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PRYWATNE SPECJALISTYCZNE 
GABINETY LEKARSKIE 
(doświadczeni lekarze specjaliści)
 b reumatolog,
 b hematolog,
 b specjalista chorób wewnętrznych,
 b kardiolog,
 b neurolog,
 b psychiatra.

Z a p r a s z a m y !

Prywatna Przychodnia 
Lekarska

ZAPRASZAMY NA BADANIA

Słupsk, ul. Jodłowa 53 B (budynek za szpitalem)
rejestracja w godzinach: 11:00-15:00; tel. 59 846 86 37; 59 840 26 09; 602 614 972

http://medica.slupsk.pl/

DIAGNOZOWANIE 
I LECZENIE OSTEOPOROZY
Od stycznia 2021 jesteśmy w posiadaniu nowego aparatu do badania 
gęstości mineralnej kości. Jest to nowoczesny, uznawany na świecie za 
jeden z najdokładniejszych, referencyjnych densytometrów - densytometr 
Lunar (GE Medical System USA). Ten nowy aparat do diagnozowania 
i monitorowania leczenia osteoporozy oparty jest na najnowocześniejszych 
rozwiązaniach w zakresie badań gęstości kości.

Z a p r a s z a m y  n a  b a d a n i a !

GABINET USG
Badania USG
 b jamy brzusznej, tarczycy, stawów,
 b tkanek miękkich,
 b jąder, węzłów chłonnych,
 b badanie dopplerowskie tętnic:
  a szyjnych - dogłowowych,
  a kończyn górnych,
  a kończyn dolnych,
 b badania dopplerowskie żył,
 b USG piersi.

Posiadamy nowoczesny aparat 
Aff inity 50 Philips
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Dental House Klimsiak to nowoczesny 
i bezpieczny gabinet stomatologiczny 

zlokalizowany w Ustce.  Specjalizujemy 
się w kompleksowym leczeniu 

stomatologicznym oraz w stomatologii 
estetycznej. Wyróżnia nas  dokładność, 

estetyka, precyzja oraz holistyczne 
podejście do oczekiwań Pacjentów, 

których zadowolenie jest dla nas 
najważniejsze.  

531 691 656KLIMSIAK.COMSTOMATOLOGIA | STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
ENDODONCJA | PROTETYKA | ORTODONCJA
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Pacjenci SPMZOZ w Słupsku nie muszą odbierać skierowania z rejestracji, jeśli lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej zlecił wykonanie badań laboratoryjnych lub prześwietlenie. 
Zlecenie przekazywane jest automatycznie do Laboratorium oraz Zakładu Rentgenodiagnostyki 
przy ul. Tuwima 37. 
Wystarczy udać się do punktu pobrań lub zarejestrować na prześwietlenie podając numer PESEL. 
Lekarz ma również bezpośredni dostęp do wyników badań laboratoryjnych oraz opisu prześwietlenia Pacjenta.

Samodzielny Publiczny 
Miejski Zakład 

Opieki Zdrowotnej
przyjmuje zapisy do lekarzy podstawowej 

opieki zdrowotnej w swoich 
przychodniach:

PORADNIE DLA 
DOROSŁYCH:

PORADNIE DLA 
DZIECI:

Przychodnia Rejonowa, ul. 11 Listopada 7, 
[ 59 847-41-70

Przychodnia Rejonowa, ul. Władysława Łokietka 6, 
[ 59 844-97-30/31

Przychodnia Rejonowa, ul. Juliana Tuwima 37, 
[ 59 847-45-30

Przychodnia Rejonowa, ul. Bohaterów Westerplatte 1, 
[ 59 844-76-00

Przychodnia Rejonowa, ul. Wojska Polskiego 49, 
[ 59 842-31-50 lub 59 848-35-60

Przychodnia Rejonowa, ul. 11 Listopada 7, 
[ 59 847-41-77 lub 59 845-54-07

Przychodnia Rejonowa, ul. Władysława Łokietka 6, 
[ 59 843-31-64 lub 59 844-97-20

