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I. Pomoc medyczna - Teleplatforma Pierwszego Kontaktu 
(TPK) 
 
Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – otrzymasz niezbędną pomoc 
medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.  
Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące.  
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II. Szczepionka przeciw COVID-19 – powstrzymanie           
epidemii 

COVID-19 jest ostrą wirusową chorobą układu oddechowego. W związku z tym, że 
choroba pojawiła się w nieuodpornionej populacji nagle w drugiej połowie 2019 roku, 
zaczęła się szerzyć w sposób niekontrolowany i w błyskawicznym tempie dotknęła 
społeczeństwa wszystkich krajów na świecie, wywołując kryzys zdrowia publicznego 
w niespotykanej skali. 

Objawy COVID-19 są zbliżone do innych infekcji układu oddechowego i postawienie 
diagnozy wymaga wykonania badań laboratoryjnych. Najczęściej u zakażonych 
pacjentów obserwuje się: gorączkę, suchy kaszel, uczucie zmęczenia lub osłabienia. 
Rzadziej występują: bóle mięśniowe, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból 
głowy, utrata węchu lub smaku, wysypka lub odbarwienia na palcach rąk lub stóp.  
W ciężkim przebiegu COVID-19 mogą wystąpić: duszność, ból/uczucie nacisku  
w klatce piersiowej, zaburzenia mowy (afazja), zaburzenia ruchowe. Większość 
zakażonych przechodzi chorobę łagodnie, aczkolwiek są opisywane długoterminowe 
powikłania nawet wśród osób, które łagodnie przeszły infekcję. Osoby starsze oraz 
osoby z chorobami towarzyszącymi mają podwyższone ryzyko ciężkiego przebiegu 
oraz wystąpienia powikłań w przebiegu COVID-19.  
 
Szczepienie przeciw Covid -19 jest dobrowolne, chroni przed zakażeniem  
COVID-19, pozwala pokonać pandemię koronawirusa. 
 

1. Infolinia dla Seniorów dotycząca szczepień p. Covid -19:  

tel. 448 66 90 czynna  w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni robocze. 

Ogólnopolska infolinia dot. szczepień przeciw COVID -19:     tel.  989 
Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. szczepień :  
Michał Jamka  tel. (12) 39 21 487 

Dostępne formy rejestracji dla osób chętnych na szczepienie: 
– infolinia 989, 
– e-rejestracja na stronie: http://pacjent.gov.pl, 
– SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie, 
– kontakt telefoniczny z Punktem Szczepień 
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2. O szczepionce 

 
Obecnie w krajach Unii Europejskiej do obrotu dopuszczone są: 
1) szczepionka mRNA Comirnaty Pfizer/BioNTech w schemacie dwudawkowym 

przy zachowaniu odstępu po upływie 21 dni (nie dłużej niż 42 dni) między 
dawkami. 

2) szczepionka mRNA Moderna w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu 
odstępu po upływie 28 dni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami. 

3) szczepionka wektorowa AstraZeneca w schemacie dwudawkowym przy 
zachowaniu odstępu od 35 dni (nie dłużej niż 84 dni) między dawkami, 

4) szczepionka wektorowa Janssen  - wymagana tylko 1 dawka szczepionki 
 
Osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mogą 
być zaszczepione przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od 
dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wskazanie to 
dotyczy również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki zachorowali na 
COVID-19, co skutkuje również zastosowaniem wskazanego odstępu przed 
podaniem drugiej dawki szczepionki. 

Niniejsze zalecenia stosuje się dla osób, które nie otrzymały dotychczas pierwszej 
dawki ww. szczepionek. Podanie drugiej dawki szczepionki, dla której termin został 
określony na dotychczasowych zasadach, może ulec zmianie w przypadku jego 
indywidualnego przesunięcia. 
 
Ochrona pojawia się po ok. 14 dniach po zakończeniu zalecanego schematu 
szczepienia.  
 
Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję 
przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas 
przed zakażeniem COVID-19. 
Dlaczego warto się zaszczepić? Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko 
poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam 
taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być 
odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać 
łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także 
ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół. 
 
W dużych badaniach klinicznych potwierdzono wysoką skuteczność szczepionek  
w ochronie przed wystąpieniem objawów COVID-19. W badaniach tych brały udział 
również osoby z chorobami towarzyszącymi. Po podaniu szczepionki mRNA lub 
wektorowej mogą wystąpić działania niepożądane pod postacią: bólu w miejscu 
wstrzyknięcia, zmęczenia, bólu głowy, bólu mięśni i dreszczy, bólu stawów, gorączki 
i obrzęku w miejscu wstrzyknięcia. 
 



– 6 –
str. 6 

 

3. Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19? 

➢ Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem 
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie 
uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19. 
➢ Bo uratujesz komuś życie 
Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność 
populacyjną. 
➢ Bo możesz! 
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne. 
➢ Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie 
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. 
Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed 
zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka 
szerzenia się w niej koronawirusa. 
➢ Bo zyskasz spokój 
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego  
i najbliższych. 
➢ Bo szczepionki są bezpieczne 
Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do 
użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Leków. 
➢ Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności! 
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas 
wszystkich do normalnego życia. 
➢ Powrót do normalności oznacza: 
• odejście od maseczek, swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi, 
• powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych, 
• dalszy rozwój gospodarki, ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia, 
• swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów, poprawę jakości życia nas 
wszystkich. 
➢ Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem 
różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji 
od kilkuset lat. 
 
Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dlaczego-warto-sie-zaszczepic-przeciwko-covid-19   
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4. Jak się przygotować do szczepień?  

 
1. Wyśpij się przed szczepieniem – sen korzystnie wpływa na działanie układu 

odpornościowego. 
2. Ogranicz alkohol – na kilka dni przed szczepieniem, ale też i po przyjęciu 

preparatu zmniejsz ilości, a najlepiej w ogóle nie spożywaj alkoholu. 
3. Bądź aktywny fizycznie przed szczepieniem – ćwiczenia poprawiają sprawność 

organizmu. 
4. Nie musisz być na czczo przed przyjęciem szczepionki – w dniu szczepienia 

spożyj normalnie wszystkie posiłki. 
5. Nie odstawiaj na własną rękę leków, które regularnie przyjmujesz – skonsultuj 

to z lekarzem. 
6. Sumiennie wypełnij kwestionariusz przed szczepieniem – przed przyjęciem 

preparatu zostaniesz poproszony o wypełnienie ankiety medycznej. Nie zatajaj 
żadnej informacji! 

7. Odczekaj po szczepieniu w punkcie szczepień min. 15 minut – to dla Twojego 
bezpieczeństwa. 

Źródło: naukawpolsce.pap.pl 
 

5. Alkohol a działanie szczepionki  

Czy picie alkoholu przed lub po szczepieniu przeciw COVID-19 wpływa na 
działanie szczepionki? 

Do szczepienia przeciw COVID-19, podobnie jak w przypadku pozostałych szczepień, 
może być zakwalifikowana osoba w dobrym lub stabilnym stanie ogólnym, z brakiem 
objawów ostrej choroby (z gorączką lub bez) lub zaostrzenia choroby przewlekłej. 
Osoby nie spełniające powyższych kryteriów nie powinny zgłaszać się na szczepienia. 

W drukach informacyjnych dotyczących szczepionek przeciw COVID-19 nie ma 
informacji na temat związku pomiędzy piciem alkoholu a szczepieniem. 

Nieliczne badania dotyczące innych szczepionek wykazały, że spożycie alkoholu 
może spowodować gorszą odpowiedź poszczepienną. Wiadomo też, że alkohol, 
szczególnie stosowany regularnie w dużej ilości może negatywnie działać na 
układ odpornościowy. Celem szczepienia jest uzyskanie jak najwyższego poziomu 
uodpornienia przeciw COVID-19, dlatego należy zminimalizować działanie 
wszystkich możliwych czynniki zewnętrznych, które mogą osłabiać działanie 
szczepionki. 

Powstrzymanie się od picia alkoholu przed szczepieniem i w krótkim czasie po 
szczepieniu, jest również ważne ze względu na możliwość wystąpienia objawów 
złego samopoczucia związanych z alkoholem, które mogą nakładać się  
z potencjalnymi niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, utrudniając ich 
interpretację.  

Inną kwestią jest również dobrowolna świadoma zgoda pacjenta na wykonanie 
szczepienia i zrozumienie przekazanych w czasie kwalifikacji do szczepienia 
informacji. 
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III. Miejsca szczepień przeciw COVID -19 w Nowym Sączu 
 

 
1. Punkt Szczepień Powszechnych zorganizowany przez Szpital 
Specjalistyczny  im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu:  

Szpital Nowy Sącz ul.  Młyńska 5 -  Budynek Onkologii, pierwsze piętro, 
kontakt z Punktem Szczepień tel.: 18 442 56 94, 18 442 56 74. 
 

2. Punkty szczepień populacyjnych organizowane przez podmioty 
lecznicze w Nowym Sączu:  

1) Centrum Medyczne "BATOREGO" Spółka z o. o. , Aleje Stefana Batorego 77   
     Nowy Sącz  , tel. 18 442 00 06 

2) LUX-MED Sp. z o. o (dawne NZOZ  "REMEDIUM") ul. Józefa Poniatowskiego 2,    
       Nowy Sącz  tel. 798 816 134 –  w godzinach od 11.00-14.00,  

3) „ANTIDOTUM”  Spółka z o. o., ul. Broniewskiego  3a, Nowy Sącz 
tel. (18) 521 17 01, (18) 441 55 85,    (18) 441 56 76 
4) SCANMED Spółka Akcyjna, Zygmuntowska  15, Nowy Sącz 
     tel. (12) 629 88 00, (18) 547 47 77, (18) 547 47 66, 508 262 301 
5) NZOZ „ PRAXIS”  Spółka z o. o., Św. Heleny 30B, Nowy Sącz  tel. (18) 443 09 10 
6) INTERCARD Spółka z o. o.  Zespół Poradni Specjalistycznych w Nowym Sączu 
ul. Jana Kilińskiego 68, Nowy Sącz, tel.  (18) 540 02 00 

 

3. Punkt szczepień mobilnych: szczepienia w domu  

Zespoły mobilne będą szczepić pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na 
przyjęcie szczepionki w punkcie stacjonarnym. Mają za zadanie zapewnić wsparcie już 
działającym zespołom punktów populacyjnych. Szczepienie dla pacjenta jest  
bezpłatne. Dają one możliwość zaszczepienia obłożnie chorych pacjentów, do 
których nie zawsze jest w stanie dojechać zespół ze stacjonarnego punktu szczepień.  
 
