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WSTĘP

„Wakacje to odpoczynek często związany
z poznawaniem nowych miejsc. Ja w wakacje
ładuję baterię na kolejny rok. W rożnych
miejscach szukam tej energii, która potem
pozwala pokonać wszelkie przeszkody, która
daje radość i chęć do życia” – mówi Dorota Ligęza,
zaprzyjaźniona ze Stowarzyszeniem Pacjentka.
Wyjazd na wakacje to nie kaprys. Zmiana
środowiska,
poznanie
nowych
osób,
poczucie letniego wiatru we włosach mają
zbawienny wpływ na zmagania z codziennymi
uciążliwościami przewlekłej choroby nerek. To
odpoczynek dla ciała i ducha, tak potrzebny
każdemu z nas.
Bardzo się cieszymy, że podróże przestały być już
nieosiągalne dla pacjentów dializowanych. Pamiętamy
czasy kiedy pacjent był przywiązany do jednego miejsca.

Wakacyjne podróże czy kilkudniowy wyjazd do rodziny nie
były realne. Sytuacja na szczęście się zmieniła. Oferta dializ
gościnnych jest z roku na rok coraz szersza. Coraz więcej
pacjentów korzysta z możliwości odwiedzenia najbliższych,
udania się na urlop. Jest to element normalności w ich
życiu. Znamy pacjentów, którzy wyjeżdżają do swoich
ulubionych miejsc, gdzie faktycznie odpoczywają
i ładują baterie poza domem. Dzięki dializom gościnnym
podróżowanie po kraju nie jest już wyzwaniem, a wręcz
przeciwnie – pozwala cieszyć się wolnością i bez ograniczeń
poznawać coraz to nowe zakątki Polski.
Aktywność pacjentów dializowanych jest bardzo ważna,
zarówno ze względów fizycznych, psychicznych jak
i społecznych. Staramy się zachęcać wszystkich do
podróżowania, gdyż niewydolność nerek nie powinna
oznaczać zniewolenia pacjenta i uwiązania do jednej
stacji dializ. Coraz więcej ośrodków dializ powstaje
w miejscowościach wypoczynkowych, co daje pacjentom
możliwość bezpiecznych a zarazem atrakcyjnych wyjazdów
wakacyjnych.
W tym dodatku przedstawiamy Państwu 5 firm świadczących
usługi z zakresu dializoterapii, które przygotowały ofertę
swoich dializ gościnnych na terenie Polski. W najbliższym
czasie przedstawimy również propozycję wyjazdów
zagranicznych.
Zapraszamy do wodzenia palcem po mapie i znalezienia
dla siebie wymarzonego miejsca na tegoroczny urlop.
UDANYCH WAKACJI
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
ul. Wilczy Stok 12, 30-237 Kraków
www.osod.info
e-mail: osod@osod.info, tel.: 12 625 46 13
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www.diaverum.com
Rozpoczął się sezon urlopowy a wraz z nim przyjemność planowania letniego wypoczynku. Dla
osób z niewydolnością nerek, konieczność dializoterapii nie musi oznaczać rezygnacji z uroków
wakacyjnych wyjazdów. Słońce, plaża, kąpiele w morzu lub górskie wędrówki mogą stać się
nieodłączną częścią udanych wakacji. Zapraszamy do skorzystania z rozwiązania, jakim jest DIALIZA
WAKACYJNA z DIAVERUM.
Liczba oraz rozmieszczenie stacji dializ DIAVERUM, umożliwi kontynuację leczenia i poddanie się dializom w wielu
atrakcyjnych turystycznie rejonach Polski. Od Pomorza, przez Warmię i Mazury, Kujawy, aż po Mazowsze, Małopolskę,
Podkarpacie i Dolny Śląsk zapewniamy najwyższe standardy leczenia, wysokokwalifikowany i doświadczony zespół
medyczny oraz miłą atmosferę.
Nasza firma zajmuje się leczeniem chorób nerek już od 20 lat. Dysponujemy siecią 300 klinik, łącznie w 20 krajach na
całym świecie. W Polsce posiadamy 25 stacji dializ, 15 poradni oraz 2 oddziały nefrologiczne.
Wyposażenie każdej stacji dializ spełnia globalne standardy firmy Diaverum i zapewnia każdemu Pacjentowi odpowiednią,
profesjonalną opiekę w tym zakresie. Wszystkie nasze ośrodki posiadają bezprzewodowy internet Wi-Fi oraz TV. Naszym
Pacjentom zapewniamy przekąski i napoje.
KONTAKT
Aby skorzystać z dializ wakacyjnych w jednym z
naszych ośrodków, wystarczy skontaktować się z
Koordynatorem Dializ Wakacyjnych Diaverum Polska lub
bezpośrednio z wybraną Stacją Dializ. Pracownicy firmy
Diaverum poinformują Państwa o rodzaju wymaganych
dokumentów.
Koordynator Dializ Wakacyjnych Diaverum
Polska: Małgorzata Poźniak, tel. 22 516 06 44
malgorzata.pozniak@diaverum.com,
www.diaverum.com
STACJE DIALIZ
NZOZ Diaverum Gdańsk Kartuska +48 58
3207155, gdanskkartuska@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: atrakcje turystyczne Trójmiasta
NZOZ Diaverum w Gdyni +48 58 6998148,
gdynia@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: atrakcje turystyczne Trójmiasta
NZOZ Diaverum w Giżycku +48 87 4281803,
gizycko@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Twierdza Boyen, jezioro Niegocin,
Zamek Krzyżacki, Most obrotowy
NZOZ Diaverum Głubczyce +48 77 4853857,
glubczyce@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Fragmenty obwarowań miejskich,
las głubczycki, Muzeum Ziemi Głubczyckiej
NZOZ Diaverum w Iławie +48 89 6495638,
ilawa@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: jezioro Jeziorak, neobarokowy
Ratusz, pozostałości murów obronnych (XIV w.)