Przychodnia Rejonowa ul. Bohaterów Westerplatte 1 
[ 59 844-76-02

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku,
udostępnia dla swoich pacjentów na stronie www.spmzoz-slupsk.pl 
elektroniczne formularze, umożliwiające łatwy i szybko kontakt 
z przychodnią:

b  e-REJESTRACJA - Rejestracja do lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej;

b  e-WYNIKI LABORATORYJNE - Dostęp do badań 
laboratoryjnych;

b  ELEKTRONICZNE ZAMAWIANIE RECEPT 
- Zamawianie powtórek recept niezbędnych 
do kontynuacji leczenia;

b  FORMULARZ KONTAKTOWY – Po wypełnieniu 
formularza skontaktujemy się z Państwem 
maksymalnie w ciągu 24 godzin.

ePUAP - Przesyłanie do SPMZOZ w Słupsku różnego rodzaju dokumentów w wersji elektronicznej, a także 
załatwianie wytypowanych spraw bez konieczności osobistego stawiennictwa w naszych placówkach.
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MATERIAŁ INFORMACYJNY POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 0010044511

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
Szczepiąc się, myślisz również o innych – członkach rodziny, 
przyjaciołach i znajomych. Ale także nieznajomych – spot-
kanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie 
zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz 
się młody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch 
zakażeń.

Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i sku-
teczne.

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 zmniej-
szenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się,  zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bez-
pieczeństwa własnego i najbliższych.

 Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich 
dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej 
Agencji Lekowej.

 Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. 
Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

 Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!
Szczepiąc się,  przyczyniasz się do szybszego znoszenia 
ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą 
chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. 
Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej 
zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

#SZCZEPIMY

JAK OSOBA 70+ 
MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ 
NA SZCZEPIENIE?

WWW GOV.PL/SZCZEPIMYSIE

przez infolinię
989

przez e-Rejestrację
na pacjent.gov.pl

w wybranym 
punkcie szczepień

przez SMS o treści   SZCZEPIMY SIĘ 
na numer 664 908 556
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– KOLEJNE UŁATWIENIE 
DLA PACJENTÓW I LEKARZY
Od 8 stycznia 2021 roku nie-
mal wszystkie skierowania są 
wystawiane wyłącznie elek-
tronicznie. Tylko w pierw-
szym miesiącu obowiązy-
wania skierowań w postaci 
elektronicznej lekarze wysta-
wili blisko 2,5 mln skierowań 
na konsultacje i badania. Od 
momentu uruchomienia 
systemu w Polsce lekarze wy-
stawili ponad 7,8 mln elektro-
nicznych skierowań. Średnio 
dziennie wystawia się niemal 
150 tysięcy tych elektronicz-
nych dokumentów.

W styczniu 2021 roku rozpo-
czął się kolejny etap infor-
matyzacji polskiego systemu 
ochrony zdrowia, bowiem do 
codziennej praktyki weszły 
e-skierowania. Wprowadzenie 
elektronicznych skierowań 

jest ważne dla lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej 
i poradni specjalistycznych, 
ponieważ ułatwia proces 
kierowania i rejestrowania 
pacjentów na wizyty i badania, 
zmniejsza biurokratyczne ob-
ciążenia i pozwala wystawiać 
skierowania podczas telepo-
rady bez potrzeby osobistej 
wizyty. Zaletą e-skierowań 
jest to, że nie mają one ściśle 
określonej daty ważności, 
dzięki czemu mogą zostać 
zrealizowane przez pacjenta 
w dowolnym terminie.
Skierowania w postaci elek-
tronicznej od 8 stycznia 
2021 roku są obowiązkowo 
wystawiane na następujące 
świadczenia medyczne: 
• ambulatoryjne świadczenia 
specjalistyczne finansowane 
ze środków publicznych,

• leczenie w szpitalu, który 
zawarł z NFZ umowę o udzie-
lanie świadczeń opieki zdro-
wotnej,
• badania medycyny nuklear-
nej oraz badania tomografii 
komputerowej finansowane 

ze środków publicznych oraz 
ze środków innych niż środki 
publiczne,
• badania rezonansu 
magnetycznego, badania 
endoskopowe przewodu 
pokarmowego oraz badania 

echokardiograficzne płodu 
finansowane ze środków 
publicznych.
Na pozostałe świadczenia 
medyczne skierowania wy-
stawia się na dotychczaso-
wych zasadach, 