Obecnie pacjent obłożnie chory, który nie może dotrzeć do populacyjnego punktu 
szczepień ma możliwość skorzystać ze szczepienia w domu poprzez: 
1. Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny 
populacyjny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na 
szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia 
wymagają szczepienia w domu.  
2. Wyjazdowy punkt szczepień – czyli zespół dedykowany tylko do szczepień 
wykonywanych w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie 
mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień, przede 
wszystkim pacjentów leżących, niesamodzielnych ruchowo, bez możliwości 
skorzystania z transportu niemedycznego realizowanego przez m.in.: urzędy gmin 
czy miast. Taki zespół jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych 
punktach szczepień. Chory może umówić się na szczepienie przez swoją poradnię 
POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej.  
 

dla obszaru Sądeckiego utworzono:  Zespół wyjazdowy - Mobilny Punkt Szczepień  
Miłosz Woźniczko , Wolbrom, 32-340 ul. Jesionowa 6 tel. 602-608-121 
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Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku 

1. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie 
pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent 
należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni). 

2. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: 
dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej  
o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta. 

3. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent 
może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy 
lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji 
medycznej  
i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień. 

4. Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację  
o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub 
jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym 
punktem szczepień. 

5. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin 
szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna. 

6. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu 
szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony 
pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej 
dawki podania szczepionki. 
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IV. LOTERIA SZCZEPIONKOWA 
 RUSZA 1 LIPCA. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ? NA LIŚCIE NAGRÓD M.IN. DUŻE PIENIĄDZE I AUTO 

Loteria szczepionkowa ruszy 1 lipca i potrwa przez kolejne trzy miesiące. Ma zachęcić 
Polaków do szczepień na COVID-19. 

Udział w loterii może wziąć każda osoba po przyjęciu przynajmniej jednej dawki, 
natomiast nagrodę będą mogły odbierać wyłącznie osoby w pełni zaszczepione. 

Aby wziąć udział w zabawie trzeba zalogować się przez Internetowe Konto 
Pacjenta (IKO) w portalu e-pacjent. Na górze ekranu zauważymy powiadomienie  
o możliwości wzięcia udziału w loterii. Można zgłosić się także poprzez infolinię 
989. 

Loterię przeprowadza Totalizator Sportowy, a wyłonienie laureatów odbywa się za 
pomocą certyfikowanego urządzenia losującego. 

Masz cztery szanse na wygranie jednej z następujących nagród: 

• natychmiastowej: 500 lub 200 złotych – szansę na taką nagrodę ma 
odpowiednio co 2000 lub co 500 osoba biorąca udział w loterii, a cała pula 
nagród natychmiastowych wynosi 52 000 sztuk 

• cotygodniowej: 50 000 złotych (pula nagród to 60) lub hulajnogi elektryczne 
marki Segway-Ninebot (720 sztuk do rozlosowania) 

• nagrody miesięcznej w postaci pieniężnej (100 000 złotych dla 6 
wygrywających) lub samochodu osobowego Toyota Corolla (także dla 6 osób) 

• nagrody finałowej – 2 osoby mają szansę wylosować 1 000 000 złotych, 
 a 2 inne samochód osobowy Toyota C-HR. 

 

V. PROGRAM RZĄDOWY -  DOMOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ 
 

1. Dla kogo jest Domowa Opieka Medyczna? 

Pacjenci z COVID-19, którzy: 

• ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki 
Medycznej. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pacjentowi 
zostanie dostarczony pulsoksymetr przez pracownika Poczty Polskiej. 

• mają mniej niż 55 lat wykorzystują jedną z dwóch ścieżek: 
 
a) wypełniają formularz Domowej Opieki Medycznej, który znajduje się na stronie 
Ministerstwa Zdrowia lub 
 
b) kwalifikowani są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
zarejestrowanego w systemie DOM. 
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Korzyści 
Pacjenci objęci programem Domowej Opieki Medycznej zostaną objęci zdalnym 
monitoringiem parametrów, w tym poziomu saturacji, czyli nasycenia krwi 
tętniczej tlenem, tętna, temperatury oraz objawów chorobowych. 
Wprowadzenie bieżącego nadzoru nad pacjentami pozostającymi w izolacji 
domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych zakażeń. Taki 
nadzór będzie sprawowany w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu powołane 
przez Ministerstwo Zdrowia. 

2. Pulsoksymetr i aplikacja Domowa Opieka Medyczna 

Wprowadzenie bieżącego monitoringu stanu zdrowia pacjentów pozostających  
w izolacji domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych 
zakażeń. Monitoring parametrów Pacjentów będzie prowadzony w sposób ciągły 
przez Centrum Kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia. Pacjent będzie 
sam dokonywał pomiarów stanu zdrowia z użyciem pulsoksymetru i aplikacji 
Domowa Opieka Medyczna. Pulsoksymetr zostanie dostarczony do domu Pacjenta. 
 
WAŻNA informacja dla pacjentów NIE posiadających INTERNETU lub 
SMARTFONA 
UWAGA! Jeżeli nie masz smartfonu lub Internetu, możesz zgłaszać wyniki swoich 
pomiarów z pulsoksymetru przez telefon podczas rozmowy z automatyczną infolinią.  
 
Automatyczna infolinia do zgłaszania wyników (całodobowa): 22 256 53 23 
 

Pokonałeś koronawirusa? Oddaj pulsoksymetr i pomóż innym. 

Pacjent, który otrzyma pulsoksymetr jest zobowiązany do zadbania, aby aparat 
został zwrócony w wyjściowym stanie, by mógł pomagać innym chorym.  

Pulsoksymetr należy zwrócić po zakończeniu okresu izolacji. Możesz to zrobić 
poprzez: 

Automatyczną infolinię zwrotu pulsoksymetrów: 22 256 53 75 

•    aplikację Domowa Opieka Medyczna – „zwrot pulsoksymetru” 
•    infolinię 792 654 100 

UWAGA! Do przesyłki zwrotnej nie dołączaj ulotki i instrukcji obsługi otrzymanych  
z urządzeniem! 

3. Dane kontaktowe w sprawie Domowej Opieki Medycznej  : 

 
• Infolinia Domowej Opieki Medycznej dla Pacjentów (całodobowa): 22 735 39 40 
Infolinia do zdalnego monitorowania pacjentów z COVID-19 w ramach programu 
Domowa Opieka Medyczna. Zadzwoń, jeśli miałeś lekarską poradę telemedyczną  
i nie otrzymałeś skierowania lub recepta została błędnie wystawiona, lub chcesz 
skorzystać z bezpłatnej porady psychologa. 
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• Telefoniczna Informacja Pacjenta:  800 190 590 
 
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zakażenia koronawirusem, kwarantanny, czy 
izolacji? Skontaktuj się z Telefoniczną Informacją Pacjenta, gdzie uzyskasz 
szczegółowe informacje. 
 
Automatyczna infolinia do zgłaszania wyników (całodobowa): 22 256 53 23 
• Jeśli nie otrzymałeś pulsoksymetru napisz do nas na 
adres: pomoc@pulsocare.com. 
 
• Infolinia do zwrotu pulsoksymetru (8:00-18:00): 792 654 100 
Adres e-mailowy pomoc@pulsocare.com. 
 
Automatyczna infolinia zwrotu pulsoksymetrów: 22 256 53 75 
• Infolinia wsparcia technicznego (6:00-22:00): 790 544 988 
Masz problem z instalacją lub działaniem aplikacji PulsoCare? Zadzwoń na Infolinię 
Techniczną. 

• Zgłoszenia związane z działaniem aplikacji: dom@holo4med.com  

• Strona internetowa projektu: www.gov.pl/DOM 
 
Pytania ogólne związane z założeniami i celami Programu prosimy kierować na 
adres: kancelaria@mz.gov.pl.   
 
Do Państwa dyspozycji pozostaje również Infolinia Ministerstwa Zdrowia:  
222 500 146. 
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VI. INFOLINIA I TRANSPORT ORGANIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWY 
SĄCZ NA SZCZEPIENIA P. COVID -19 
Do skorzystania z transportu uprawnieni są mieszkańcy Nowego Sącza: 

1. posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym  
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami; 

2. mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie 
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania 
punktu szczepień. 

Mieszkańcy  chcący skorzystać z transportu organizowanego przez Urząd Miasta 
Nowego Sącza mogą kontaktować się za pośrednictwem dedykowanej infolinii, 
czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00, pod numerem 
telefonu:    18 443 57 02  
 
Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Nowego Sącza nie posiada uprawnień do 
wyznaczania terminu i miejsca szczepienia. 
Potrzebę skorzystania z transportu należy zgłaszać najpóźniej dwa dni przed 
terminem szczepienia. 
Urząd Miasta Nowego Sącza, poprzez wyznaczonych przewoźników, zapewnia 
transport osobom uprawnionym do punktów szczepień. Bez wyznaczonego, 
konkretnego terminu i miejsca szczepienia niemożliwe jest zakwalifikowanie 
mieszkańca do skorzystania z transportu. 
 
Urząd Miasta Nowego Sącza: 

1. nie posiada kompetencji do zapewniania transportu sanitarnego  
i przewozów wymagających asysty lekarza, czy też pielęgniarki. Transport taki 
realizowany jest przez podmioty lecznicze w ramach umów  
z Narodowym Funduszem Zdrowia; 

2. nie dowozi zespołów szczepiących do mieszkańców Nowego Sącza. Usługę tą 
świadczą punkty szczepień. 

Osoby leżące, które są całkowicie zależne, powinny w momencie rejestracji na 
szczepienie zgłosić prośbę o wykonanie szczepienia przez Zespoły Wyjazdowe  
w miejscu ich zamieszkania lub przebywania. Dodatkowe informacje można  uzyskać 
na ogólnopolskiej infolinii dot. szczepień (Tel: 989) lub infolinii NFZ (800 190 590). 
 
Dodatkowo, przed skontaktowaniem się z infolinią prosimy przygotować wszystkie 
niezbędne dokumenty i informacje do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia do 
transportu, tj. 

1. dane osoby, dla której transport jest zamawiany, w tym adres zamieszkania; 
2. aktualny numer orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym  

o kodzie R lub N lub orzeczenia o zliczeniu do I grupy z ww. schorzeniami (dane 
wymagane wyłącznie podczas rejestracji osoby niepełnosprawnej); 

3. informacje o osobie, dla której zamawiany jest transport potwierdzające, że 
występują obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia trudności  
w dotarciu osoby do punktu szczepień; 
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4. informacje o zakresie niezbędnego wsparcia, w tym środka transportu jaki 
musi być zamówiony (czy dostosowany do przewozu osoby na wózku 
inwalidzkim, konieczność zabrania wózka, balkoniku). 

