Dializy
gościnne
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tel.:12 625 46 13, e-mail: osod@osod.info

Stacje Dializ Diaverum
POMORZE

Stacja Dializ Diaverum w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, tel. 58 320 71 55
Stacja Dializ Diaverum w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 58 620 11 63
Stacja Dializ Diaverum w Starogardzie Gdańskim, ul. Balewskiego 1, tel. 563 34 97

KASZUBY

Stacja Dializ Diaverum w Kościerzynie, ul. Piechowskiego 36A, tel. 58 686 22 08
Stacja Dializ Diaverum w Tczewie, ul. 30 Stycznia 57/58, tel. 58 532 13 74

WARMIA I MAZURY

Stacja Dializ Diaverum w Giżycku, ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 24A, tel. 89 537 16 00
Stacja Dializ Diaverum w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 3, tel. 89 649 56 38

LUBELSZCZYZNA
Szanowni Państwo,
Zmiana otoczenia, klimatu i ruch na świeżym powietrzu są bardzo ważnym elementem leczenia
nerkozastępczego. Nawet osoby poddawane częstym i kilkugodzinnym zabiegom dializoterapii
mogą korzystać z aktywnego wypoczynku i wakacyjnych wyjazdów.
Polska jest regionem niezwykle atrakcyjnym pod względem turystycznym, charakteryzuje się
zróżnicowanym środowiskiem naturalnym – posiada zarówno dostęp do morza, jak i do gór.
Swoim urokiem przyciągają wyjątkowe regiony takie jak Bieszczady, Mazury czy Dolny Śląsk.
Są również miasta, które swoją historią i różnorodnością przyciągają wielu turystów. Z pewnością
można do nich zaliczyć Gdańsk z piękną Starówką i ciekawą architekturą, czy Kraków – jedno
z najpiękniejszych miast w Europie. Nie można pominąć Warszawy i wielu innych miast, takich jak
Lublin, Włocławek, Kościerzyna czy Tczew.
Zapraszamy na dializy gościnne w ośrodkach Diaverum znajdujących się w pobliżu miejsc, do
których chcieliby Państwo wyjechać.
Pomagamy także w rezerwacji miejsca na dializy wakacyjne poza granicami kraju. Diaverum
działa w 20 krajach na całym świecie.
Aby skorzystać z dializ wakacyjnych w jednym z naszych ośrodków, wystarczy skontaktować się
z koordynatorem dializ wakacyjnych Diaverum lub bezpośrednio z wybraną stacją dializ.

Stacja Dializ Diaverum w Lublinie, ul. Prof. Antoniego Gębali 6, tel. 81 740 46 59
Stacja Dializ Diaverum w Lublinie, Al. Kraśnicka 100, tel. 81 537 46 73
Stacja Dializ Diaverum w Lublinie, ul. Staszica 11, tel. 81 532 04 16
Stacja Dializ Diaverum w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 149, 15 872 46 40
Stacja Dializ Diaverum w Lubartowie, ul. Słowackiego 7, tel. 81 854 26 48

MAŁOPOLSKA

Stacja Dializ Diaverum w Krakowie, Osiedle Młodości 11, 12 686 60 88

KUJAWY

Stacja Dializ Diaverum we Włocławku, ul. Wieniecka 49, tel. 54 412 96 00

MAZOWSZE

Stacja Dializ Diaverum w Warszawie, ul. Chocimska 5, tel. 22 823 98 01
Stacja Dializ Diaverum w Warszawie, ul. Cegłowska 80, tel. 22 633 23 01

ŚLĄSK

Stacja Dializ Diaverum w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, tel. 32 252 01 46

KIELECCZYZNA

Stacja Dializ Diaverum w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, tel. 41 347 36 60

ŚLĄSK OPOLSKI

Stacja Dializ Diaverum w Głubczycach, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 26, 77 485 38 57
Stacja Dializ Diaverum w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, tel. 77 408 79 16