w postaci papierowej. 
W efekcie stosowania e-
-skierowań zniesiony został 
obowiązek dostarczenia 
oryginału skierowania 
w ciągu 14 dni, nie ma też ko-
nieczności gromadzenia i ar-
chiwizowania papierowych 
skierowań, wystarczająca bę-
dzie rejestracja przez telefon 
polegająca na podaniu przez 
pacjenta czterocyfrowego 
kodu oraz numeru PESEL. 
Wystawianie e-skierowań 
powinno zapobiec proble-
mom występującym często 
na skutek zapisywania się 
przez pacjenta do kilku pla-
cówek na podstawie jednego 
skierowania. Wystawione 
e-skierowania można ob-
serwować na Internetowym 
Koncie Pacjenta w serwisie 
pacjent.gov.pl.
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Janusza Korczaka 
w Słupsku Sp. z o.o., ul. Hubalczyków 1

                      zapraszamy pacjentów 

LECZENIE ZAĆMY
Na NFZ - BEZ LIMITÓW!
Rejestracja: poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 14.00
pod nr. tel. 59 84 60 470 lub 59 840 60 473

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
/REZONANS MAGNETYCZNY
na NFZ - BEZ LIMITÓW!
Rejestracja: poniedziałek – piątek w godz. 7.00-18.00
pod nr. tel. 59 84 60 160 lub 59 84 60 161

Stale dbamy o wasze zdrowie!

KOORDYNOWANA 
OPIEKA BARIATRYCZNA
Dowiedz się więcej: 
www.szpital.slupsk.pl/bariatria 
lek. Mateusz Wityk tel. 608 439 585 
e-mail: bariatria@szpital.slupsk.pl
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Lp. Pytania dotyczące stanu zdrowia Taka Nie Nie wiema

1. Czy dziś czuje się Pani/Pan chora/chory, czy występuje pogorszenie (zaostrzenie) choroby przewlekłej? 
2. Czy w przeszłości lekarz rozpoznał u Pani/Pana ciężką, uogólnioną reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) po 

podaniu jakiegoś leku lub pokarmu, albo po ukąszeniu owada?
3. Czy wystąpiła u Pani/Pana kiedykolwiek ciężka niepożądana reakcja po szczepieniu? 
4. Czy lekarz rozpoznał kiedyś u Pani/Pana uczulenie na glikol polietylenowy (PEG) lub inne substancje1?
5. Czy choruje Pani/Pan na chorobę znacznie obniżającą odporność (nowotwór złośliwy, białaczkę, AIDS lub inne cho-

roby układu immunologicznego)?
6. Czy otrzymuje Pani/Pan leki osłabiające odporność (immuno-supresyjne), np. kortyzon, prednizon lub inny korty-

kosteroid (deksametazon, Encortolon, Encorton, hydrokortyzon, Medrol, Metypred itp.), leki przeciw nowotworom 
złośliwym (cytostatyczne), leki zażywane po przeszczepieniu narządu, radioterapię (napromienianie) lub leczenie 
z powodu zapalenia stawów, nieswoistego zapalenia jelita (np. choroby Crohna) lub łuszczycy?

7. Czy choruje Pani/Pan na hemofilię lub inne poważne zaburzenia krzepnięcia? Czy otrzymuje Pani/Pan leki przeciw-
krzepliwe? 

8. (tylko dla Pań) Czy jest Pani w ciąży? 
9. (tylko dla Pań) Czy karmi Pani dziecko piersią? 

10. Czy ma Pani/Pan wątpliwości do zadanych pytań? Czy którekolwiek z pytań było niejasne? 

a Odpowiedź TAK lub NIE WIEM, na którekolwiek pytanie wymaga dodatkowego wyjaśnienia przez lekarza.

Formularz wypełniony przez:. .................................................. Data:. ...................................

Formularz sprawdzony przez:. ..................................................  Data:. ................................... 

Oświadczenie

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wykonanie szczepienia przeciw COVID-19
Potwierdzam, że zostały mi przekazane informacje dotyczące tego szczepienia i je zrozumiałam/zrozumiałem. Zostały mi udzielone również odpowiedzi na wszystkie 
zadane przeze mnie pytania i zrozumiałam/zrozumiałem udzielone mi odpowiedzi.

.................................................. 
 Data i podpis

1 Więcej informacji na temat składu szczepionki można znaleźć w Ulotce dla pacjenta, dostępnej na stronie urpl.gov.pl. Ulotkę udostępnia personel realizujący szcze-
pienia. 

Lp. Pytania wstępne Tak Nie

1. Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni miała Pani/miał Pan dodatni wynik testu genetycznego lub antygenowego w kierunku wirusa 
SARS-CoV-2?