VII. PUNKTY WYMAZOWE W NOWYM SĄCZU  - TEST W KIERUNKU 
ZACHOROWALNOŚCI COVID-19 
 

1. Kto może wykonać bezpłatny test w kierunku koronawirusa  
w punkcie wymazowym?  

• osoba, która wyjeżdża do sanatorium (nie wcześniej niż 4 dni przed terminem 
rozpoczęcia leczenia) 

• osoby, które uzyskały elektroniczne zlecenie wykonania testów w związku  
z podejrzeniem zarażenia koronawirusem  

• osoby skierowane na test przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub 
lekarza nocnej pomocy lekarskiej ( w Nowym Sączu : Szpital Specjalistyczny im. 
Jędrzeja Śniadeckiego, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna ul. Młyńska 5, 33-300 
Nowy Sącz, Kontakt z placówką  tel. : 18 443 88 77) 

 

Informacje dotyczące punktów pobrań są aktualizowane na bieżąco, codziennie  
w godzinach popołudniowych, na podstawie danych otrzymanych z punktów pobrań 
na stronie internetowej:  

https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/punkty-wymazowe-dla-osob-
ktore-musza-wykonac-test-w-kierunku-covid-19,383.html 

Nie wszystkie punkty pobrań działają w formule "drive-thru" tzn. wymaz pobrany bez 
wysiadania z samochodu. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy 
punktów są dostępne pod podanymi poniżej w tabeli numerami telefonów. 

 

2. Jak zarejestrować  się online na test na COVID -19 ? 

Wypełnij formularz online i sprawdź, czy kwalifikujesz się do testu w ramach NFZ. 
Formularz wypełniają osoby, które ukończyły 18 lat i zidentyfikowały ryzyko 
zakażenia się koronawirusem u siebie, u dziecka, którego są opiekunem. 

1) należy uruchomić stronę: www.gov.pl/formularz  i odpowiedzieć na zadane 
pytania. 

2) System sprawdza, czy kwalifikujesz się na test. 

Jeśli tak – kontaktuje się z Tobą konsultant Domowej Opieki Medycznej. Konsultanci 
pracują 7 dni w tygodniu od 8:00 do 18:00. Prosimy, abyś składał formularz w tych 
godzinach. Konsultant potwierdza dane najpóźniej kolejnego dnia po wypełnieniu  
i wysłaniu formularza. Formularze złożone po 18.00 będą obsługiwane w miarę 
możliwości kolejnego dnia lub później.  

Otrzymujesz zlecenie na test. Otrzymujesz SMS, wysłany z systemu eKolejka,  
z proponowanym miejscem oraz godziną testu. Dzięki temu unikniesz kolejki  
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w punkcie wymazowym. Jeśli nie udasz się na test we wskazanym miejscu  
i terminie, możesz skorzystać  z dowolnego innego punktu pobrań. Wtedy jednak 
obowiązuje Cię kolejka. 

3. Jak się przygotować do badania wymazu w kierunku COVID -19? 

Na badanie zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 
tożsamość (ten, którego serię i numer podawałeś osobie wystawiającej skierowanie 
na badanie).     
 
Minimum 2 godziny przed badaniem: 
nie spożywaj posiłków,  
nie pij, nie pal papierosów. 
nie żuj gumy 
nie płucz jamy ustnej i nosa, nie myj zębów 
nie przyjmuj leków 

 

Wynik testu możesz sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Wynik 
widzi również twój lekarz POZ. O wyniku badania powinien poinformować Cię 
przychodnia POZ, w której świadczeń udziela Twój lekarz POZ. Nie ma możliwości 
osobistego odbioru wyników. 

 

4. Pozytywny wynik testu? 

Pozytywny wynik oznacza, że jesteś zakażony koronawirusem. Skontaktuj się ze 
swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który oceni Twój stan 
zdrowia i ustali leczenie. Umów się z lekarzem na teleporadę. Możesz także 
skorzystać z monitoringu w ramach Domowej Opieki Medycznej. 

Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu powinieneś poddać się izolacji  
w domu, która w przypadku pacjenta bez objawów trwa 10 dni. Okres trwania izolacji 
możesz też sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. 

Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, skontaktuje się z Tobą Twój lekarz 
rodzinny, aby sprawdzić Twój stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów 
wydłużyć okres izolacji. Czekaj również na kontakt z inspekcji sanitarnej, która 
przeprowadzi z Tobą wywiad epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły 
ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z Tobą. 

 

Jeżeli jednak poczujesz się gorzej, udaj się na oddział zakaźny szpitala lub wezwij 
karetkę, dzwoniąc na nr  tel.  112. 
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5. Punkty wymazowe w Nowym Sączu w ramach NFZ – bezpłatnie  

 

1.  Szpital Specjalistyczny im. 
Jędrzeja Śniadeckiego  
w Nowym Sączu 

ul. Młyńska 5 

Telefon: 

18 44 32 123 

Pon. – wtorek. 7:30 -14.30 
Środa, Czw. Piątek  10:00-13:00 
Sobota, Niedziela:  09:00-11:00 
 
 

  

2.  VITO-MED. Sp. z o.o. (Punkt 
w Nowym Sączu) 
 Ul. Nadbrzeżna 36 
„drive-thru” - bez 
wysiadania z samochodu 

Telefon: 

793 600 112 

Poniedziałek : 09:00-13:00 
Wtorek : 13:00-18:00 
Środa, Czwartek, Piątek : 09:00-
13:00 
Sobota : 09:00-12:00 
Niedziela : 10:00-12:00 
 

  

 

6. Punkty wymazowe w Nowym Sączu   -  Usługi medyczne płatne  

bez skierowania: (cena  ok. 300 zł  do 540 zł RT PCR z zaświadczeniem dla 
podróżujących, ceny orientacyjne mogą ulec zmianie) 

1. VITO-MED. Sp. z o.o.  
(Punkt w Nowym Sączu,  
„drive-thru” – 
bez wysiadania  
z samochodu 
ul. Nadbrzeżna 36   

Telefon:  
793 600 112 
 

  

2.  LUX-MED. Sp. z o.o.  
Ul. Poniatowskiego 2  
Nowy Sącz,  

Telefon: 
18-440-77-50 
 

  

3. NZOZ  Diagmed  
Sp. z o.o., ul. Lwowska 20 
Nowy Sącz  (wejście od ul. 
Wałowej) 

Telefon: 
18/443-78-94 
 

  

4.  Szpital Specjalistyczny im. 
Jędrzeja Śniadeckiego  
w Nowym Sączu, ul. Młyńska 
5 

Telefon: 18 443-88-77 wew. 866 ( Analityka) lub 
wew. 894  (dział Mikrobiologii )  lub   wew. 852 
(Sekretariat)  
 

  



– 18 –
str. 18 

 

VIII. REHABILITACJA ODDECHOWA PO CHOROBIE COVID-19 

 

1. Opis usług  

Osoby, które które przeszły COVID-19 potwierdzony pozytywnym wynikiem testu, 
mogą skorzystać z rehabilitacji postcovidowej, jednak nie później niż do 6 miesięcy 
od wystąpienia choroby. W celu kwalifikacji na rehabilitację należy zgłosić się do 
lekarza.  

Lista podmiotów świadczących usługi rehabilitacji po COVID znajduje się na stronie 
NFZ i podlega aktualizacji  np. w związku z dodaniem kolejnych podmiotów  
świadczących usługi rehabilitacji: 

https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-malopolskiego-ow-nfz/wykaz-
podmiotow-udzielajacych-swiadczen-opieki-zdrowotnej-w-zwiazku-z-przeciwdzialaniem-
covid-19-/ 

Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19, znacznie poprawią swoją 
sprawność oddechową. Zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową. Szybciej 
powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpłynie również na ich 
kondycję psychiczną. 

Rehabilitacja postcovidowa w poradni lub w domu trwa do 6 tygodni i jest 
podzielona na kilka etapów. 

WIZYTA WSTĘPNA - Podczas wstępnej wizyty fizjoterapeutycznej, specjalista 
przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem oraz wykonuje podstawowe próby 
i badania, m.in. oddechowe i wysiłkowe, aby ocenić stan zdrowia pacjenta na 
początku programu. Wyniki badań początkowych będą porównywane z wynikami po 
zakończeniu programu i posłużą do oceny efektów terapii. 

WIZYTA TERAPEUTYCZNA - Po wizycie wstępnej, fizjoterapeuta ustala z każdym 
pacjentem kalendarz indywidualnych wizyt terapeutycznych. Program zakłada trzy 
takie wizyty w każdym tygodniu rehabilitacji. Jednak, gdy stan zdrowia będzie tego 
wymagał, pacjent może liczyć na dodatkową wizytę w trakcie programu. 

Terapia polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych  
i interwałowych. Wszystko po to, aby pacjenci jak najszybciej odzyskiwali pełną 
sprawność. Ponadto pacjenci poznają ćwiczenia, które już po zakończeniu programu, 
będą mogli samodzielnie i bezpiecznie wykonać w domu. 
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W zależności od potrzeb i stanu zdrowia chorego możliwe jest włączenie 
dodatkowych elementów terapii, m.in. technik odksztuszania, treningu równowagi, 
specjalnych metod rehabilitacji dla pacjentów z problemami neurologicznymi. 

WIZYTA KOŃCOWA - Po zakończeniu ćwiczeń i treningów fizjoterapeuta i pacjent 
spotykają się na wizycie końcowej. Powtarzają badania i testy wykonane podczas 
pierwszej wizyty i porównują osiągnięte wyniki, m.in. próby zmęczeniowe  
i oddechowe (określające skalę występowania duszności). 

Skuteczna edukacja, czyli jak żyć po chorobie? Obowiązkowym elementem 
programu jest edukacja, dzięki której pacjenci będą wiedzieć więcej o samej chorobie 
i jej powikłaniach. Każdy uczestnik programu dowie się, jak radzić sobie ze skutkami 
choroby i co robić, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności. 

2. Wykaz podmiotów – rehabilitacja domowa i ambulatoryjna  po 
COVID -19 w Nowym Sączu  

wg stanu na dzień 30.06.2021 r. 

