
W „Psychodni” najlepiej zadbają o Wasze zwierzęta
Ukochany pies czy kot to pełnoprawni członkowie rodziny. Bywa jednak, że nasz czworonożny przyjaciel poczuje się gorzej 
i w przeciwieństwie do człowieka nie może nam o tym powiedzieć. Wtedy zaniepokojeni udajemy się do weterynarza, ufając, że 
lekarz postawi naszego pupila na łapy. 

Właśnie to jest dewizą bielań-
skiej „Psychodni”, przychodni 
weterynaryjnej przy ul. Herol-
dów 6, która od 12 lat pomaga 
zwierzętom domowym cieszyć 
się pełnią zdrowia i życia.

– Choć skupiamy się głów-
nie na leczeniu psów i kotów, 
to zdarzyło się, że z naszych 
usług skorzystała także… kura 
ozdobna, a nawet koza! – śmie-
je się doktor Marta Labuda, le-
karz weterynarii i założycielka 
„Psychodni”. – Zawsze staramy 
się pomóc, bo zdrowie zwierząt 
jest naszym priorytetem, dlatego 
niedawno nasza klinika przeszła 
gruntowny remont i rozbudowę, 
zwiększając w ten sposób dwu-
krotnie liczbę gabinetów. Stało 
się to możliwe dzięki przystą-
pieniu do Grupy Lux Vet, która 
od razu zainwestowała w naszą 
rozbudowę – dodaje lekarka.

Szeroki zakres leczenia  
i rehabilitacji zwierząt
„Psychodnia”, w dziesię-

ciu nowoczesnych gabinetach  
– oprócz typowych wizyt le-
karskich – świadczy również 
m.in. takie usługi jak: badania 
RTG, USG, zwierzęcą stoma-
tologię, ortopedię, kardiologię, 
neurologię, porady dermatologa 
zwierzęcego, a także zabiegi na 
bloku operacyjnym, wyposa-
żonym w najnowszą aparaturę, 
również tę małoinwazyjną, czyli 
przy użyciu laparoskopu. Przy 
każdej operacji lub zabiegu nad 

IWONA SOBCZAK pacjentem czuwa anestezjolog, 
co nie jest powszechną praktyką 
w klinikach weterynaryjnych. 
Drugą bardzo ważną dziedziną 
działalności jest rehabilitacja 
zwierząt – doktor Marta Labu-
da założyła „Psychodnię” jako 
pierwszą klinikę rehabilitacyjną 
w Warszawie i trzecią w Pol-
sce. – To była nasza pionierska 
dziedzina działalności. Obec-
nie nasi czworonożni pacjenci 
mogą skorzystać m.in. ze spe-
cjalnej bieżni wodnej, terapii 
ultradźwiękami, magnetoterapii, 
elektroterapii czy termoterapii. 

zwierzak wygląda jak prawdzi-
wy superbohater – podkreśla  
z uśmiechem doktor Labuda.  

Zanim jednak nasz zwie-
rzak uda się na wizytę, czasem 
musi zaczekać na swoją kolej. 
W „Psychodni” zadbano więc, 
aby nowa poczekalnia była na 
tyle duża i przestrzenna, aby 
koty nie musiały oczekiwać 
w bliskim towarzystwie psów, 
co – jak wiadomo – nie zawsze 
kończy się przyjaźnią. – Jak 
wspominałam wcześniej, nie-
dawno staliśmy się częścią Gru-
py Lux Vet, która inwestuje nie 
tylko w rozwój technologii, ale 
także pozwala lepiej opiekować 
się zwierzętami, również dbając 
o ich komfort psychiczny, stąd 
wszelkie nowe udogodnienia są 

  ijcnetepmok ainezcąłop metkefe
i skorzystania z naszych wie-

loletnich doświadczeń  
w pracy ze zwierzętami  
i kontaktów z ich właści-
cielami – dodaje lekarka.

Zaufana  kadra 
specjalistów
Oprócz komfortu, specjali-

stycznego sprzętu, zarówno dla 
zwierzęcia, jak i jego właścicie-
la, liczy się przede wszystkim 
zaufanie, bo tylko doświadczo-
ny lekarz i specjalista w danej 

co sprawia, że zwierzę cierpi  
i w porę zareagować odpo-
wiednio dobranym leczeniem. 
Właśnie takich specjalistów 
spotkamy w „Psychodni”. Dok-
tor Marta Labuda, od wielu lat 
mieszkanka Bielan i okolic, 
może poszczycić się 25-letnim 
doświadczeniem w zawodzie. 
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Podobnie jak inni specjaliści  
– dr hab. n. wet. Beata Degór-
ska, która jest cenioną w Polsce 
specjalistką ortopedii i chirur-
gii zwierzęcej, lek. wet. Marta 
Pęczalska, wybitna dermatolog  
i specjalistka chorób wewnętrz-

nych, lek. wet. Jowita Jacewicz, 
stomatolog, lek. wet. Maja Ko-
chlewska, anestezjolożka i in-
ternistka i cały zespół znakomi-

Specjaliści związani na stałe  
z „Psychodnią”, oprócz nie-
ustannego podnoszenia wła-

także młodych lekarzy, techni-
ków weterynarii i rehabilitan-
tów, którzy uczą się pomagać 
zwierzętom w jak najdokład-
niejszy sposób. 

Jeśli więc chcemy zadbać  
o zdrowie naszego pupila, to 
warto umówić się na wizytę pod 
numerem tel. 22 833 26 24 lub 
e-mailowo, pisząc na psychod-
nia@psychodnia.pl. 

Lecznica czynna jest od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 09:00–21:00 oraz w so-
boty w godzinach 10:00–15:00. 
Łatwo dojechać tu autobusami 
linii: 114, 181, 303, wysiadając 
na przystanku „Muzealna”, skąd 
do „Psychodni” jest już tylko 50 
m. A po wizycie kupić pupilowi 
przysmak w sklepiku, w którym 
sprowadzana jest wysokiej jako-
ści karma zwykła lub specjalna, 
leczniczo-weterynaryjna. .

Oferujemy też wysokiej jako-
ści laseroterapię, która oprócz 
tego, że wykonywana jest przy 
użyciu wysokoenergetycznego, 
najsilniej działającego na rynku 
lasera, wymaga założenia spe-
cjalnych okularków, w których 

Oprócz kom-
fortu, specja-
listycznego 
sprzętu, zarów-
no dla zwierzę-
cia, jak i jego 
właściciela, 
liczy się  
zaufanie. 