2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan bliski kontakt lub mieszka z osobą, która uzyskała dodatni wynik testu genetycz-
nego lub antygenowego w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub mieszka z osobą, która miała w tym okresie objawy COVID-19 (wymie-
nione w pyt. 3–5)?

3. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę?
4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni występował u Pani/Pana nowy, utrzymujący się kaszel lub nasilenie kaszlu przewlekłego z powodu 

rozpoznanej choroby przewlekłej?
5. Czy w ciągu ostatnich 14 dni wystąpiła u Pani/Pana utrata węchu lub odczucia smaku?
6. Czy w ciągu ostatnich 14 dni wróciła Pani/wrócił Pan z zagranicy (strefa czerwona)?
7. Czy otrzymała Pani/otrzymał Pan jakąkolwiek szczepionkę w ciągu ostatnich 14 dni?
8. Czy Pani/Pan czuje dzisiaj przeziębienie lub ma biegunkę, lub wymioty)?

Jeśli  odpowiedź na którekolwiek z pow yższych pytań jest pozyty wna, szczepienie przeciw COVID -19 powinno zostać odroczone.  

Na szczepienie należy zgłosić się wtedy, gdy wszystkie odpowiedzi na ww. pytania będą negatywne. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem 

realizującym szczepienia.

Imię i nazwisko pacjenta: ……………………………………………………….

PESEL lub seria i nr paszportu: …………………………………………………

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego
przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

Kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą u lekarza. Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli lekarzowi zdecydować, czy można u Pani/Pana wykonać w dniu 
dzisiejszym szczepienie przeciw COVID-19. Odpowiedzi będą wykorzystane przez lekarza w czasie kwalifikacji do szczepienia. Lekarz może zadać dodatkowe pytania. 
W przypadku niejasności, należy poprosić o wyjaśnienie pracownika medycznego realizującego szczepienie.
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MEDICAL CANNABIS
WOJSKA POLSKIEGO 33C

76-200 SŁUPSK

Badania potwierdziły działanie CBD w zakresie:
CIAŁO:
• Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie
• Hamuje rozrost komórek nowotworowych
• Chroni przed chorobami układu krążenia
• Łagodzi objawy reumatologicznego zapalenia stawów
• Obniża poziom cukru we krwi
• Obniża ciśnienie
• Zwalcza wymioty i nudności
• Wspomaga leczenie trądziku i zmian skórnych
• Wspomaga leczenie łuszczycy
• Spowalnia proces starzenia się skóry

UMYSŁ:
• Przeciwdziała lękom i depresji
• Łagodzi objawy psychotyczne
• Chroni przed zaburzeniami neurologicznymi
• Wspomaga koncentrację
• Zmniejsza objawy chorób Alzheimera i Parkinsona
• Uspokaja
• Ułatwia zasypianie
• Łagodzi objawy głodu nikotynowego

Polskie olejki CBD 
od MEDICAL CANNABIS 
z miłości do konopi
Polskie olejki CBD od MEDICAL CANNABIS są w całości 
produkowane w Polsce. Proces produkcji GMP zapewnia 
najwyższej jakości ekstrakty. CBD działa na wiele chorób: 
rak, padaczka, autyzm, stwardnienie rozsiane, borelioza,
parkinson, alzheimer, depresja, demencja, lęki i wiele innych.

Olej CBD Full Spectrum to oryginalny produkt, który można nazwać 
„ojcem” produktów CBD. Jest to najpopularniejszy produkt CBD w skali 
całego świata. Olej CBD Full Spectrum, jak sama nazwa wskazuje, jest 
jedną z najczystszych form, w jakiej konsument może otrzymać CBD. 
Zawiera pełne spektrum wyekstrahowanych kannabinoidów, fl awo-
noidów i terpenoidów naturalnie występujących w konopiach (w tym 
CBD – kannabichromen, CBG – kannabigerol, CBDV – kannabidiwarin, 
BCP- ß-kariofi len), które niektórzy uważają za komplementarne. Nasze 
produkty są dostępne w pożądanych przez klienta stężeniach od 5% 
do 30%, bez użycia izolatów czy innych nienaturalnych dodatków. Wy-
sokiej jakości Olej CBD MEDICAL CANNABIS Full Spectrum charaktery-
zuje się wyrazistym smakiem i aromatem oraz kolorem. Aby uzyskać 
najwyższą i naturalną jakość, wykorzystywany jest czysty proces eks-
trakcji CO2 SFE wraz z zastrzeżonymi metodami fi ltracji. Dzięki temu 
polski olej CBD Full Spectrum MEDICAL CANNABIS wyróżnia się na 
rynku jakością i właściwościami niespotykanymi w innych produktach 
tego typu.