Rehabilitacja domowa:  

Lp. Realizator  Miejsce udzielania 
świadczenia 

Telefon 

1.  „Praxis” Sp. z o.o. ul. św. Heleny 30B,  
Nowy Sącz 
 

18 443 09 10 

2.  „Artmed” Sp. z o.o. 
 

ul. Barska 631, Nowy Sącz 604 493 779 

 

Rehabilitacja w trybie ambulatoryjnym  
(np. w gabinecie fizjoterapeutycznym):  
Lp. Realizator  Miejsce udzielania 

świadczenia 
Telefon 

1. NZOZ Centrum 
Rehabilitacji 
„NEUROKINEZIS” S.C. 

ul. 1 Brygady 4, Nowy Sącz 18 440 74 84 

2.  „Praxis” Sp. z o.o. ul. św. Heleny 30B,  
Nowy Sącz 

18 443 09 10 

3.  „Artmed” Sp. z o.o. ul. Barska 631, Nowy Sącz 604 493 779 
4.  Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Medyk  
Sp. z o.o. 

ul. Jana Długosza 9,  
Nowy Sącz 

18 446 60 67 

5. Centrum Medyczne 
„Kelles” 

ul. Jana Kochanowskiego 2 
Nowy Sącz 

609 550 506 

6. Zdrowie Rodziny NZOZ 
Praktyka Grupowa Lekarzy  
Sp. z o.o. 

Podegrodzie 255, 
 33-386, Podegrodzie 

18 445 85 78 

7. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej  
Medyk Sp. z o.o. 

Barcice 422, 33-342 Barcice 18 446 60 67 
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3. Wykaz podmiotów - Rehabilitacja w trybie stacjonarnym  
i uzdrowiskowym po COVID -19 w Małopolsce.  

L.p. Realizator 
Miejsce 

udzielania 
świadczenia 

      Telefon 

1.   

Śląskie Centrum 
Rehabilitacyjno - 
Uzdrowiskowe im. dr 
Adama Szebesty w 
Rabce-Zdroju  
Sp. z o. o. 

ul. Dietla 5, 
34-700 Rabka-
Zdrój 

18 267 63 00 
wew. 168, 203, 
222, 
18 267 76 69, 
18 267 61 49 

2.   

Wojewódzki Szpital 
Rehabilitacyjny im. dr S. 
Jasińskiego  
w Zakopanem 

ul. Ciągłówka 9, 
34-500, Zakopane 18 202 68 10 

3.   

Fundacja Pomocy 
Osobom 
Niepełnosprawnym w 
Stróżach 

Stróże 735, 
33-331 Stróże 

18 53 51 797, 
18 53 51 572 

4.   

Małopolski Szpital 
Ortopedyczno- 
Rehabilitacyjny im. prof. 
Bogusława Frańczuka 

al. Modrzewiowa 
22, 
30-224 Kraków 

12 42 87 338 

5.   Szpital Powiatowy  
w Chrzanowie 

ul. Topolowa 16, 
32-500 Chrzanów 32 624 77 77 

6.   
"Uzdrowisko Rabka" 
Spółka Akcyjna 

al. Jordana 2, 
34-700 Rabka-
Zdrój 

18 26 76 516, 
18 26 92 662 

7.   

"Uzdrowisko Rabka" 
Spółka Akcyjna Oddział 
chorób układu 
oddechowego i 
krążenia ("Rabczański 
Zdrój") 

ul. Roztoki 7, 
34-700 Rabka-
Zdrój 

18 269 34 10, 
18 269 34 33 
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L.p. Realizator 
Miejsce 

udzielania 
świadczenia 

      Telefon 

8.   

"Uzdrowisko Rabka" 
Spółka Akcyjna Oddział 
chorób układu 
oddechowego i 
krążenia ("Olszówka" 
Pawilon A), Oddział 
uzdrowiskowy 
sanatoryjny 

ul. Słowackiego 8, 
34-700 Rabka-
Zdrój 

18 269 26 42, 
18 269 26 34 

9.   

"Uzdrowisko Rabka" 
Spółka Akcyjna Oddział 
ogólny Oddział 
uzdrowiskowy szpitalny 
dla dzieci  ("Olszówka") 

ul. Słowackiego 8, 
34-700 Rabka-
Zdrój 

18 267 70 11, 
18 269 26 37 

10.   

"Uzdrowisko Rabka" 
Spółka Akcyjna Oddział 
Kardiologiczny 
Uzdrowiskowy Oddział 
uzdrowiskowy szpitalny 

ul. Jordana 2, 
34-700 Rabka-
Zdrój 

18 267 65 16, 
18 269 26 55 

11.   NZOZ RehStab 
ul. Józefa 
Piłsudskiego 53, 
34-600 Limanowa 

734 191 010 

12.   
Ośrodek Rehabilitacji 
Narządu Ruchu 
"Krzeszowice" SPZOZ 

ul. I. 
Daszyńskiego 1, 
32-065 
Krzeszowice 

12 258 96 60 

13.   

Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital 
Dziecięcy im. św. 
Ludwika w Krakowie 

ul. Podlesie 173, 
32-052 Radziszów 

12 275 17 51 
wew.4 

14.   
Specjalistyczny Szpital 
im. E. Szczeklika  
w Tarnowie 

ul. Szpitalna 13, 
33-100 Tarnów 14 63 10 390 
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L.p. Realizator 
Miejsce 

udzielania 
świadczenia 

      Telefon 

15.   

ALFA Spółka z 
Ograniczoną 
Odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa 

ul. Władysława 
Reymonta 21, 
33-380 Krynica-
Zdrój 

664 040 444, 
696 635 726 

16.   

Sanatorium 
Uzdrowiskowe 
"Dzwonkówka" 
Spółdzielnia Pracy, 
Oddział uzdrowiskowy 
sanatoryjny 

ul. Połoniny 14a, 
34-450 
Szczawnica 

18 262 21 58 

17.   

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
"Muszyna" Centrum 
Rehabilitacji i 
Profilaktyki, Sanatorium 
Uzdrowiskowe Wysowa 
Oddział uzdrowiskowy 
sanatoryjny 

Wysowa Zdrój 95, 
38-316 Wysowa 
Zdrój 

18 353 23 36 

18.   

Uzdrowisko Szczawnica 
Spółka Akcyjna, 
Sanatorium 
uzdrowiskowe 
"Inhalatorium" Oddział 
uzdrowiskowy 
sanatoryjny 

ul. Park Górny 2, 
34-460 
Szczawnica 

18 540 04 23, 
662 199 770 

19.   

Uzdrowisko Wysowa 
Spółka Akcyjna , 
Oddział Uzdrowiskowy 
Sanatoryjny A 
"Biawena" 

Wysowa 107, 
38-316 Wysowa 882 070 104 

20.   

Centrum Wczasowo-
Lecznicze Solar Spa 
Sanatorium 
Uzdrowiskowe 
Niepubliczny Zakład 

ul. Zdrojowa 6, 
34-460 
Szczawnica 

18 262 24 11 
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L.p. Realizator 
Miejsce 

udzielania 
świadczenia 

      Telefon 

Opieki 
Zdrowotnej  Adam 
Wolfram Sanatorium 
Uzdrowiskowe Budynek 
"Julia", Oddział 
uzdrowiskowy 
sanatoryjny 

21.   

Centrum Wczasowo-
Lecznicze Solar Spa 
Sanatorium 
Uzdrowiskowe 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Adam Wolfram 
Sanatorium 
Uzdrowiskowe Budynek 
"Sylwia" Oddział 
uzdrowiskowy 
sanatoryjny 

ul. Zdrojowa 3, 
34-460 
Szczawnica 

18 262 24 11 

22.   

Centrum Wczasowo-
Lecznicze Solar Spa 
Sanatorium 
Uzdrowiskowe 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Adam Wolfram 
Sanatorium 
Uzdrowiskowe Budynek 
"Adria" dla dzieci, 
Oddział uzdrowiskowy 
sanatoryjny dla dzieci 

ul. Zdrojowa 10, 
34-460 
Szczawnica 

18 262 24 11 

23.   

NZOZ Sanatorium 
Uzdrowiskowe Oddział 
uzdrowiskowy 
sanatoryjny 

Łopata Polska 24, 
33-370 Żegiestów 
Zdrój 

18 471 72 68, 
18 471 72 51 
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L.p. Realizator 
Miejsce 

udzielania 
świadczenia 

      Telefon 

24.   

Zakład Usług Leczniczo-
Wypoczynkowych "PZL-
MIELEC" Sp z o.o., 
Oddział Uzdrowiskowy 
Sanatoryjny ("BESKID") 

ul. Piękna 17, 
33-380 Krynica-
Zdrój 

18 471 28 45 

25.   

Sanatorium 
Uzdrowiskowe "Leśnik-
Drzewiarz" Sp. z o. o., 
Sanatorium 
Uzdrowiskowe Oddział 
uzdrowiskowy 
sanatoryjny 

ul. Podgórna 1, 3, 
33-380 Krynica 
Zdrój 

18 471 28 61 

26.   

Sanatorium Cegielski 
Sp. z o.o., Sanatorium 
Uzdrowiskowe Oddział 
uzdrowiskowy 
sanatoryjny 

ul. Na Banię 42, 
34-700 Rabka 

18 267 72 60, 
883 044 662 

27.   

Małopolski Szpital 
Chorób Płuc i 
Rehabilitacji im. 
Edmunda Wojtyły  
w Jaroszowcu, 

ul. Kolejowa 1a, 
32-310 
Jaroszowiec 

32 645 81 07 

28. 

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Sanatorium 
Uzdrowiskowe 
"Nauczyciel" Związku 
Nauczycielstwa 
Polskiego 

ul. Połoniny 14, 
34-460 
Szczawnica 

18 262 24 67, 
18 262 20 04 

29. 

Handlowo-Usługowa 
Spółdzielnia Osób 
Prawnych "Samopomoc 
Chłopska" w Warszawie 
O/Oddział w Piwnicznej 

ul. Krynicka 3, 
33-350 Piwniczna 
Zdrój 

18 446 42 23 
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L.p. Realizator 
Miejsce 

udzielania 
świadczenia 

      Telefon 

Zdroju Sanatorium 
Uzdrowiskowe "Limba" 

30. 
5 Wojskowy Szpital 
Kliniczny z Polikliniką 
SPZOZ w Krakowie 

ul. Wrocławska 1-
3, 
30-901 Kraków 

12 630 80 75, 
12 630 80 02 

31. 

Handlowo-Usługowa 
Spółdzielnia Osób 
Prawnych 

"Samopomoc Chłopska" 
w Warszawie, Oddział  
w Krynicy-Zdroju, 
Sanatorium 
Uzdrowiskowe "Watra" 

ul. Piękna 19, 
33-380 Krynica-
Zdrój 

18 471 56 27 

32. 

SP ZOZ Sanatorium 
Uzdrowiskowe MSWiA 
w Krynicy- Zdroju im. bł. 
Karoliny Kózkówny 

ul. Park Romana 
Nitribitta 4, 
33-380 Krynica 
Zdrój 

18 471 28 51, 
18 473 81 41 

33. 
Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Brzesku 

ul. Kościuszki 68,  
32-800 Brzesko 

14 662 14 25 

34. 