PODKARPACIE

Stacja Dializ Diaverum w Sanoku, ul. 800-lecia 26, tel. 13 465 62 17
Stacja Dializ Diaverum w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, tel. 16 677 01 09
Stacja Dializ Diaverum w Jarosławiu, ul. Kruhel Pełkiński 19, tel. 16 624 22 48
Stacja Dializ Diaverum w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, tel. 16 648 58 92

Zadzwoń i zapytaj o dializę gościnną:
Małgorzata Poźniak
Koordynator Dializ Wakacyjnych Diaverum
tel. 22 516 06 44
malgorzata.pozniak@diaverum.com
Pełna lista ośrodków Diaverum w Polsce i zagranicą:
www.diaverum.com (Diaverum Polska / Znajdź klinikę)

Bezpłatną dializę wakacyjną uzyskacie Państwo w wybranej stacji
dializ Diaverum w Polsce, a także w stacjach dializ na terenie
Unii Europejskiej w ramach ubezpieczenia podstawowej opieki
zdrowotnej NFZ - na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ).

Uzdrowisko Wysowa S.A.
miejsce, gdzie niebo styka się z ziemią

Jubileusz 25-lecia utworzenia stacji
dializ w Wysowej-Zdroju

Wysowa-Zdrój to wyjątkowa miejscowość o unikalnych
walorach krajobrazowych, w której cisza i kontakt z nieskażoną
przyrodą sprzyjają odzyskaniu sił i zdrowia. Pobyt w uzdrowisku
daje możliwość łączenia zabiegów zdrowotnych z pobytem
wypoczynkowym i rekreacyjnym, a naturalne bogactwo terenu
w wody mineralne o leczniczych właściwościach pozwala
zadbać o zdrowie dzięki stosowaniu różnych zabiegów
przyrodoleczniczych.
Poza doskonałym zapleczem lecznictwa uzdrowiskowego
w Ośrodku Uzdrowiskowym „Beskid” w Wysowej-Zdroju
już od 25 lat funkcjonuje oddział hemodializy i dializy
otrzewnowej. Obecnie jest to jedyny ośrodek,
gdzie w jednym miejscu łączy się procedurę
leczenia uzdrowiskowego i dializ bez konieczności

przemieszczania się.
Jak to się zaczęło? Dzięki zaangażowaniu prof. Franciszka
Kokota, który niegdyś zachwycił się Wysową, w 1972 roku w
Szpitalu Uzdrowiskowym „Beskid” został utworzony Ośrodek
Badawczy Kliniki Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w
Katowicach. W 1993 roku we współpracy z administracją
ówczesnego Przedsiębiorstwa Państwowego “Uzdrowisko
Wysowa” oraz Fundacją „Dializa” z Katowic została tu
wykonana pierwsza hemodializa. Był to pierwszy w Polsce
ośrodek przyjmujący chorych wymagających dializy w trakcie
pobytu w uzdrowisku. Obecnie „Uzdrowisko Wysowa”
S.A. kontynuuje tradycje leczenia nerkozastępczego, stale
podnosząc jakość wykonywanych procedur leczniczych.
W 2016 roku oddział dializ został gruntownie
wyremontowany. Nowoczesna infrastruktura gwarantuje
najwyższe standardy, a wszystkie materiały używane do