NZOZ Diaverum Janów Lubelski +48 15 8724640,
janowlubelski@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Rynek Starego Miasta, janowskie
źródełka, Skansen Wąskotorowej Kolei Leśnej, Zalew,
Uroczysko Kruczek
NZOZ Diaverum w Jarosławiu +48 16 6242248,
jaroslaw@diverum.com
Atrakcje turystyczne: Kościół Bożego Ciała, malownicza
dolina Sanu, Muzeum Kamienica Orsettich
NZOZ Diaverum Katowice Ziołowa
+48 32 2520146, katowiceziolowa@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Nikiszowiec - Muzeum Historii
Katowic, Muzeum Śląskie, Rezerwat florystyczny „Ochojec”
NZOZ Diaverum Kielce Grunwaldzka
+48 41 3473660, kielcegrunwaldzka@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Muzeum Historyczne, Muzeum
Zabawkarstwa, Aleja Sław, Wczesnobarokowy klasztor
bernardynów (1624-31)
NZOZ Diaverum w Kościerzynie +48 58 6862208,
koscierzyna@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Rynek Kościerski, Muzeum
Kolejnictwa, Sanktuaria
NZOZ Diaverum Kraków Młodości
+48 12 6866088, krakowmlodosci@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: atrakcje turystyczne Krakowa
NZOZ Diaverum w Lubartowie +48 81 8542648,
lubartow@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Barokowy pałac Lubomirskich
(XVII w.), Muzeum Regionalne, Barokowy kościół św.
Wawrzyńca i klasztor Kapucynów (1741)
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NZOZ Diaverum Lublin Chodźki +48 81 7404659,
lublinchodzki@diaverum.com
NZOZ Diaverum Lublin Kraśnicka
+48 81 5374673, lublinkrasnicka@diaverum.com
NZOZ Diaverum Lublin Staszica +48 81 5320416
lublinstaszica@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Rynek Starego Miasta, podziemia
Rynku, Ogród Botaniczny, Muzeum Wsi Lubelskiej, Zalew
Zemborzycki, Zamek w Lublinie
NZOZ Diaverum w Nysie +48 77 4087916,
nysa@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Rynek, jezioro Nyskie, Fort Wodny,
Twierdza Nysa
NZOZ Diaverum w Olsztynie +48 89 5371600
olsztyn@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Obserwatorium astronomiczne,
Gotycki zamek kapituły warmińskiej (XIV w.), Ratusz, Most
Zakochanych, 16 jezior w granicach administracyjnych
Olsztyna
NZOZ Diaverum w Przemyślu +48 16 6770109
przemysl@diaverum.com
Atrakcje dodatkowe: Zamek Kazimierzowski, Rynek,
Dolina Sanu, Kopiec Tatarski (352 m n.p.m.), Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej, Park Zamkowy
NZOZ Diaverum w Przeworsku +48 16 6485892
przeworsk@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Zespół pałacowy z klasycystycznym
pałacem Lubomirskich (1823), Pastewnik - Żywy skansen,
Ratusz, Zamek w Łańcucie
NZOZ Diaverum w Sanoku +48 13 4656217
sanok@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Ratusz, Sanockie Muzeum
Budownictwa Ludowego, Skansen Etnograficzny, Park
Miejski i Kopiec Mickiewicza, Zamek Królewski
NZOZ Diaverum w Starogardzie Gdańskim
+48 58 5633497 starogardgdanski@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Neorenesansowy pałac Wiechertów
(1880), Neorenesansowy Ratusz (poł. XIX w.), Bazylika
Katedralna w Pelplinie