Śląskie Centrum 
Rehabilitacyjno - 
Uzdrowiskowe im. dr 
Adama Szebesty  
w Rabce-Zdroju  
Sp. z o. o. Oddział B  

ul. Dietla 5,  
34-700 Rabka-
Zdrój 

18 267 61 49 
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IX. PORADNIE, PLACÓWKI -  LECZENIE CHORÓB UKŁADU 
ODDECHOWEGO W NOWYM SĄCZU W RAMACH NFZ  
 

 

PORADNIA CHORÓB PŁUC 
"CENTERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
PORADNIA PULMONOLOGICZNA 

NOWY SĄCZ, WĘGIERSKA 188 
  (018)442 90 99 
 

 

PORADNIA CHORÓB PŁUC 
PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA "ZDROWIE" 
PORADNIA PULMUNOLOGICZNA 

  NOWY SĄCZ, ŚNIADECKICH 4 
  (018)443 81 58 
 

 

PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM 
SĄCZU 
PORADNIA PULMONOLOGICZNA 

 NOWY SĄCZ, ALEJE WOLNOŚCI 49 
  018)443 88 77 

 

 

PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "UROMED" 
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC 

  NOWY SĄCZ, JANA KOCHANOWSKIEGO 4 
(018) 547 37 37 

 

 

PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC, PORADNIA CHORÓB PŁUC 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W KRAKOWIE     

  NOWY SĄCZ, ŻÓŁKIEWSKIEGO 11 
 (018)547 57 81 

 

 

LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA 
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM 
SĄCZU , ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ 

 NOWY SĄCZ, MŁYŃSKA 5 
 (018)443 88 77 
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X. LECZENIE NARZĄDÓW RUCHU – REHABILITACJA W RAMACH NFZ 
Do świadczeń rehabilitacji leczniczej wymagane  jest skierowanie lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. 
Skierowanie obowiązuje do wszystkich zakresów rehabilitacji, w tym do lekarza 
rehabilitacji leczniczej, tj. do lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej). 

1. Opis trybów rehabilitacji: 
Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są: 

• w rehabilitacji ambulatoryjnej i domowej, 

• w rehabilitacji dziennej: ogólnoustrojowej, kardiologicznej, pulmonologicznej  
z wykorzystaniem metod subterraneoterapii i dzieci z zaburzeniami wieku 
rozwojowego, osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy oraz wzroku 

• w rehabilitacji stacjonarnej: ogólnoustrojowej, neurologicznej, kardiologicznej, 
pulmonologicznej i leczeniu chorych ze śpiączką 

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz 
ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej 
wadami postawy – lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji, z poradni rehabilitacji 
leczniczej lub poradni ortopedii i traumatologii narządu ruchu  
(w tym poradni wad postawy). Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych - NFZ 
finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. 

Skierowania na rehabilitację we wszystkich zakresach nie mają terminu ważności. 
Wyjątek stanowi skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, które powinno być 
zarejestrowane  
w terminie 30 dni. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez 
względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja. Data rejestracji nie oznacza daty 
rozpoczęcia rehabilitacji. 

Rehabilitacja w warunkach domowych - przeznaczona jest dla pacjenta, który nie 
porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej. 
Po otrzymaniu skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjent ustala  
w gabinecie/zakładzie rehabilitacyjnym, który ma podpisaną umowę z NFZ, termin 
wizyty fizjoterapeutycznej w domu, porady, zabiegów. Świadczeniodawca realizujący 
umowę w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej ma możliwość realizacji  
i rozliczenia świadczeń wykonanych w warunkach domowych. Czas rehabilitacji  
w warunkach domowych wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. 
W jej trakcie wykonywanych jest do pięciu zabiegów dziennie. W uzasadnionych 
przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza 
kierującego na zabiegi, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału 
wojewódzkiego NFZ. 

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym - przysługuje pacjentowi, którego 
stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent 
nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego w zakładzie rehabilitacji  
w terminie 30 dni od daty wystawienia. 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym - są to zabiegi 
obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań 
ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), 
a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych  
i pulmonologicznych. Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 15 
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do 30 dni zabiegowych, średnio pięć zabiegów dziennie. W uzasadnionych 
przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza 
prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego 
NFZ.  Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową może wystawić lekarz oddziału: 
urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, 
reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, 
rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego 
lub lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, 
reumatologicznej, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń 
schorzeń przewlekłych. 
 

Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym - jest to świadczenie 
udzielane pacjentom po ostrych przebiegach schorzeń sercowo-naczyniowych (np. 
zawałach serca) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych, których stan 
zdrowia nie pozwala na rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych. Do tego rodzaju 
rehabilitacji kieruje lekarz: oddziału kardiologii, oddziału kardiochirurgii, oddziału 
chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej, poradni rehabilitacyjnej 

Czas trwania rehabilitacji jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka 
dziennego - nie więcej niż 24 dni w okresie trzech miesięcy. 
 
Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii  
w  ośrodku lub oddziale dziennym  - rehabilitacja prowadzona jest w naturalnych 
podziemnych komorach solnych przy wykorzystaniu ich specyficznego mikroklimatu, 
w celu poprawy sprawności funkcjonowania układu oddechowego. Skierowanie 
wystawia lekarz poradni: rehabilitacji medycznej, gruźlicy i chorób płuc, 
alergologicznej, laryngologicznej, pulmonologicznej 

Czas trwania rehabilitacji jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka 
dziennego - nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 24 dni. 

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy w ośrodku lub oddziale 
dziennym  - obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno - 
terapeutyczną nad świadczeniobiorcami z uszkodzonym narządem słuchu i mowy. 
Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy polega na 
zindywidualizowanym uczestnictwie każdego świadczeniobiorcy w rehabilitacji  
w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, 
kolejności wykonywania świadczeń i realizacji zadań. Skierowanie może być wydane 
przez lekarza oddziału lub poradni: otolaryngologicznej, audiologii  
i foniatrii, audiologicznej, foniatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej. 

Czas trwania rehabilitacji wynosi dla jednego pacjenta do 120 dni w roku 
kalendarzowym.  W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może 
zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora 
właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. 

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym  - 
obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno - terapeutyczną 
nad pacjentami  z uszkodzonym narządem wzroku. Rehabilitacja osób z dysfunkcją 
narządu wzroku w ośrodku lub oddziale dziennym polega na zindywidualizowanym 
uczestnictwie każdego pacjenta w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia 
oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń 
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i realizacji zadań. Skierowanie wystawiane jest przez lekarza poradni: okulistycznej, 
neurologicznej rehabilitacyjnej 

Czas trwania rehabilitacji wynosi dla jednego pacjenta do 120 dni w roku 
kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może 
zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora 
właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - prowadzona  
w ramach wyodrębnionych grup świadczeń, przeznaczona dla pacjentów, którzy ze 
względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń 
rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Świadczenia są 
skierowane w szczególności do pacjentów po: urazach, zabiegach operacyjnych, 
zaostrzeniach chorób przewlekłych, którzy jednocześnie wymagają innych działań 
terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych. 

Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych-świadczenia udzielane są 
pacjentom wymagającym stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych  
w oddziale rehabilitacji pulmonologicznej w procesie leczenia powikłanych lub 
przedłużających się chorób płuc. Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej dla 
jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodni. W przypadku uzasadnionym 
względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania 
rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za 
pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane 
przez lekarza oddziału: pulmonologicznego, torakochirurgicznego, 
kardiologicznego, laryngologicznego chorób wewnętrznych, alergologicznego. 
Skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną jest wystawiane także przez lekarza 
poradni: gruźlicy płuc i chorób płuc, rehabilitacyjnej, alergologicznej, chirurgii klatki 
piersiowej. 

Rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych - prowadzona w ramach 
wyodrębnionych grup świadczeń, przeznaczona dla pacjentów, którzy względu na 
kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń 
rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego. 

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną w ramach kontynuacji leczenia jest 
wystawiane przez lekarza: oddziału kardiologicznego, kardiochirurgicznego, chorób 
wewnętrznych, pediatrycznego, poradni kardiologicznej lub poradni 
rehabilitacyjnej1.  

Rehabilitacja w zakładzie rehabilitacji - pacjent przebywający 
w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w którym świadczenia udzielane są 
całodobowo, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala 
się w wysokości odpowiadającej 2,5 krotności najniższej emerytury, z tym, że opłata 
nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta, 
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej2.     

 

 
1 Źródło: https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/swiadczenia-medyczne/rehabilitacja/  
2 Źródło: https://www.nfz-szczecin.pl/exxdv_rehabilitacja_lecznicza.htm  
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1 Źródło: https://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/swiadczenia-medyczne/rehabilitacja/  
2 Źródło: https://www.nfz-szczecin.pl/exxdv_rehabilitacja_lecznicza.htm  
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2. Poradnie reumatologiczne, rehabilitacyjne, fizjoterapia 
ambulatoryjna w Nowym Sączu - świadczenia w ramach NFZ - 
bezpłatnie:  

 

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH 
STACJONARNYCH 
 ORAZ PORADNIA REHABILITACYJNA 
CENTRUM REHABILITACJI TUKAN Sp. z o. o. 
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY  , PORADNIA REHABILITACYJNA 

 NOWY SĄCZ, BOLESŁAWA PRUSA 127 G 
  (018)449 07 33 

 

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA, PORADNIA REHABILITACYJNA 
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM 
SĄCZU 
PRACOWNIA FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ, PORADNIA REHABILITACYJNA 

 NOWY SĄCZ, K. WIELKIEGO 4 
(018)443 55 22 

 

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA, PORADNIA REUMATOLOGICZNA 
CENTRUM MEDYCZNE "KELLES" 
DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII KOCHANOWSKIEGO, PORADNIA REUMATOLOGICZNA 

 NOWY SĄCZ, KOCHANOWSKIEGO 2 
 (018)547 67 47 

 

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA 
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W 
KRAKOWIE 
PRACOWNIA USPRAWNIANIA LECZNICZEGO 

NOWY SĄCZ, ŻÓŁKIEWSKIEGO 11 
  (018)547 57 85 
 
PORADNIA REUMATOLOGICZNA – SPZOZ MSWIA w Krakowie 
 NOWY SĄCZ, ŻÓŁKIEWSKIEGO 11 
 (018)547 57 81 

 

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA,  PORADNIA REHABILITACYJNA 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK Sp. z o.o. 
PRACOWNIA FIZJOTERAPII,  PORADNIA REHABILITACYJNA,  OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ 
OGÓLNOUSTROJOWEJ 

  NOWY SĄCZ, DŁUGOSZA 9 
  (018)449 00 60 

 