Co to jest CBD?
CBD to w 100% legalna i najważniejsza substancja aktywna konopi, o 
bardzo szerokim spektrum działania. Spośród kilkuset substancji wy-
krytych w konopiach CBD posiada najsilniejsze właściwości zdrowotne.

Olej CBD z konopi siewnych nie jest psychoaktywny i może być stoso-
wany jako wszechstronny środek terapeutyczny bez obaw o zmiany 
świadomości. CBD, inaczej zwane Kannabidiolem, w przeciwieństwie 

do THC nie powoduje skutków ubocznych, nie odurza i nie uzależnia.

CBD to całkowicie bezpieczny składnik konopi, który naśladuje działa-
nie substancji naturalnie występujących w ludzkim organizmie. Sub-
stancje o podobnym działaniu i strukturze chemicznej można znaleźć 
w organizmie każdego człowieka, a nawet w mleku matki. Kannabidiol 
jest doskonale tolerowany przez ludzki organizm, a jego przedawko-
wanie jest niemożliwe.
Preparaty CBD znajdują zastosowanie w kuracji większości chorób 
cywilizacyjnych i neurologicznych. Kannabidiol wykazuje korzystny 
wpływ farmakologiczny zarówno na ciało, jak i umysł użytkownika.

Wskazania do stosowania naturalnego CBD pozyskanego z konopi to 
między innymi: rak, padaczka, autyzm, stwardnienie rozsiane, bore-
lioza, parkinson, alzheimer, depresja, demencja, lęki, ataki paniki, nie-
pokój, schizofrenia, bezsenność, ból, migreny, astma, jaskra, cukrzyca, 
reumatyzm, RZS, osteoporoza, miażdżyca, zapalenia, choroba Crohna, 
uzależnienia, anoreksja, alergie, stres oraz wiele innych.

Naturalne CBD zapewnia o wiele lepsze rezultaty terapii od syntetycz-
nych środków konwencjonalnych, lecz w przeciwieństwie do nich nie 
wykazuje skutków ubocznych. Dlatego też cieszy się uznaniem wśród 
coraz szerszej grupy lekarzy, ale przede wszystkim pacjentów, dla któ-
rych medycyna konwencjonalna okazała się nieskuteczna.
CBD w świetle prawa

CBD w żaden sposób nie powoduje oddziaływania psychoaktywnego. 
W związku powyższym CBD w polskim prawie nie widnieje jako sub-
stancja niebezpieczna i narkotyczna.

Również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podczas trzydziestego 
dziewiątego posiedzenia Komisji Eksperckiej ds. Uzależnień od Nar-
kotyków (ECDD) w dniach 6-10 listopada 2017 r. w Genewie po prze-
prowadzeniu wielu badań wydała pozytywną rekomendację na temat 
CBD i jego leczniczego działania. Stwierdzono, że CBD nie uzależnia, 
jest całkowicie bezpieczne, a jego stosowanie nie stanowi zagrożenia 
dla zdrowia. 19 listopada 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 
przełomowy wyrok w sprawie CBD, w którym orzekł, że CBD nie jest 
narkotykiem ani środkiem odurzającym.

 Jak kannabidiol wpływa na ludzki organizm?
W konopiach występują substancje zwane kannabinoidami.
W organizmach ssaków znajduje się układ fi zjologiczny zwany 
układem endokannabinoidowym, który zawiera receptory CB1 i CB2.
Gdy stosujemy CBD kannabinoidy obecne w roślinie, łączą się 
z receptorami CB1 i CB2.
Choroby są związane z brakiem równowagi i z „zakłóceniami” 
w komunikacji układu endokannabinoidowego.
Podając odpowiednią dawkę kannabinoidow roślinnego 
pochodzenia, możemy przywrócić równowagę w organizmie.

Zgłoś się do nas, pomożemy dobrać odpowiedni OLEJEK CBD.

MASZ PYTANIA – ZADZWOŃ UDZIELIMY INFORMACJI 796-006-100
Zakupu można dokonać stacjonarnie oraz internetowo 

www.med-cannabis.pl
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