procedur dializacyjnych są jednorazowe. Obecnie w ośrodku
działa 7 stanowiskowy Oddział Hemodializy oraz prowadzona
jest dializa otrzewnowa. Dla komfortu naszych pacjentów
każde stanowisko zostało wyposażone w indywidualny
odbiornik TV.
Wysowa-Zdrój to miejsce, w którym udało się połączyć
zdobycze współczesnej medycyny z możliwościami
niefarmakologicznego leczenia uzdrowiskowego, gdzie
opiekę zapewniają specjaliści nefrolodzy i balneolodzy oraz
doświadczony personel medyczny.
Procedury dializ są bezpłatne (finansowana przez NFZ)
niezależnie od miejsca zakwaterowania. Istnieją natomiast
różne możliwości skorzystania z pobytu w uzdrowisku przez
osoby dializowane:
• bezpłatnie - ze skierowaniem z Narodowego Funduszu
Zdrowia do szpitala uzdrowiskowego (turnus 21-dniowy).
Wniosek na skierowanie do szpitala uzdrowiskowego
wypełnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego m.in. lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz sprawujący
opiekę w macierzystej stacji dializ
• za częściową odpłatnością - turnusy rehabilitacyjne
14-dniowe dofinansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
poprzez PCPR i MOPS
• pełnopłatnie - wczasy lecznicze, wypoczynkowe lub turnusy
rehabilitacyjne - okres i długość pobytu według uzgodnienia
w ośrodku uzdrowiskowym
• dializa gościnna z zakwaterowaniem w innych sąsiadujących
obiektach noclegowych.
Pobyt w Uzdrowisku Wysowa S.A. to szansa na zmianę
otoczenia i wypoczynek. To możliwość wszechstronnej
rehabilitacji, skorzystania z zabiegów z zakresu lecznictwa
uzdrowiskowego. Wspaniałe walory Wysowej-Zdroju,
unikalne krajobrazy, liczne atrakcje, znakomity mikroklimat,
a także wszechobecna cisza i nieskażona przyroda, sprzyjają
odzyskaniu sił i zdrowia.

W oczach pacjenta

Pani Stanisława Kałużna  od 10 lat jest osobą dializowaną,
w tym roku już po raz trzeci korzysta z pobytu w Ośrodku
Uzdrowiskowym „Beskid” Na pytanie,dlaczego przyjeżdża do
Wysowej – Zdroju z uśmiechem odpowiada:
Takiej opieki jak tutaj nie znajdę nigdzie indziej. Wspaniały
personel medyczny i lekarz do rany przyłóż, a i reszta załogi tak
sympatyczna, że pod koniec pobytu żal jest wyjeżdżać. To już
mój trzeci pobyt w Ośrodku Uzdrowiskowym Beskid, w zeszłym
roku nie mogłam przyjechać ze względów zdrowotnych,
ale w tym roku obiecałam sobie, że nie odpuszczę, muszę
przyjechać do Wysowej-Zdroju.
Z jakich pobytów Pani korzysta?
Korzystam z turnusówze skierowaniem z NFZ, ta forma
pobytu jest bezpłatna. Mam zapewnione noclegi (pokoje
są bardzo przytulne) i wyżywienie, a poza wypoczynkiem
korzystam z zabiegów rehabilitacyjnych. Najbardziej lubię
masaże np.hydrojet.
Co wyróżnia pobyt w Wysowej-Zdroju?
Bardzo ważne dla mnie jest to, że dializa wykonywana jest na
miejscu, w tym samym budynku. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać,
a to byłoby uciążliwe.
Mieszka Pani w Koszalinie to spora odległość od
Wysowej-Zdroju…
Jako to mówią „dla chcącego nic trudnego” bo naprawdę
warto tu przyjechać. Z Koszalina przyjechałam pociągiem
(wykupiłam kuszetkę) do Krakowa, a dalej autobusem
bezpośrednio do Wysowej-Zdroju, przystanek jest tuż przy