NZOZ Diaverum w Tczewie, +48 58 5321374
tczew@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Muzeum Wisły, Zabytkowy wiatrak,
Ratusz, Kolejowy Most Tczewski
NZOZ Diaverum Warszawa Chocimska
+48 22 8239801,warszawachocimska@diaverum.com
NZOZ Diaverum Warszawa Cegłowska
+48 22 6332301,warszawaceglowska@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: atrakcje turystyczne Warszawy
NZOZ Diaverum we Włocławku +48 54 4129600,
wloclawek@diaverum.com
Atrakcje turystyczne: Pałac Mühsama, Bursztynowy Pałac,
Most miejski, Tama na Wiśle, Plac Wolności, Bulwary im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rezerwat „Kulin”

www.diaverum.com
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Każdy człowiek marzy o wypoczynku, relaksie,
spędzeniu wolnego czasu w pięknym miejscu,
wśród swoich bliskich. Miejscu, które pozwoli
oderwać się od monotonii i trosk codzienności.
Podziwiać malownicze krajobrazy, spacerować
i oddychać świeżym powietrzem. Istnieje jednak
pewna grupa ludzi, którzy są przywiązani do
jednego miejsca – pacjenci dializowani. Czy aby
na pewno?
W dzisiejszych czasach wszyscy ludzie cenią sobie
mobilność, dlatego Centrum Dializa wyszła naprzeciw
potrzebom pacjenta wprowadzając Dializy Gościnne.
www.centrumdializa.pl
Pacjent, to przede wszystkim człowiek, który jak
każdy zasługuje na wypoczynek poza miejscem zamieszkania i nie chce, aby choroba rządziła jego życiem.
Dzięki dializą gościnnym, pacjent może połączyć pobyt w atrakcyjnych zakątkach Polski z możliwością bezpłatnej
dializoterapii. Dializy są wykonywane na najwyższym europejskim poziomie przy użyciu nowoczesnego sprzętu oraz
z wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną.
Przedstawiamy miejsca, w których możesz wypocząć i jednocześnie korzystać z niezbędnych ci zabiegów
hemodializoterapii. Wszystkich wymagających dializoterapii oraz zainteresowanych pobytem w tych uroczych miastach,
serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z kierownikiem stacji Centrum Dializa w celu zapewnienia sobie miejsca
pobytu w danym terminie. Przy planowaniu wyjazdu należy pamiętać o przygotowaniu danych dotyczących leczenia
i historii choroby oraz o upewnieniu się o braku przeciwwskazań do wyjazdu.
KONTAKT
Wszystkich wymagających dializoterapii oraz zainteresowanych dializami gościnnymi w naszych ośrodkach serdecznie
zapraszamy do skontaktowania się z naszymi pracownikami.
Tel.: 600 390 909, 600 474 907, 600 474 906 oraz 605 667 769.

