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Mahallenizde sağlık danışmanlığı

Doradztwo 
zdrowotne  
w Twojej okolicy



Czym jest punkt 
doradztwa zdrowotnego?

Kto może się do  
nas zgłosić?

Nasza działalność jest dostępna dla 
wszystkich tych, którzy potrzebują 
doradztwa w kwestiach zdrowotnych  
lub wsparcia w trudnej sytuacji życiowej. 
Punkt doradztwa zdrowotnego jest  
miejscem, w którym oferujemy pełne 
zrozumienie. Jesteśmy tam, gdzie tego 
potrzebujesz – w Twojej okolicy.

Pomożemy utworzyć najlepszą podstawę 
dla ochrony zdrowia. Nasi pracownicy 
mają wykształcenie medyczne.  
Odpowiadają na pytania i kontaktują  
z ekspertami, którzy mogą pomóc  
w konkretnych sprawach: np. lekarzami, 
instytucjami pielęgnacyjnymi lub kasami 
chorych. Doradzają oni i pośredniczą 
w miejskich ofertach dla zapewnienia 
szybkiego i niezbiurokratyzowanego 
kontaktu i działania.

Dobrze, że 
Państwo do  
nas trafili…



Nasza oferta

Punkt doradztwa zdrowotnego doradza, 
pośredniczy i pomaga w wyszukiwaniach, 
łączy ludzi z odpowiednimi ofertami 
pomocy.

Wsparcie  
przy wyszukiwaniu 
lekarza domowego 

i specjalisty

Pomoc 

przy rozumieniu 
dokumentów,  
np. wypisu ze szpitala

Opieka i  
wczesna pomoc

dla dzieci, młodzieży, 
kobiet i mężczyzn w takich 

kwestiach, jak przykładowo 
zdrowie psychiczne, ruch i 

odżywianie 

Doradztwo i kontakty  
z oferentami   
w kwestiach ciąży, 
macierzyństwa, 
wychowania, prewencji  
i opieki, potrzeby pielęgnacji 
i wsparcia dla krewnych 
sprawujących opiekę

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen • We care  
about your health • Sağlığınız bizim için çok değerlidir • 
Для нас очень важно, чтобы вы были здоровы • Troska o 
Twoje zdrowie leży nam na sercu • 
Tenduristiya we ji bo me girîng e •

سالمت شام اولویت نخست ما است
صحتك لها األولوية لدينا



Jesteśmy 
dla Ciebie!

Doradzamy i wspomagamy Ciebie  
i Twoich bliskich, abyście mogli 
długo cieszyć się zdrowiem. 

Potrafimy słuchać i pomagamy  
w skierowaniu zdrowia, a tym samym 
życia na właściwe tory. Niezależnie 
od tego, w jakiej sytuacji życiowej  
się znajdujesz, zapraszamy!

Jesteś chory  
i potrzebujesz porady 
lekarskiej i pomocy, 
aby wrócić do pełni 
sił – ale nie wiesz,  

do kogo się zwrócić?



Chciałbyś zapewnić 
swoim dzieciom 

możliwości 
uprawiania sportu, 

ale nie masz 
kontaktów ani 

środków?

Jesteś w ciąży lub 
już jesteś rodzicem 
i chcesz zapewnić 
swojemu dziecku 
zdrowy start, ale 
nie wiesz, gdzie 

szukać wsparcia?



Członek Twojej 
rodziny jest chory, ale 
boi się lub wstydzi iść 

do lekarza, chcesz  
mu pomóc, ale nie 

wiesz jak?

Masz problemy 
zdrowotne, nie 

możesz pracować, 
byłeś już u wielu 

lekarzy i słyszałeś 
różne opinie, ale nic 
się nie poprawiło?



Chcesz zadbać  
o swoich rodziców 

lub dziadków, ale nie 
masz czasu  

na inne aktywności 
poza pracą, opieką 

nad dziećmi  
i własnymi kwestiami 

zdrowotnymi? 

Możesz powierzyć nam 
swoje troski: Twoje zdrowie 
jest kluczową kwestią 
naszej pracy.

Zapraszamy!



Pomożemy utworzyć najlepszą podstawę 
dla ochrony zdrowia. Nasi pracownicy mają 
wykształcenie medyczne. Punkt doradztwa 
zdrowotnego jest miejscem, w którym 
mówimy w Twoim języku. Jesteśmy tam, 
gdzie tego potrzebujesz – w Twojej okolicy.

Troska o Twoje zdrowie leży nam na sercu
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Sağlığınız bizim için çok değerlidir

We care about your health 
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen
Для нас очень важно, чтобы вы были здоровы

سالمت شام اولویت نخست ما است

Şîreta tenduristiyê li cîrantiya we

مشورة صحية يف منطقتك