ośrodku więc nawet walizki nie musiałam nigdzie nosić.
Tutejszy klimat działa na mnie rewelacyjnie.Mam 70 lat, ale
będąc w Wysowej-Zdroju jak i po powrocie do domu czuję
się wręcz jak nowo narodzona. To coś czego nie da się opisać
słowami.
Czy poleciłaby Pani pobyt w Ośrodku
Uzdrowiskowym „Beskid” innym pacjentom
dializowanym?
Już jedna osoba się szykuje. Ja sama dowiedziałam się o
Uzdrowisku od znajomego z Kołobrzegu, który tutaj był i
polecił mi ten Ośrodek. Warunki pobytu (pokoje, wyżywienie,
zabiegi) są wspaniałe. Oddział dializ wyremontowany, nowy
sprzęt, fachowy personel, czego chcieć więcej? W przyszłym
roku też planuję tutaj przyjechać.
Pan Jerzy Filippodwiedza Wysową-Zdrój od 2011 roku, już 6
razy korzystał z pobytów w Ośrodku Uzdrowiskowym Beskid.
Panie Jerzy to już szósty Pana pobyt w WysowejZdroju, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat?
Bardzo dużo się zmieniło. Stale podnosi się standard całego
obiektu, przy każdym pobycie widzę zmiany, nowości. Ale
jedno się nie zmienia – obsługa. Personel tutaj jest bardzo
kulturalny, obsługa jest bardzo miła, przyjemna taka, która
właściwie dociera do pacjentów i stara się im pomóc.
Często Pan wyjeżdżakorzystając z dializ poza
macierzystą stacją (dializa gościnna)?
Przynajmniej raz do roku, czasami dwa razy. Ale tylko tutaj w
Wysowej-Zdroju czuję się naprawdę dobrze.Atmosfera jaka
tu panuje, spokój, cisza to wszystko sprawia, że czuje się jak
w domu. A co najważniejsze wszystko tutaj jest na miejscu.
Na dializę nie trzeba dojeżdżać, wszystko jest w tym samym
budynku, łącznie z zabiegami.
Z jakich zabiegów Pan korzysta?
Mam kłopoty ze stawem kolanowym i biodrem, w Warszawie
korzystam z rehabilitacji, są to głównie ćwiczenia. Tutaj
natomiast korzystam  m.in. z okładów borowinowych, lampy
solux, laserów.
Jest Pan bardzo aktywną osobą, jakie rady dałby
Pan innym, które być może nie wiedzą o możliwości
skorzystania z dializ gościnnych?
Jestem człowiekiem schorowanym, choć całe życie byłem
aktywny fizycznie, uprawiałem sport wspinałem się po górach,
najważniejsze to się nie poddawać. Gdy dowiedziałem
się, że będę dializowany myślałem, że świat się dla mnie
zamknął, okazało się, że to nie prawda. Są takie miejsca
jak tu w Wysowej-Zdroju, gdzie można wyjechać i zmienić
otoczenieoraz  po prostu cieszyć się życiem.
Warto wiedzieć: Przed przyjazdem do „Uzdrowiska Wysowa”
S.A. należy zgłosić w stacji dializ w Ośrodku Uzdrowiskowym
Beskid chęć skorzystania z turnusu oraz ustalić termin pobytu. Z
macierzystej stacji dializ należy pobrać dokumentację medyczną
wraz ze skierowaniem na dializy gościnne. Wzór skierowania
dostępny na stronie internetowej www.uzdrowisko-wysowa.
pl/pobyty-dla-dializowanych .

Lubelszczyzna to region, w którym znajdziemy bujną przyrodę, z puszczańskimi lasami,
jeziorami, moczarami i bogactwem zwierzyny.
Wspaniałej przyrodzie towarzyszy specyficzna
atmosfera wschodniej prowincji i dawnej krainy chasydów. W kresowych miasteczkach pozostały po minionych czasach liczne pamiątki:
synagogi, mykwy i kirkuty. Często w jednej miejscowości stoją w zgodzie od wieków, kościół,
cerkiew i synagoga, będąc milczącymi pomnikami wielowiekowej tradycji tolerancji i współpracy pomiędzy różnymi narodowościami. Biała
Podlaska, Krasnystaw, Hrubieszów oraz Radzyń to miasta, w których znajdziecie stacje dializ
DaVita.

DaVita na przestrzeni ostatniego roku przeszła imponujący rozwój, dzięki któremu może zaprosić pacjentów na dializy gościnne do prawie 50-ciu ośrodków
zlokalizowanych w najbardziej urokliwych częściach
Polski. Możliwość dializy w ośrodkach na terenie całego kraju może być bodźcem do aktywnego spędzenia wakacji, poznania charakterystycznej dla danego regionu przyrody i zwiedzenia historycznych
miejsc. Kołobrzeg nad Bałtykiem, Pisz i Olecko w krainie tysiąca jezior na Mazurach, widok Tatr
z Zakopanego, czy uzdrowiskowe tereny Ustronia – to tylko kilka przykładowych miejsc, gdzie
bez obawy o konieczność dializ, spędzisz czas wakacji i urlopu.