STACJE DIALIZ				
Sopot, ul. Grunwaldzka 1/3, tel. (58) 342 23 82
To nadmorskie miasto o statucie uzdrowiska jest częścią
aglomeracji Trójmiejskiej. Słynie z piękna krajobrazu
bałtyckiego wybrzeża oraz z bogactwa kulturowego
zabytków w postaci secesyjnych kamieniczek, willi
przysłoniętych drzewami oraz przepięknych parków. Poza
tym, miasto obfituje w wydarzenia kulturalno-rozrywkowe,
dzięki czemu niema szans, aby nudzić się w tym mieście.
Dializy w Sopocie to sama przyjemność - ośrodek znajduje
się przy molo, a podczas zabiegu można podziwiać widok
morza Bałtyckiego.
Kraków, ul. Kielecka 7a, tel. (12) 417-63-54
Kraków to zdecydowanie perełka na mapie polskiej
turystyki. Zamek Królewski na Wawelu, Kazimierz, Kościół
Mariacki czy klimatyczny, krakowski rynek z sukiennicami
to atrakcje znane w całej Polsce oraz za granicą. Miasto
słynie ze swojej energii i mnogości wydarzeń kulturalnych.
Kraków to miasto mające bardzo wiele do zaoferowania
turystom w każdej grupie wiekowej. Dializy w Krakowskiej
stacji wykonywane są na najwyższym poziomie.
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Zakopane, ul. Balzera 15, tel. (18) 200-14-62
Ośrodek umiejscowiony jest w jednej z najpiękniejszych
części Zakopanego u podnóża góry Nosal. Stacja dializ
zapewnia komfortowe warunki do wykonywania
zabiegów. Konieczność dializowania nie stanowi
przeszkody w podziwianiu pięknej panoramy Tatr.
Miejsca hotelowe na terenie stacji dializ są
bezpłatne dla osób dializowanych (nie dotyczy
to osób towarzyszących). Budynek jest całkowicie
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Pisz, ul. Klementowskiego 8, tel. (87) 423-22-41
Pisz to wymarzone miejsce dla miłośników wędkowania,
zbierania grzybów i jagód, pieszych wędrówek,
uprawiania sportów wodnych i rekreacji na łonie natury.
To malownicze miasto położone jest na skraju Puszczy
Piskiej w południowo-wschodniej części Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich. Oprócz bogactwa przyrody, w miasto
obfituje w warte zobaczenia zabytki. W Piskiej stacji dializ
panuje prawdziwie rodzinna atmosfera.

Ustroń, ul. Sanatoryjna 7, tel. (33) 856-50-00 w. 5991
Ustroń jest jednym z najważniejszych ośrodków turystyczno
wypoczynkowych w Beskidzie Śląskim. W tym oto pięknym
mieście, każdy może znaleźć coś dla siebie; malownicze
zbocza Wielkiej Czantorii, Równicy stwarzają doskonałe
warunki do uprawiania górskiej turystyki pieszej, rowerowej,
a także wielu innych sportów. Naturalne plaże nad rzeką
Wisłą, baseny solankowe w Zakładzie Przyrodoleczniczym,
to tylko jedne z nielicznych atrakcji tego miasta. Stacja dializ
znajduje się na terenie Szpitala Sanatoryjnego Równica.
Zabiegi dializoterapii wykonywane są na najwyższym
poziomie.