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA, PORADNIA REHABILITACYJNA, 
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU 
RUCHU           CENTRUM MEDYCZNE "BATOREGO" Sp. z o.o. 
DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII, PORADNIA REHABILITACYJNA, PORADNIA CHIRURGII 
URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 

 NOWY SĄCZ, ALEJE STEFANA BATOREGO 77 
 Telefon:(018)442 00 06 
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FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA, PORADNIA REHABILITACYJNA 
„PRAXIS" Sp. z o.o. 
DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII,    PORADNIA REHABILITACYJNA 

 NOWY SĄCZ, ŚW.HELENY 30B 
(018)443 09 10 

 

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA 
"ARTMED" Sp. z o. o. 
DZIAŁ (PRACOWNIA) FIZJOTERAPII 

NOWY SĄCZ, BARSKA 63/1 
(18) 549 14 25 

 

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA, ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI 
LECZNICZEJ DZIENNEJ 
CENTRUM REHABILITACJI TUKAN Sp. z o. o. 
PRACOWNIA FIZJOTERAPII 

NOWY SĄCZ, JANA SOBIESKIEGO 24 
725 300 000   

 

FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA 
NZOZ CENTRUM REHABILITACJI "NEUROKINEZIS" S.C. 
PRACOWNIA FIZJOTERAPII 

 NOWY SĄCZ, 1 BRYGADY 4                     (018)222 53 08  
 NOWY SĄCZ, WIŚNIOWIECKIEGO 28    (018)440 74 84 

 

ZAKŁAD/OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ: 
INTERCARD Sp. z o. o. 
OŚRODEK REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ 

 NOWY SĄCZ, JANA KILIŃSKIEGO 68 
18 540 02 00 

 

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU 
RUCHU 
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM 
SĄCZU 
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 

 NOWY SĄCZ, MŁYŃSKA 5 
 (018)443 88 77 

 

PORADNIA REUMATOLOGICZNA 
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM 
SĄCZU 
PORADNIA REUMATOLOGICZNA 

 NOWY SĄCZ, ALEJE WOLNOŚCI 49 
 Telefon:(018)443 88 77 
 

 

ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU 
RUCHU 
„CENTERMED" Sp. z o. o. 
PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ 

 NOWY SĄCZ, WĘGIERSKA 188 
 (018)442 90 99 

 



– 32 –
str. 32 

 

XI. WSPOMAGANIE PSYCHOLOGICZNE I PSYCHIATRYCZNE 
1. Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (NFZ)  

 

KIEDY DZWONIĆ NA NUMER 800 70 2222  ? 
▪ czujesz się stale przygnębiony, 
▪ nie dajesz sobie rady z codziennością, 
▪ przeżywasz kryzys emocjonalny, 
▪ znajdujesz się w sytuacji „bez wyjścia”, 
▪ nie radzisz sobie ze stresem, 
▪ nie chce Ci się żyć, 
▪ jesteś ofiarą przemocy, 
▪ zamartwiasz się o swój stan zdrowia, 
▪ myślisz, że „jest coś z Tobą nie tak”, 
▪ nie możesz pogodzić się ze stratą bliskiej osoby 
▪ masz myśli samobójcze 

 
W Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie 
gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także we wskazaniu 
odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można 
otrzymać bezpośrednią pomoc. Możesz porozmawiać o swoim problemie i uzyskać 
profesjonalne wsparcie. 
Dodatkowo w wyznaczonych godzinach w Centrum Wsparcia pełnią dyżury także 
specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. 
 
Kontakt:  porady@liniawsparcia.pl   Nie jesteś sam! Nie zwlekaj! Zgłoś się po pomoc! 

 

Informacje : www.liniawsparcia.pl,  Fundacja ITAKA, skr. pocztowa 127, 00-958 
Warszawa 66. 
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2. Poradnie, oddziały psychologiczne, psychiatryczne w Nowym Sączu 
w ramach NFZ -bezpłatnie  

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Poradnie zdrowia psychicznego teren powiatu nowosądeckiego w 
ramach NFZ - bezpłatnie  

 

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ARCUS 
ul. Kraszewskiego 118,   33-380 Krynica-Zdrój,   
18  471-56-52 

 

PROMEDICUM 
ul. Kościuszki 15,                                
 34-600 Limanowa 
18  337-42-01 

 

MEDI-LI-NORM PZP dla Dorosłych 
ul. Wincentego Witosa 3/2, 34-600 Limanowa 
18 337 -55 -70 
 

 

ALFA Sp. z o.o. 
Kleczany 182 
18 443-36-15 

 

Szpital Specjalistyczny w Gorlicach 
ul. Wegierska 21, 38-300 Gorlice 
18 355-33-78 
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4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu –pomoc w kryzysie 
psychicznym 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -    Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej 
Pomoc osobom w kryzysie psychicznym 
ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz 
tel. 18 449 04 91 
całodobowo 
oik@mops.nowysacz.pl 
 

Bezpłatna pomoc specjalistów pracujących w Ośrodku adresowana jest do osób, 
rodzin będących w różnych sytuacjach kryzysowych   w szczególności  
związanych z przemocą domową. Specjaliści zapewniają kompleksową pomoc 
psychologiczną  i interwencyjną dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu poprzez 
udzielanie pomocy w siedzibie Ośrodka, prowadzenie interwencji telefonicznych  
w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego. Celem 
interdyscyplinarnych działań, podejmowanych przez specjalistów ośrodka 
interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej  i umiejętności 
w samodzielnym radzeniu sobie. W uzasadnionych sytuacjach placówka zapewnia 
osobom potrzebującym całodobowe schronienie  w prowadzonym Hostelu.  
 
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielana jest następująca pomoc: 
1. Pomoc psychologiczna 
 udzielana jest w formie indywidualnej i grupowej.  Obejmuje: 

 informację, edukację, wsparcie, 
 interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową, 
 poradnictwo specjalistyczne- psychologiczne, pedagogiczne, 
 grupowe formy pomocy psychologicznej: 

- Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Wsparcie 
skierowane do osób, które doznają krzywdzących zachowań ze strony 
najbliższych.   Grupa odbywa się w I i III środę miesiąca. 
- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,  
którego celem nadrzędnym jest redukcja zachowań agresywnych u jego 
uczestników poprzez kształtowanie u nich odpowiedzialności za popełniane 
czyny przemocowe. Realizacja programu odbędzie się w momencie 
utworzenia grupy docelowej. 
 

2. Pomoc prawna.  
Pomoc prawna obejmuje: 

 udzielanie porad prawnych,  
 edukację prawną 
 oraz pomoc w pisaniu pism procesowych i urzędowych.  

Porady prawne odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 16.00-19.00. 
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3. Poradnictwo specjalistyczne.  
Ośrodek udziela specjalistycznych porad związanych  
z rozwiązywaniem problemu przemocy domowej oraz w sytuacjach kryzysowych,   
w formie: 

 osobiście w siedzibie Ośrodka mieszczącej się przy ul. Tarnowskiej 28     
w Nowym Sączu 

 telefonicznie pod nr 18 449 04 94 lub 18 449 04 91.  
Telefon czynny jest całodobowo. 

 Internetowej oik.mops@nowysacz.pl. 
 

4. Zapewnienie schronienia.  
W ośrodku można również uzyskać pomoc w postaci schronienia. Funkcjonujący  
w ośrodku  Hostel  jest  formą  wsparcia przeznaczoną dla osób znajdujących się 
w sytuacji kryzysowej, mającą na celu zapewnienie im bezpieczeństwa. Ze 
schronienia może skorzystać osoba bądź rodzina znajdująca się w sytuacji 
kryzysowej  powstałej na skutek nagłych nieprzewidzianych sytuacji m.in. takich 
jak katastrofa budowlana, powódź, pożar, przemoc w rodzinie. 
 
5. Profilaktyka. 
 W ośrodku prowadzona jest również profilaktyka dla młodzieży uczącej się w 
szkołach podstawowych z Miasta Nowego Sącza. Zajęcia odbywają się w każdy 
wtorek o godz. 10.00  i 12.00. Celem zajęć jest uświadomienie zagrożeń 
wynikających z sięgania po środki psychoaktywne, zapoznanie się ze zjawiskiem 
przemocy oraz innymi sytuacjami kryzysowymi. 
 
6. Spotkania Nadzorowane. 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje spotkania nadzorowane rodzica z 
dzieckiem . Spotkania odbywają się na podstawie wydanego przez Sąd 
postanowienia regulującego kontakty rodziców z dziećmi. Spotkania odbywają się 
w I, II oraz IV sobotę i niedzielę miesiąca w godz. 8.00 do 16.00. 
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XII. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE,  MEDIACJA, EDUKACJA PRAWNA 
Świadczenie usług w punktach odbywa się według kolejności zgłoszeń, 
po uprzednim umówieniu terminu wizyty : 

pod nr telefonu (018)  414-13-7 4   w godzinach od  8:00 - 15:30 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocprawna@nowysacz.pl 

(zapisy telefoniczne są przyjmowane od poniedziałku do piątku ZAPISY ONLINE  
całodobowo - www.bip.malopolska/nowysacz). 

Kto może skorzystać :                           
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która 
złoży stosowne oświadczenie przed uzyskaniem porady– (wzór oświadczenia dostępny 
bezpośrednio w punkcie oraz w BIP Miasta Nowego Sącza w zakładce dotyczącej 
nieodpłatnej pomocy prawnej – www.bip.malopolska/nowysacz) 
Uwaga: oświadczenie tymczasowo nie jest wymagane w związku z epidemią. 
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie w którym 
udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. W  związku z zagrożeniem COVID-19 (do  
odwołania)  nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana za pomocą środków 
komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy, 
wideorozmowa itp.) 

 

 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  oraz o przysługujących prawach i 
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, 
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, 
- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych  w 
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowoadministracyjnym,  
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań, 
- nieodpłatną mediację (osobna Karta informacyjna poradnictwa pt. : MEDIACJA). 
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie 
porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. 
Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz 
spoczywających na niej obowiązkach 
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą 
zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między 
innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń 
społecznych. 
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W Nowym Sączu funkcjonują następujące punkty: 
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XIII. DZIENNY DOM SENIORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ  
PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 31 W NOWYM SĄCZU  

W ramach rekrutacji zrekrutowanych zostanie 30 niesamodzielnych Uczestników 
Dziennego Domu Seniora oraz  opiekunie faktyczni. O kolejności wpisania na listę 
rankingową decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie procesu rekrutacji. 
 
Uczestnicy Dziennego Domu Seniora oraz ich opiekunowie faktyczni będą mogli 
korzystać ze wsparcia Dziennego Domu Seniora średnio przez okres 12 miesięcy. 
 