Mazury potocznie zwane Krainą
Tysiąca Jezior liczą ich w rzeczywistości aż 2600. Najdłuższe
z nich (Jeziorak) liczy ponad 27
kilometrów największe (Śniardwy)
zajmuje powierzchnię 113 km2.
Sieć kanałów, które łączą jeziora
jest atrakcją dla żeglarzy i wodniaków. Oprócz zachwycających
krajobrazów Mazury obfitują również w miejsca, które zainteresują
miłośników historii. Z pewnością
na uwagę zasługują tereny Grunwaldu oraz Wilczy Szaniec, czyli
porośnięte lasem ruiny kwatery głównej Adolfa Hiltera. Podróżujących w tamte rejony pacjentów
stacji dializ zachęcamy do leczenia w stacjach w Piszu, Olecku lub Grajewie.

Pełna lista miejsc na stronie
DaVita.com/international.

Pacjenci podróżujący nad Bałtyk mogą
wybrać jedną z dwóch stacji w Kołobrzegu. Pomorze Zachodnie cechują piękne, szerokie, piaszczyste plaże
wraz z otaczającymi je Morzem Bałtyckim oraz wydmami. Liczne Parki Narodowe i Krajobrazowe, Rezerwaty Przyrody
umożliwiają podziwianie fauny i flory,
których nie można zobaczyć na innych
obszarach. Pomorze Zachodnie to także niespotykane walory uzdrowiskowe.
Złoża borowin, łagodny klimat, solanki, to wszystko jest cennym elementem
przyciągającym turystów. Wszystkich
kuracjuszy spragnionych wyciszenia
i relaksu zaprosić można w podróż na
południe Polski. Uzdrowiskowe tereny
Ustronia w Beskidzie Śląskim gwarantują niezwykły wypoczynek, poprawiają zarówno urodę,
jak i kondycję psychiczną i są dobrym sposobem na zregenerowanie swojego zdrowia. Wielbiciele górskich wędrówek mogą udać się na szczyt Czantorii (995 m.n.p.m.), czy Równicy (833
m n.p.m.).
W Wielkopolsce znajduje się wiele
miejsc związanych z początkami polskiej państwowości. Wizyty w Poznaniu, Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim,
kaliskim Zawodziu, czy w Trzemesznie
to punkty obowiązkowe dla miłośników
historii. To również region z największą
ilością pięknych pałaców i dworów. Rogalin, Gołuchów, Antonim, Rydzyna czy
Śmiełów to prawdziwe architektoniczne
perełki. W czasie eskapad po Wielkopolsce DaVita zadba o Twoje nerki m.in.
w Poznaniu, Turku, Gostyniu lub Kole.

Pełna lista miejsc na stronie
DaVita.com/international.

REGIONALNE CENTRUM

NEFROLOGII
ODDZIAŁ NEFROLOGICZNY
• stały ostry dyżur

Wyróżnia nas:

Centrum Usług Medycznych
„DIALIZA” sp. z o.o.

•

własny blok operacyjny

•

wykwalifikowany i doświadczony
personel lekarski i pielęgniarski.
Specjaliści chorób wewnętrznych,
nefrologii, diabetologii, anestezjologii i intensywnej terapii.

•

kompleksowa diagnostyka w warunkach szpitalnych

•

współpraca z ośrodkami klinicznymi

•

Stacja Dializ z 16 stanowiskami

•

hemodializa, hemodiafiltracja

•

dializa domowa (CADO i ADO)

•

Poradnia Nefrologiczna

• przygotowanie do przeszczepu

•

• wdrożenie do leczenia dializami
otrzewnowymi (domowymi)

Poradnia Diabetologiczna i edukacja pacjentów

•

• diagnostyka i leczenie powikłań
cukrzycy

Oddział Diabetologiczny
umowy z NFZ)

•

• diagnostyka i leczenie zaburzeń
lipidowych (miażdżycy)

Kompleksowe leczenie i opieka
nad pacjentem

•

Hotel Resiedence nad jeziorem w
parku obok stacji dializ ceny specjalne dla naszych pacjentów i
ich rodzin (Wakacje dla dializowanych)