Wadowice, ul. Słowackiego 9, tel. (33) 823-22-71
Miasto znane na całym świecie ze względu na
pochodzenie Ojca Świętego Jana Pawła II. Położone na
Pogórzu Śląskim. Wadowice są prawdziwą atrakcją dla
turystów i pielgrzymów, można zwiedzić „Dom Rodzinny
Ojca Świętego”, Bazylijkę, piękny Park Miejski. Na
turystów czekają liczne restauracje, kawiarnie i cukiernie,
w których można posmakować słynnych już na cały świat
wadowickich kremówek. Centrum Dializa zapewnia swoje
usługi na najwyższym, europejskim poziomie również
w tym, niezwykłym mieście.
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www.nephrocare.pl
Drodzy Pacjenci,
Stacje Dializ sieci Centrum Dializ Fresenius serdecznie zapraszają na dializy gościnne.
W naszych ośrodkach dializ zapewniamy:
- nowoczesny sprzęt medyczny do dializ,
- jednorazowe dializatory, oddzielne stanowiska HBV, HCV, HIV
- nowoczesne terapie dializacyjne (dializa wysoko przepływowa, hemodiafiltracja)
- opiekę fachowego personelu medycznego,
- transport na dializę i z powrotem,
- posiłek regeneracyjny.
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 72 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.
Centrum Dializ Fresenius:
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 rozwijająca się baza turystyczna przyciągają do
miasta każdego roku setki tysięcy turystów. Mrągowo jest
także znanym miastem festiwalowym.
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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: 91 326 56 51
Świnoujście to perła Morza Bałtyckiego z najpiękniejszymi
plażami w Polsce. Nowo otwarta 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 Limanowej
ul. Piłsudskiego 61
Tel: 18 3301 992
Limanowa – miasto w sercu Beskidu Wyspowego,
znakomite miejsce wypoczynku dla szukających
wytchnienia i ciszy na łonie nieskażonej przyrody. Liczne
kameralne gospodarstwa agroturystyczne położone w
urokliwych miejscach, wyciągi narciarskie, stadniny koni,
trasy spacerowe i rowerowe oraz serdeczni mieszkańcy
to główne zalety okolic Limanowej. Obok stacji dializ,
w sąsiednim budynku szpitala, znajduje się oddział
rehabilitacji medycznej świadczący usługi w ramach NFZ.

Kontakt
Zapraszamy! Pomożemy załatwić wszystkie formalne
procedury związane z rezerwacją dializ w naszych
ośrodkach.
Infolinia wakacyjna: tel. 605 33 77 17
www.dializagoscinna.pl
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www.davita.pl
Drodzy Pacjenci!
Dializy gościnne wielu kojarzą się jedynie z sezonem urlopowym (wakacje/ferie). Natomiast
nam w DaVita miło będzie Was gościć zarówno latem jak i o każdej innej porze roku. Dlatego na
kolejnych kartach, znajdziecie nie tylko duże, atrakcyjne, turystyczne ośrodki, ale także i te mniej
odkryte kierunki.
Różnorodność jest tak duża, że mamy nadzieję, każdy znajdzie dopasowany do swoich potrzeb wachlarz usług
turystycznych czy sposobów na spędzanie czasu.
W każdej z miejscowości, gdzie znajduje się nasz ośrodek, z pewnością odkryjecie piękno architektury, liczne imprezy
kulturalne i sportowe i przede wszystkim niepowtarzalną i wyjątkową atmosferę panującą w naszych ośrodkach.
Zachęcamy do aktywnego spędzania czasu i życzymy pogodnego wypoczynku!
Zespół DaVita1
STACJE DIALIZ
DaVita Clinic Biała Podlaska, ul. Terebelska
57-65, 21-500 Biała Podlaska, Telefon: 83 342 83 54
Ośrodek mieści się w wyremontowanym i rozbudowanym
budynku, na parterze, z łatwym dostępem również dla
osób niepełnosprawnych. Centrum oferuje również
pełen zakres usług diagnostycznych (włącznie z biopsją
nerki w zaprzyjaźnionym ośrodku akademickim)
i leczniczych Poradni Nefrologicznej. Biała Podlaska
to miasto ekologicznie czyste. Walorem regionu jest
także zróżnicowane dziedzictwo kulturowe i religijne,
odzwierciedlające się w różnorodności zabytków,
obrzędów religijnych i miejscowych obyczajów.
DaVita Clinic Gostyń , Plac Karola Marcinkowskiego
8/9, 63-800 Gostyń, Telefon: 65 575 80 20
Ośrodek DaVita Gostyń zlokalizowany w nowym
dwupiętrowym budynku. Miasto położone jest na wschód
od Leszna, nad rzeką Kanią, lewym dopływem Obry, na
zachodniej krawędzi Wysoczyzny Kaliskiej, na wysokości
90 m n.p.m.