Terminy poszczególnych etapów rekrutacji oraz poszczególnych procesów rekrutacji 
będą uzgadnianie corocznie przez Kierownika Dziennego Domu Seniora  
z Dyrektorem Ośrodka, rozpoczynając od 30 czerwca 2021 roku. 

  
Rekrutacja odbywa się w okresie  

od 30 czerwca 2021 roku do 23 lipca 2021 roku. 
 

Obowiązkowymi kryteriami rekrutacji, które powinny zostać potwierdzone na 
formularzu zgłoszeniowym są: zamieszkiwanie na terenie Miasta Nowego Sącza; 
wiek powyżej 60 lat; stan zdrowia nie wymagający całodobowej opieki; osoba 
niesamodzielna, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 
wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania 
co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

 
Wzory formularzy zgłoszeniowych oraz zaświadczeń lekarskich będą dostępne  
w wersji elektronicznej na stronie internetowej Ośrodka oraz w wersji papierowej  
w siedzibie Dziennego Domu Seniora. 
 
Formularze zgłoszeniowe mogą być dostarczane do Dziennego Domu Seniora przez 
potencjalnych Uczestników osobiście, poprzez Pracownika socjalnego, poprzez 
osobę trzecią lub opiekuna faktycznego do wskazanego miejsca tj.: do Dziennego 
Domu Seniora w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 37 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowym Sączu ul. Grunwaldzka 59A (punkt I kontaktu, pokój nr 1.1 - 
parter). 
 
Personel Dziennego Domu Seniora będzie telefonicznie lub osobiście informować 
potencjalnych Uczestników o konieczności uzyskania/sporządzenia poniżej 
wykazanych dokumentów, które też będą przekazane/przedstawione podczas 
późniejszej indywidualnej rozmowy. 
 
Dokumentacja niezbędna do uzyskania/sporządzenia: 
a) zaświadczenie lekarskie, 
b) zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej i/lub korzystania z POPŻ,  
c) dokument potwierdzający wysokość dochodu, 
d) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
Personel Dziennego Domu Seniora przeprowadza po ustaleniu telefonicznym lub 
bezpośrednim daty/godziny/miejsca indywidulane rozmowy z potencjalnym 
Uczestnikiem pod kątem rozpoznania sytuacji osoby oraz wypełnienia ankiety wraz  
z niezbędnymi oświadczeniami.  
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XIV. PROGRAM WSPIERAJ SENIORA  
 

Miasto przystąpiło do kolejnej edycji programu „Wspieraj seniora na rok 2021” 
realizowanego przez Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu .  

 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, 
którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się  COVID-19. 
W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 
70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych 
potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. 
Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora 
programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej.  
Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług 
opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy 
w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego. 

 

Pomoc przeznaczona jest dla seniorów,  zamieszkujących samotnie, których rodzina 
z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja 
domowa).  Aby skorzystać z tej pomocy należy zadzwonić na infolinię:  

- ogólnopolską tel.: 22 505 – 11-11 

- bezpośrednio do MOPS w Nowym Sączu  tel. 692 - 874 - 087. 

Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 - 21:00. 

 

Pracownik ośrodka  ustali zakres wymaganej pomocy.  

Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z  domu, 
a w szczególności:  na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej 
potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, 
pomoc w załatwieniu drobnych  spraw urzędowych. 

 

Zrobienie oraz  dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior pokrywa  koszt 
zakupów.  

 

Wolontariusze w ramach programu również wyprowadzają psy seniorom 
przebywającym w kwarantannie. 
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XV. USŁUGI OPIEKUŃCZE  - MOPS W NOWYM SĄCZU 
USŁUGI OPIEKUŃCZE przyznawane są na podstawie art. 50 Ustawy o pomocy 
społecznej   z dnia  12 marca 2004 roku (Dz.U. 2020r. poz.1876). 

Przy przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych nie jest wymagane 
orzeczenie  o niepełnosprawności.  

Dokumentem na podstawie, którego przyznawane są usługi opiekuńcze jest 
skierowanie wydane przez lekarza rodzinnego/specjalistę informujące  
o konieczności jak i zakresie świadczenia usług opiekuńczych ze względu na stan 
zdrowia.  

MOPS posiada własne druki skierowań, które musi wypełnić lekarz. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu obejmuje pomocą w/w 
osoby głównie w formie: 

- podstawowych usług opiekuńczych  

- specjalistycznych usług opiekuńczych  

- specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób zaburzonych psychicznie  

- specjalistycznych usług opiekuńczych (Autyzm)  

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustalana jest na podstawie dochodu, kryterium 
dochodowego Klienta i obliczana wg zasad określonych w uchwale Rady Miasta 
Nowego Sącza z dnia 23 kwietnia 2013 roku Nr XLVII/461/2013 (z poźn.zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. W zależności 
od dochodu obliczany jest procentowy udział osoby zainteresowanej w kosztach 
usługi. 

Szczegółowych informacji (telefonicznie, osobiście) na temat usług opiekuńczych na 
co dzień udzielają pracownicy socjalni Sekcji ds. Usług.- nr telefonu—18 3548231 lub 
centrala 18 4443623 wew. 231 

XVI. DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM SĄDECKIEGO SENIORA              
UL. JAGIELLOŃSKA 8  NOWY SĄCZ 

 

 

strona internetowa www.seniorzy.nowysacz.pl  

Telefon: 18 44 86 690 
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XVII. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE ORAZ ZADANIA Z ZAKRESU 
ZDROWIA, NIEODPŁATNE  BADANIA PROFILAKTYCZNE  DLA 
SENIORÓW REALIZOWANE W 2021 ROKU: 
1. Program "Zdążyć przed osteoporozą-profilaktyka" Wczesne wykrycie 
osteoporozy i skierowanie pacjentów na leczenie w populacji kobiet w wieku od 55 
roku życia oraz mężczyzn w wieku od 60 roku życia, którzy w ostatnich dwóch latach 
nie brali udziału w podobnym programie profilaktycznym. Telefon : 18-44-86 – 790 
(Urząd Miasta Nowego Sącza) 

2. Akcja badań profilaktycznych w kierunku chorób układu krążenia.  
Telefon : 18-44-86 – 790 (Urząd Miasta Nowego Sącza) 

3. Program „Zdążyć przed grypą”- program szczepień ochronnych przeciwko 
grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia. W 2021 r. 
wszystkie osoby w wieku 75+  mają refundację z NFZ 100 % ceny za szczepionkę 
przeciw grypie na podstawie recepty, dlatego szczepienie osób w wieku  75+  będzie 
odbywać  się poza programem finansowanym przez Miasto Nowy Sącz, będzie 
finansowane z NFZ.   Telefon : 18-44-86 – 790 (Urząd Miasta Nowego Sącza) 
 
4. Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym POCHP,  istnieje możliwość 
wykonania bezpłatnej spirometrii oraz uzyskania poradnictwa antytytoniowego 
tel.18 443 09 10, NZOZ „Praxis” , ul. Św. Heleny 30B, 33-300 Nowy Sącz 
 
5. Badania kolonoskopii w znieczuleniu w ramach Program Badań Przesiewowych 
raka jelita grubego, dla osób które w okresie ostatnich 10 lat nie były objęte 
badaniem, bez zaproszenia w ramach tzw. "programu oportunistycznego", pod 
warunkiem spełnienia warunków kwalifikujących do Programu, tel. do przychodni 
pon. -pt. tel.  18 547 67 57,604 208 102, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
GASTRO-ENDOMED ul. Kochanowskiego 2, 33-300 Nowy Sącz  
 
6. Profilaktyka raka piersi, bezpłatne badanie mammograficzne dla osób w wieku 
50-69, które w ostatnich 2 katach nie miały mammografii lub badanie kolejne po 1 
roku, jeśli są wskazania genetyczne lub inne,  
Realizacja programu:   
- MEDIKOR III Sp. z o. o., PRACOWNIA MAMMOGRAFII ul. Długosza 45, Nowy Sącz, 
tel. 18 443 72 52 
- "OPTI-MED" Sp. z o. o , PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ, 
 ul.29 Listopada 14 d, Nowy Sącz, tel. 18 441 51 20 
 
7. Profilaktyka choroby raka piersi w szczególności dla kobiet w wieku 35-50 i 
powyżej 70 roku życia,  Stowarzyszenie Kobiet Do Walki z Rakiem Piersi Europa 
Donna w Nowym Sączu, tel. 606 702 993 
 
8. Profilaktyka w chorobach tarczycy, wczesne rozpoznanie choroby gwarancją 
skutecznego leczenia, dla określonej grupy osób, w tym badanie  TSH i USG, 
Stowarzyszenie Sądeckie Forum Kobiet,  tel. 606 702 993, 504 223 191 
 
9. "Profilaktyczne badania zapobiegające nowotworom prostaty i miażdżycy dla 
mężczyzn oraz badania  zapobiegające nowotworom jajnika" 
Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota,  tel. 600 10 10 45 
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10. NIELIMITOWANE bezpłatne operacyjne leczenie zaćmy w ramach umowy z 
NFZ, na podstawie uprzedniej kwalifikacji przeprowadzonej przez specjalistę lekarza 
okulistę, Przychodnia TWOJE ZDROWIE S.A. ul. Żółkiewskiego 13, Nowy Sącz przy 
współpracy ze Szpitalem w Krynicy  ul. Kraszewskiego 142 ,  tel.  18-444-26-50 lub 
570 112 111 wew. 3 – Nowy Sącz) 
 
11. NIELIMITOWANE bezpłatne zabiegi usunięcia zaćmy w ramach współpracy z 
NFZ dla pacjentów z Nowego Sącza, powiatu nowosądeckiego i okolic,   
OSTEODEX Centrum Medycznym w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej 30 ,  
tel. (18) 547 51 62, tel. 606 829 033 
 
12. "Organizowane badań z zakresu profilaktyki cukrzycy" , Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Nowym Sączu, ul. Pilotów 11, Nowy 
Sącz, tel. 514 138 570 

13. Profilaktyka chorób układu oddechowego - spirometria dla kobiet i mężczyzn 
od 40 roku życia, Zapisy na badania w godz. 16.00 do 18.00 pod nr  
tel.  606 702 993, 504 223 191 

 

1. Program rządowy  „Profilaktyka 40 PLUS”.  

Od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. można skorzystać z bezpłatnych badań określonych 
w pakiecie poniżej. 