•

usługi w ramach NFZ lub odpłatne

•

zarządzanie jakością zgodnie
z ISO 9001, PN-EN 15224

• szybka i nowoczesna diagnostyka oraz leczenie chorób nerek
• dostęp naczyniowowy do dializ, przetoki pierwotne, zabiegi
naprawcze przetok, cewniki permanentne
• hospitalizacje dostępne całodobowo, dla wszystkich pacjentów niezależnie od miejsca
zamieszkania i lokalizacji stacji
dializ
• biopsje nerek, biopsje szpiku
• badania tomografii, rezonansu
oraz USG z Dopplerem

• aferezy: total, metodą podwójnej
filtracji, reofereza, afereza LDL,
immunoafereza
• pełna diagnostyka internistyczna

Regionalne Centrum Nefrologii
ul. Kilińskiego 7/4, 6
78-400 Szczecinek
Prezes:
lek. med. Krzysztof Wruk,
tel. 602 393 533
Dyrektor Medyczny:
dr n. med. Michał Wruk,
tel. 506 097 304
tel. sekretariat: 94 372 73 83
rejestracja: 94 372 73 80
całodobowo: 94 372 73 89
e-mail: dializa@dializa.com.pl
www.dializa.eu

(brak
Miastko,
ul. Wybickiego 30
(teren szpitala)
– hemodializa,
dializa otrzewnowa,
dializy gościnne
– poradnia nefrologiczna
– przygotowanie
do przeszczepu nerki
– poradnia diabetologiczna
kontakt – tel. 59 857 02 20
dializa@dializa.com.pl
Bytów, ul. Sychty 3
– poradnia nefrologiczna
kontakt – tel. 59 857 02 20
dializa@dializa.com.pl

Centrum Dializ Fresenius:

Drodzy Pacjenci,
Stacje Dializ sieci Centrum Dializ Fresenius
serdecznie zapraszają na dializy gościnne.
W naszych ośrodkach dializ zapewniamy:
- nowoczesny sprzęt medyczny do dializ,
- wyłącznie jednorazowe dializatory, oddzielne stanowiska HBV, HCV, HIV
- nowoczesne terapie dializacyjne (dializa
wysoko przepływowa, hemodiafiltracja)
- opiekę fachowego personelu medycznego,
w tym dietetyka,
- transport na dializę i z powrotem.
Stacje dializ Fresenius rozmieszczone są w całej
Polsce, a wiele ośrodków położonych jest w turystycznie atrakcyjnych regionach kraju. Od wielu lat oferują one dializy wakacyjne pozwalające
wszystkim pacjentom na bezpieczne i komfortowe korzystanie z uroków urlopu.
Do naszej sieci należą obecnie 74 ośrodki. Każdy
pacjent znajdzie więc stację dializ blisko swojego
miejsca wakacyjnego pobytu. Szczególnie polecamy ośrodki na Wybrzeżu, Mazurach i na południu Polski, położone w bliskiej odległości popularnych miejscowości wypoczynkowych.

● w Koszalinie
ul. Chałubińskiego 7
Tel: 94 3475 310
Koszalin to cel turystycznych wędrówek, który
urzeka historyczną atmosferą oraz fascynującą
współczesnością. Zlokalizowany jest w centrum
Pomorza Zachodniego, a w bliskiej odległości
znajdują się najpopularniejsze miejscowości turystyczne, takie jak: Mielno, Sarbinowo, Gąski,
Łazy, Ustronie Morskie, Dąbki i Darłowo.
● w Gryficach
ul. Niechorska 27
Tel: 91 3878 100
Gryfice to bardzo atrakcyjna Gmina pod względem turystycznym jak i krajobrazowym. W granicach miasta znajduje się jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy zwany Doliną Regi. W bliskiej
odległości znajdują się popularne kurorty nadmorskie, takie jak: Niechorze, Rewal czy Pobierowo.
● w Mrągowie
ul. Wolności 12
Tel: 89 7419 390
Mrągowo leży na Pojezierzu Mrągowskim, które
jest częścią Pojezierza Mazurskiego, pomiędzy
jeziorami Czos i Juno. Walory przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz stale rozwi-