1
DaVita sp. z o.o. jest oddziałem światowego operatora w zakresie świadczenia usług medycznych DaVita HealthCare Partners Inc., firmy z grupy
pięciuset największych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych ‘Fortune 500(R)’. Jesteśmy wiodącym dostawcą usług z zakresu leczenia
nerkozastępczego. Dziś w 2.290 ośrodkach, stacjach dializ DaVita zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Europie i Azji
leczonych jest około 174.000 pacjentów.
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DaVita Clinic Grójec, ul. Piotra Skargi 10,
05-600 Grójec, Telefon: 48 664 31 47.
Siedziba placówki mieści się w wolnostojącym
zabytkowym budynku, w którym znajdują się również inne
specjalistyczne gabinety lekarskie. Równinne tereny Grójca
z dobrymi glebami i stosunkowo łagodny klimat sprawiają,
że w okolicach Grójca i Warki sady dają wyjątkowo duże
plony. Obecnie sady zajmują ok. 35 tys. ha. Najpiękniej
prezentują się w maju, kiedy drzewa są obsypane białym
kwieciem.
DaVita Clinic Koło, ul. Poniatowskiego 25,
62-600 Koło, Telefon: 63 262 77 40
Stacja dializ w Kole mieści się w nowo wybudowanym
budynku na terenie szpitala w Kole. W leczeniu stosowany
jest wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku (filtry, linie
krwi, igły). Dializatory wysokoprzepływowe High-Flux
pozwalają uzyskać bardzo dobre wydializowanie.
Koło to dawne miasto królewskie. Z racji dobrego
skomunikowania Koło to świetna baza wypadowa
do licznych okolicznych atrakcji turystycznych, np. do
Sanktuarium w Licheniu, term w Uniejowie czy Parku
Makiet w Koninie.
DaVita Clinic Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej
86/88, 78-100 Kołobrzeg , ul. Łopuskiego 31,
78-100 Kołobrzeg, Telefon: 94 354 54 30
W Kołobrzegu mieszczą się dwa ośrodki dializ firmy DaVita,
usytuowane w odległości ok. 400m. od siebie, a 1500 m
od białych, piaszczystych plaż. Kołobrzeg położony u ujścia
rzeki Parsęty, wśród nadmorskich lasów, w Województwie
Zachodniopomorskim.
DaVita Clinic Piła, Al. Wojska Polskiego 43,
64-920 Piła, Telefon: 67 212 22 23
Ośrodek nowoczesny, zapewniający leczenie o wysokim
standardzie i fachową opiekę dializacyjną. Piła jest
malowniczo położonym miastem nad rzeką Gwdą, która
płynie przez centrum, otoczonym licznymi jeziorami,
otulona lasami, sąsiaduje z rezerwatem Kuźnik. Tereny
rekreacyjne miasta stanowią doskonałe miejsce
wypoczynku i relaksu.
DaVita Clinic Poznań, ul. Grunwaldzka 16/18,
60-780 Poznań, Telefon: 61 854 79 42
Ośrodek DaVita w Poznaniu jest największą Stacja Dializ
z siedmiu działających w tym mieście. Zlokalizowany jest na
terenie Szpitala Klinicznego nr. 2 w Poznaniu. Przepiękny
Poznań to miasto o niecodziennej urodzie przyciąga
odwiedzających jak magnes zarówno ze względów
ekonomicznych, kulturalnych jak i historycznych, gdyż
wielowiekowe dzieje przeplatają się tutaj z nowoczesnością
i techniką.
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Wysowa-Zdrój to wyjątkowa miejscowość
o unikalnych walorach krajobrazowych,
w której cisza i kontakt z nieskażoną przyrodą
sprzyjają odzyskaniu sił i zdrowia. Pobyt
w naszym uzdrowisku to szansa nie tylko na
zmianę otoczenia i wypoczynek, ale również
na rehabilitację, a także możliwość skorzystania
z zabiegów z zakresu leczenia uzdrowiskowego.
Już od 1993 roku w Ośrodku Uzdrowiskowym
“BESKID” w Wysowej-Zdroju funkcjonuje Oddział
Dializy Pozaustrojowej. Jest to pierwszy w Polsce
ośrodek przyjmujący chorych wymagających
dializy w trakcie pobytu w uzdrowisku.
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Sama procedura hemodializy i dializy otrzewnowej jest
bezpłatna (finansowana przez NFZ).
Zamiar wyjazdu do Wysowej-Zdroju należy zgłosić lekarzowi
w swojej stacji dializ, pobrać dokumentację medyczną oraz uzgodnić
termin przyjazdu ze stacją w uzdrowisku. Wniosek do pobrania na
stronie: www.uzdrowisko-wysowa.pl w zakładce Poradnik Kuracjusza.
Gwarantujemy dializę na najwyższym poziomie wykonywaną przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.
Pobyt osoby dializowanej w Uzdrowisku może być:
bezpłatny - ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia do szpitala uzdrowiskowego (turnus 21-dniowy)
za częściową odpłatnością - turnusy rehabilitacyjne 14-dniowe dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zarządzanych przez ośrodki pomocy społecznej np. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie (PCPR), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
pełnoplatny - wczasy lecznicze lub wypoczynkowe - okres i długość pobytu według uzgodnienia.
“Uzdrowisko Wysowa” S.A. organizuje dowóz osób dializowanych do naszego Ośrodka Dializ na turnusy ze skierowaniem
z NFZ (po wcześniejszym uzgodnieniu w dniach od poniedziałku do piatku w godzinach od 7.00-14.30 pod nr tel. 18 353 24 87).
Bezpośredni dojazd z Krakowa autobusem (codziennie).
Jeden procent