- należy wypełnić ankietę umieszczoną w IKP (Internetowym Koncie Pacjenta), 
która pozwoli na określenie możliwych czynników ryzyka i umożliwi  wygenerowanie  
e- skierowania do  badań   lub  
- osoby, które nie korzystają z IKP, będą mogły zapisać się na badania w ramach 
programu za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej  
tel. 22 735 39 53 

Bezpłatny pakiet badań : 

dla kobiet dla mężczyzn Wspólny dla kobiet  
i mężczyzn 

- morfologia krwi 
obwodowej ze wzorem 
odsetkowym i płytkami 
krwi, 
- stężenie cholesterolu 
całkowitego lub 
kontrolny profil lipidowy 
- stężenie glukozy 
- ocena funkcji wątroby 
(AIAT, AspAT, GGTP) 
- kreatynina 
- badanie ogólne moczu 
- kwas moczowy 
- krew utajoną w kale 

- morfologię krwi 
obwodowej ze wzorem 
odsetkowym i płytkami krwi, 
- stężenie cholesterolu 
całkowitego lub kontrolny 
profil lipidowy 
- stężenie glukozy 
- ocena wątroby (AIAT, 
AspAT, GGTP) 
- kreatynina 
- badanie ogólne moczu 
- kwas moczowy 
- krew utajona w kale 
- PSA (badanie w kierunku 
raka prostaty) 

- pomiar ciśnienia 
tętniczego 
- pomiar masy ciała, 
wzrostu, obwodu w pasie 
i obliczenie wskaźnika 
masy ciała (BMI) 
- ocena miarowości rytmu 
serca 
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Z pakietu badań można skorzystać w każdym punkcie realizującym program 
"Profilaktyka 40 PLUS". Wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty, nie jest konieczny 
wydruk skierowania. 
 
Wykaz placówek medycznych, które przystąpiły do programu „ Profilaktyka 40 
plus” będzie dostępny na stronie internetowej NFZ.  Szczegóły w przychodniach 
posiadających punkt pobrań  diagnostycznych, analitykę  na terenie Nowego 
Sącza. 

 

 
2. Kontakt w sprawie programów zdrowotnych do realizacji przez 
Urząd Miasta Nowego Sącza:   

18- 44-86-790   Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta 
Nowego Sącza 
 
 
 
Informacja o bezpłatnych programach, badaniach profilaktycznych  jest 
aktualizowana na stronie miasta Nowego Sącza: 

 https://www.nowysacz.pl/ochrona-zdrowia-profilaktyka-promocja-zdrowia 

 

zakładka „MIASTO”          Ochrona Zdrowia            Profilaktyka, promocja zdrowia 
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XVIII. INNE JEDNOSTKI OFERUJĄCE BEZPŁATNĄ POMOC, 
PORADNICTWO DLA SENIORÓW: 

LP. NAZWA 
JEDNOSTKI 

ZAKRES 
PORADNICTWA ADRES TELEFON , 

dostępność 
1. Powiatowe 

Centrum 
Pomocy Rodzinie  
(PCPR) w Nowym 
Sączu wraz z 
Punktem 
Konsultacyjnym 
Poradnictwa 
Specjalistyczneg
o dla Rodzin i 
Dzieci 

Sprawy rodzinne 
Centrum realizuje 
zadania powiatu z 
zakresu pomocy 
społecznej, ochrony i 
promocji zdrowia, 
wczesna pomoc o 
charakterze 
profilaktycznym: socjalna 
i psychologiczna 

ul. Kilińskiego 
72 A, 33-300 
Nowy Sącz 

 

tel.: 18 443 82 51  
 

poniedziałek: 
8:00-16:00, 
wt. –pt: 7:30-
15:30 

 

2. Ośrodek 
Wsparcia i Terapii 
Rodzin w Nowym 
Sączu 

 

Sprawy rodzinne 
Systemowa terapia 
rodzin, terapii par, 
poradnictwie rodzinnym i 
małżeńskim, treningu 
umiejętności 
wychowawczych oraz 
komunikacji 
interpersonalnej 

ul. Jagiellońska 
14, 33-300 
Nowy Sącz 

telefon/fax: 18 
442 07 63 
(sekretariat, 
psycholodzy) 
telefon: 18 443 
10 74 
(koordynatorzy 
rodzinnej pieczy 
zastępczej) 
 

3.  Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Sprawy związane z 
szeroko rozumianą 
pomocą społeczną,  
 
przeciwdziałanie 
przemocy domowej  

ul. Grunwaldzka 
59A 
33-300 Nowy 
Sącz 
 

tel.  18 444 36 23 
tel.  18 444 36 24 
Poniedziałek: 
8:00 – 16:00 
Wtorek - piątek: 
7:00 – 15:00 

4. Ogólnopolskie 
Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy 
w Rodzinie  

„ Niebieska linia”  

- wsparcie 
- pomoc psychologiczna, 
- informacja o 
najbliższym miejscu 
pomocy  
w problemach przemocy 
domowej 

Państwowa 
Agencja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
Al. 
Jerozolimskie 
155 
02-326 
Warszawa 

800 120 002  
Bezpłatna 
infolinia 
 
pn. – sob.  
godz. 08.00–
22.00  
ndz. i święta  
godz. 08.00–
16.00 
 
 
 
 

5. Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 

Rozwiązywanie 
problemów 
alkoholowych 

Rynek 3 (parter) 
33,300 Nowy 
Sącz 

tel. 18 415 65 73 
Godziny przyjęć: 
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Alkoholowych w 
Nowym Sączu 

m.in. przyjmowanie 
zgłoszeń osób 
nadużywających 
alkoholu, 
motywowania osób 
nadużywających alkohol 
do podjęcia leczenia 
odwykowego 

poniedziałek i 
czwartek: 14:00 - 
15:30 
 

6.  Ośrodek 
Profilaktyki i 
Terapii 
Uzależnień w 
Nowym Sączu 

Szeroka oferta terapii 
odwykowych 

ul. Waryńskiego 
1, 33-300 Nowy 
Sącz 

tel.: 18 440 71 31 
Poniedziałek:  
7:30 - 20:00 
Wtorek-
Czwartek:  7:30 - 
19:30 
Piątek:  7:30 - 
17:00 
 
 

7.  Centralne 
Zarządzanie 
Kryzysowe 

Monitorowanie 
bezpieczeństwa 
 
Świadek zagrożenia 
kryzysowego  
Osoba poszukująca 
informacji na temat  
zarządzania kryzysowego 
 

Rządowe 
Centrum 
Bezpieczeństwa 
Rakowiecka 2A 
00-993 
Warszawa 

Całodobowy 
dyżur: 
(22)  361 69 00 
(22)  785 700 177 
e-mail:  
dyzurny@rcb.gov
.pl 
24 godziny na 
dobę przez 7 dni 
w tygodniu  
 

8. Ośrodek Pomocy 
Osobom 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem 
w Krakowie 

Wsparcie informacyjne, 
psychologiczne, 
prawne i finansowe  
 
dla osób 
pokrzywdzonych 
przestępstwem i ich osób 
bliskich 

ul. Kapelanka 
60, 
 30-347 Kraków 

tel. 12 421 22 88 
Pon. – Wt.  – 
08:00 – 15:00  
Środa – 13:00 – 
20:00 Czwartek – 
08:00 – 15:00 
Piątek – 08:00 – 
15:00 Sobota – 
08:00 – 12:00 
 

9. Powiatowy 
Rzecznik Praw 
Konsumentów 

Ochrona praw 
konsumenckich  

ul Jagiellońska 
33 33-300 Nowy 
Sącz 

tel.: 18 41 41 600  
 
pon.: 8.00 - 16.00 
wt.: 8.00 - 15.30 
czw.: 8.00 - 12.00 
 
 

10. Miejski Rzecznik 
Konsumentów 

Ochrona praw 
konsumenckich 

ul. Jagiellońska 
31,  

tel. 18 443 51 62 
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poniedziałek - 
9:00 - 14:30 - ul. 
Jagiellońska 31 
 
poniedziałek - 
15:00 do 17:00 - 
ul. Lwowska 80, 
Galeria Trzy 
Korony (poziom -
2, obok stoiska 
Poczty Polskiej)  -
tel.: 18 442-38-97 
 
wtorek - piątek: 
07:30-15:30 ul. 
Jagiellońska 31 
 

11. Urząd Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów 

Ochrona praw 
konsumenckich 

UOKiK 
Pl. Powstańców 
Warszawy 1 
00-950 
Warszawa 

Infolinia 
konsumencka  
(prowadzona 
przez Federację 
Konsumentów) 
801 440 220  
22 290 89 16 
Koszt połączenia 
zgodnie  
z taryfą 
operatora 
 

12. Narodowy 
Fundusz Zdrowia 
- Oddział w 
Nowym Sączu 
 

Uprawnienia 
ubezpieczenia 
zdrowotnego: 
- prawa pacjenta 
-leczenie w kraju i poza 
granicami  
-kolejki do świadczeń 

ul. Jagiellońska 
52, Nowy Sącz, 
33-300, Polska 

(18) 442 27 56 

13. Rzecznik Praw 
Pacjenta  
 

Ochrona praw pacjenta 
 

Biuro RPP 
ul. Młynarska 
46. 
01-171 
Warszawa  

800 190 590  
Bezpłatna 
infolinia 
Zapisy na poradę 
osobistą: 
rezerwacja@rpp. 
gov.pl lub  
(22) 532 82 43 
 
pn. - pt.  
godz. 08.00-
20.00  
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14. Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia- 
Centrala 

Uprawnienia 
ubezpieczenia 
zdrowotnego: 
- prawa pacjenta 
-leczenie w kraju i poza 
granicami  
-kolejki do świadczeń 

Narodowy 
Fundusz 
Zdrowia 
Grójecka 186 
02-390 
Warszawa 
 

Infolinia 
Centralna  
800 392 976 – 
połączenie 
bezpłatne 
22 572 60 42  
( połączenie 
płatne wg taryfy 
operatora)  
pn.- pt.  
godz. 08.00-
16.00 
 

15. Rzecznik Praw 
Osób 
Niepełnosprawny
ch 

Ochrona praw 
osób niepełnosprawnych 

SIEDZIBA 
ul. Żurawia 4 A, 
00- 503 
Warszawa 
Telefon  
(22) 461 60 00 
KORESPONDEN
CJA 
Nowogrodzka 
1/3/5 
00-513 
Warszawa 

801 801 015  
Koszt połączenia 
zgodnie z taryfą 
operatora 

pn.-pt. godz. 
08.00-17.00 
 

16. Rzecznik Praw 
Obywatelskich  
 

Ochrona praw 
obywatelskich 
 
Może zgłosić się każdy, 
kto uważa,  
że jego prawa są 
naruszone 

Biuro RPO 
Al. Solidarności 
77. 
00-090 
Warszawa 

800 676 676 . 
Połączenia 
bezpłatne  

• pon. 
• godz. 10.00-

18.00 
wt.- pt.  
godz. 08.00-
16.00 
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