jająca się baza turystyczna przyciągają do miasta
każdego roku setki tysięcy turystów. Mrągowo
jest także znanym miastem festiwalowym.
● w Ostródzie
ul. Jagiełły 1
Tel: 89 6425 040
Ostróda jest znanym miastem turystycznym na
Mazurach, w ostatnich latach parokrotnie zdobywała tytuł najpopularniejszej miejscowości turystycznej oraz Letniej Stolicy Warmii i Mazur. Słynie, przede wszystkim, z unikatowego w świecie
Kanału Ostródzko-Elbląskiego, w samym mieście
znajduje się 5 jezior, a tuż przy jego granicach
kolejnych dziesięć. Wokół roztaczają się różnorodne lasy, które zapewniają atrakcyjne trasy do
biegania, jeżdżenia rowerem lub spacerów.
● w Nowym Targu
ul. Szpitalna 14
Tel: 18 2611 780
Nowy Targ, stolica Podhala, to miasto wyjątkowe
zwłaszcza ze względu na swoje malownicze położenie u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca. Od
strony północnej otacza je zielony masyw Gorców,
a od południa rozciąga się wspaniała panorama na
cały łańcuch Tatr. Walory turystyczne Nowego Targu przyciągają zwłaszcza turystów ceniących sobie
wypoczynek w ciszy, z dala od dużego ruchu turystycznego w bliskości otaczającej ich przyrody.
● w Drawsku Pomorskim
ul. Chrobrego 4
Tel: 94 3615 530
Gmina Drawsko Pomorskie jest ponadlokalnym
ośrodkiem administracyjnym, jednym z większych i atrakcyjniejszych ośrodków turystycznych na Pojezierzu Drawskim. Do obcowania
z pięknem przyrody regionu zachęcają liczne
szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe
i konne.
● w Nowym Sączu
ul. Młyńska 5
Tel: 18 4156 059
Nowy Sącz jest „bramą” Sądecczyzny, atrakcyjnym punktem na szlaku turystycznych wędrówek
i obowiązkowym celem wypadów gości, którzy
przyjeżdżają na wypoczynek do okolicznych
uzdrowisk. Miasto posiada liczne walory turystyczne zarówno krajoznawcze, jak i antropogeniczne. W bliskiej odległości od miasta znajduje
się znany kurort - Krynica.

● w Świnoujściu
ul. Powstańców Śląskich 4
Tel: 91 3265 651
Świnoujście to perła Morza Bałtyckiego z najpiękniejszymi plażami w Polsce. Stacja Dializ Fresenius położona tuż przy promenadzie oferuje Państwu możliwość korzystania z dializ gościnnych
przez cały rok. Zapewniamy najwyższy standard
usług medycznych oraz gościnną wakacyjną atmosferę. Współpracujemy z „Uzdrowiskiem Świnoujście”, co umożliwi Państwu korzystanie z bogatej oferty usług rehabilitacyjnych.
● W Kłodzku
ul. Szpitalna 1a
Tel: 74 6489 440
Przepiękna Kotlina Kłodzka, oferująca wiele
atrakcji dla podróżnych, przyciąga turystów
z Polski i zagranicy o każdej porze roku. Urokliwe
i spokojne szlaki spacerowe zachęcają do lekkiej
aktywności fizycznej. W okolicy znajduje się kilka
miejscowości uzdrowiskowych, jak Lądek Zdrój
czy Kudowa Zdrój, w których skorzystać można z naturalnych czynników leczniczych, takich
jak pijalnie wód mineralnych, kąpieliska (łazienki),
inhalatornie czy parki zdrojowe.

Szczegółowe dane lokalizacje i dane teleadresowe naszych ośrodków można znaleźć na www.nephrocare.pl
Zapraszamy! Pomożemy załatwić wszystkie
formalne procedury związane z rezerwacją
dializ w naszych ośrodkach.
Infolinia wakacyjna: tel. 605 33 77 17
www.dializagoscinna.pl