Przekazanie 1% podatku jest
wyjątkowo łatwe. Wypełnij
odpowiednia rubrykę w swoim
zeznaniu podatkowym.

1% podatku na rzecz Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Osób Dializowanych.

KRS 0000186438

„Uzdrowisko Wysowa” S.A.
38-316 Wysowa-Zdrój 149, woj. małopolskie

Ośrodek Uzdrowiskowy „Beskid” tel: +48 18 353 24 87; +48 882 070 104
e-mail: rezerwacja@uzdrowisko-wysowa.pl
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„Uzdrowisko Wysowa” S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany podanych w ofercie cen.
Przedstawione
informacje
o produktach i usługach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Dializy Gościnne
w Polsce

NOTATKI
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JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO DIALIZ GOŚCINNYCH

Dializa gościnna jest przeznaczona dla chorych, którzy planują okresowy pobyt poza miejscem zamieszkania i leczenia.
Dializę gościnną można uzyskać bezpłatnie w dowolnej innej lokalnej stacji dializ w Polsce. W tym celu należy:
1. Wybrać stację dializ.
2. Zadzwonić pod podany numer w celu rezerwacji miejsca. Podczas rozmowy należy mieć przygotowany: dowód
osobisty, terminy pobytu oraz posiadać wiedzę na temat swojego statusu wirusologicznego tzn. znać wyniki badań
HCV, HBS, HBC.
3. Przed wyjazdem pacjent powinien otrzymać zgodę na wyjazd do lekarza prowadzącego, który przygotuje informacje
dotyczące stanu zdrowia pacjenta i sposobu jego leczenia. Dokumentację medyczną należy przed wyjazdem przesłać do
wybranej stacji dializ, a kopię zabrać ze sobą. Prawidłowo przygotowana dokumentacja powinna zawierać skierowanie
oraz kartę informacyjną z macierzystej stacji dializ zawierającą:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dane osobowe (w tym grupę krwi)
przewidywany okres pobytu
krótki wywiad lekarski i aktualny opis badania fizykalnego;
suchą masę ciała;
ostatnie wyniki badań laboratoryjnych;
ostatnie EKG;
opis ostatniego badania RTG;
parametry dializy (czas, rodzaj koncentratu, prędkość przepływu krwi, przeciętną wielkość ultrafiltracji);
rodzaj stosowanego dializatora;
rodzaj i stan dostępu naczyniowego;
rodzaj i dawkę stosowanego antykoagulantu;
listę stosowanych leków.

4. Co najmniej tydzień przed planowanym przyjazdem, pacjent powinien telefonicznie lub e-mailem potwierdzić swoją
obecność.
Jeśli jesteście na liście oczekujących na przeszczep należy pozostawić na czas nieobecności swoje dane kontaktowe lub
dane stacji „dializy gościnnej” w miejscu dotychczasowego leczenia.
Z każdą ze stacji można skontaktować się telefonicznie, celem uzyskania szczegółowych informacji na temat dializ
gościnnych.
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