łóżka bardzo wygodne co 
sprawiało, że po dializach czułam się naprawdę dobrze. 
Sycylię miałem okazję i przyjemność zobaczenia nie tylko 
w okresie letnio-wiosennym, ale również jesienno-zimowym. 
Sycylia ma to do siebie, że ciepło utrzymuje się cały rok, co 
sprawia, że pobyt tu w każdym okresie jest dobry, piękny 
i godny zobaczenia. Wyjazd na sycylijskie dializy zawsze 
napawa mnie po powrocie do kraju lepszym samopoczuciem, 
energią i wdzięcznością, że mogę zobaczyć inny, odległy 
kawałek świata. 
Z całego serca dziękuję wszystkim zaangażowanym w projekt 
dializy na Sycylii za możliwość przeżycia takiej przygody. To 
dla mnie ogromne wyróżnienie. 

Wyjazd rodzinny do Marina di Ragusa.
Etna zdobyta!

Mariusz Wyszkowski
Radzymin

W sierpniu 2021 roku otrzymałem od p. Przemysława 
Grabowskiego propozycję październikowego wyjazdu 
leczniczego na Sycylię. Tym razem kierunek Katania. Po 
otrzymaniu oferty od razu wykupiłem bilety lotnicze dla całej 
mojej rodziny, która mogła ze mną jechać. Wcześniej, kiedy 

próbowałem organizować wyjazdy zagraniczne na własną 
rękę zawsze napotykałem na trudności związane z rezerwacją 
dializy wakacyjnej i podróż rodzinna była niemożliwa.  
Po przylocie do  Katanii czekał na nas kierowca, który zawiózł 
nas do malowniczego miasteczka Marina di Ragusa. Na 
miejscu poznaliśmy Alessio – naszego włoskiego opiekuna 
oraz Gabrielę – Polkę, która towarzyszyła nam i wspierała 
nas jako tłumaczka do końca pobytu na Sycylii. Zostaliśmy 
zakwaterowani w fantastycznym apartamencie Kamena 
Residence. Cudowne mieszkanie z własnym ogródkiem oraz 
widokiem na basen hotelowy. Mieszkało nam się niezwykle 
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komfortowo. Codziennie spacerkiem wędrowaliśmy na 
pobliski plac z restauracjami, kawiarniami oraz na piękną 
piaszczystą plażę z lazurową wodą.  
Wszyscy pracownicy stacji dializ w Ragusie wykazali się nie 
tylko pełnym profesjonalizmem, ale i wielką serdecznością, 
począwszy od Alessio, Gabrieli, po cały personel stacji dializ: 
pielęgniarzy, lekarzy jak również osoby dowożące pacjentów 
na dializy. Wróciłem z nowym bagażem doświadczeń 
i informacjami pozyskanymi od personelu medycznego oraz 
innych polskich pacjentów stacji dializ na temat schyłkowej 
niewydolności nerek. Bardzo cennymi!
Dopełnieniem naszego szczęścia były fantastyczne wycieczki 
autokarowe dla chętnych pacjentów dializowanych oraz 
ich rodzin. Zwiedziliśmy Katanię, Ragusę Iblę, Modicę, 
Scicli oraz zdobyliśmy Etnę. Była to niezwykła okazja, aby 
zobaczyć piękne, zapierające dech w piersiach widok i zabytki 
wpisane na światową listę UNESCO. Otworzyła się możliwość 
wymiany swoich doświadczeń związanych z chorobą przy 
pysznej, włoskiej kawie. 
Wróciliśmy wypoczęci z głową pełną wspaniałych wspomnień 
i wiarą w ludzi. Dziękujemy organizatorom za dobro, które 

Mariusz i Dorota Wyszkowscy
z Oliwią i Aleksandrem

Jak wyjazd na Sycylię do Trapani pomógł 
w zaakceptowaniu hemodializy

Małgorzata Szot
Poznań

Rok 2019. Zapadła decyzja: - Zaczynamy dializy! Do Pani 
należy wybór: hemodializy czy dializy otrzewnowe? -  Tylko 
nie hemo! – pomyślałam. Świat mi się zawalił. Czy mogło 
mnie spotkać coś gorszego? 
Rok 2020, 30 stycznia. Oddział intensywnej Opieki 
Medycznej. - Uległa pani wypadkowi samochodowemu. 
Była pani tydzień w śpiączce. Ma pani połamane nogi, 
żebra, miednicę. Czeka panią długa rehabilitacja. Dla pani 
dobra, pomimo iż cewnik do dializy otrzewnowej  nie uległ 
uszkodzeniu - wykonujemy obecnie hemodializy.  Z szyi 
wystawał mi cewnik, który bardzo ograniczał mnie podczas 
dializy. Musiałam leżeć nieruchomo przez 4 godziny, co tylko 
utwierdziło mnie w przekonaniu, iż hemodializy – to terapia 
nerkozastępcza nie dla mnie!
Rok 2020, lipiec. Powróciłam w końcu do dializy 
otrzewnowej,  jednak nie trwało to długo. W styczniu, 
pół roku wcześniej,  w prawym płucu pojawił się płyn.  
To wszystko było konsekwencją wypadku. Ponownie 
zdecydowano o hemodializie.  Założono mi cewnik 
permanentny i ustalono harmonogram dializ: 3 razy 
w tygodniu po 4 godziny. Początkowo znosiłam to bardzo 
ciężko, zwłaszcza  psychicznie. Pocieszała mnie pacjentka, 
pani Maria z mojej stacji dializ, opowiadając mi o swoim 
pobycie na dializach wakacyjnych na Sycylii. Pojawiło się 
więc „światełko w tunelu”.  Bardzo mnie to podekscytowało. 
Na stronie internetowej znalazłam kontakt do organizatora 

projektu „Dializy wakacyjne” i od razu zadzwoniłam. 
Przesympatyczny człowiek, pan Przemek, powiedział mi:                           
- Owszem, takie wakacje są jak najbardziej dla pani, o ile 
oczywiście poddawana jest pani zabiegom hemodializy.  
– Jestem, oczywiście! To rozpaliło to we mnie ogromne 
pragnienie skorzystania z interesującej oferty.  O niczym 
innym nie potrafiłam już myśleć. 
W ciągu dwóch tygodni udało się załatwić wszystkie 
formalności. Zabrałam ze sobą siostrę. Organizatorzy 
perfekcyjnie się nami zajęli. Kontakt całodobowy, rzetelny. 
Wyjazd zorganizowany wręcz doskonale. Na miejscu 
pełna obsługa, apartamenty na wysokim poziomie. 
Transport na- i z dializ, personel medyczny profesjonalnie 
przeszkolony.  I nic tylko.... plaża, lody, rejsy statkiem po 
Morzu Śródziemnym... i gdzieś tam, z tyłu głowy, jedno ciche 
pytanie: - Czy aby na pewno hemodializy nie są dla mnie ? 

JESTEśMY NA WCZASACH

przekazujemy dalej. Takie inicjatywy dają nam siłę do 
stawiania czoła codziennej rzeczywistości i przypominania 
naszym kochanym dzieciom: Oliwii i Aleksandrowi, że w życiu 
nie wolno się poddawać. Warto marzyć, wyznaczać sobie 
nowe cele i walczyć z wszelkimi przeciwnościami losu.




