
Twoje zdrowie na telefon, 
zdalnie, w internecie

 ➦ Masz pytanie do NFZ, nie znasz numeru 
telefonu do przychodni?

Zadzwoń pod 800 190 590 – to numer cało-
dobowej, bezpłatnej infolinii NFZ. Jest czynny 
codziennie, także w dni wolne od pracy, przez 
24 godziny na dobę.

 ➦ Chcesz porozmawiać z  e-doradcą NFZ 
bez wychodzenia z domu?

Umów się na zdalną konsultację, czyli wide-
ospotkanie z wykorzystaniem aplikacji Micro-
soft Teams. Jak to zrobić? Wystarczy wpisać 
do przeglądarki internetowej „e-doradca NFZ” 
lub na www.nfz-szczecin.pl wejść do zakładki 
Dla Pacjenta/Załatw sprawę. Tutaj wybierz 
dzień i godzinę spotkania. e-Doradca udzieli 
Ci ogólnych informacji dotyczących np. zasad 
udzielania świadczeń, leczenia uzdrowiskowego 
czy praw pacjenta.

 ➦ Chcesz zamówić przez internet wizytę 
w NFZ?

Taka możliwość dotyczy siedziby Oddziału 
w Szczecinie i Delegatury w Koszalinie. Jak to 
zrobić? Na stronie www.nfz-szczecin.pl. wejdź 
do zakładki Dla Pacjenta. Rezerwacji on-line 
podlegają wizyty związane m.in. z: uzyskaniem 
EKUZ, potwierdzeniem Profilu Zaufanego, wy-
jaśnieniem statusu ubezpieczenia w  eWUŚ, 
zawarciem umowy dobrowolnego ubezpiecze-
nia zdrowotnego, leczeniem uzdrowiskowym.

 ➦ Chcesz wiedzieć, gdzie najszybciej do-
staniesz się do lekarza?

Skorzystaj z Informatora o Terminach Leczenia 
na www.nfz-szczecin.pl w  zakładce Dla Pa-
cjenta/Leczenie. Wystarczy zacząć wpisywać 
nazwę świadczenia, np. z zakresu kardiologii. 
Zaznacz przypadek: pilny lub stabilny, wybierz 
województwo lub zacznij wpisywać nazwę 
miejscowości. Wyświetli się lista wszystkich 
placówek i pierwszy wolny termin. Dowiesz się, 
ile osób czeka w każdej z nich na leczenie, czy 
są udogodnienia dla pacjentów, np.: parking, 
podjazd dla wózków, winda, łazienka dla osób 
niepełnosprawnych.

 ➦ Chcesz mieć dostęp do swojego Inter-
netowego Konta Pacjenta?

Zaloguj się przez stronę pacjent.gov.pl za po-
mocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub konta 
bankowego. Na IKP znajdziesz historię swo-
jego leczenia, informacje o wystawionych Ci 
e-receptach, wykupionych lekach, e-skiero-
waniach, e-zwolnieniach, o szczepieniach. Na 
IKP zmienisz lekarza, pielęgniarkę, położną 
POZ; upoważnisz innych do informacji o swo-
im stanie zdrowia; złożysz wniosek o EKUZ; 
pobierzesz Unijny Certyfikat COVID (UCC).

 ➦ Chcesz mieć szybki kontakt z  nocną 
i świąteczną opieką zdrowotną?

Skorzystaj z  Teleplatformy Pierwszego Kon-
taktu pod numerem 800 137 200. TPK jest 
czynne poza godzinami pracy przychodni 
POZ, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 
18.00-8.00, a w soboty, niedziele i święta – 
całodobowo. Kontaktując się z TPK, otrzymasz 
w formie telekonsultacji poradę pielęgniarki/
położnej lub lekarza oraz e-receptę, e-skiero-
wanie na szczepienie przeciwko COVID-19, 
e-zwolnienie. Z  platformy mogą korzystać 
również osoby niesłyszące. Infolinia obsłu-
giwana jest w  języku polskim, angielskim 
i ukraińskim.

Akademia NFZ
 ➦ Szukasz dobrej, sprawdzonej diety?

Jest nią dieta DASH (ang. Dietary Approaches 
to Stop Hypertension, pol. Dieta w leczeniu 
i  zapobieganiu nadciśnienia) to uniwersal-
na dieta o  udowodnionych właściwościach 
prozdrowotnych – wręcz profilaktycznych. 
Znajdziesz ją na portalu diety.nfz.gov.pl. Są 
tu diety na nadwagę i otyłość, na poprawę 
nastroju i  niwelowanie apatii, na zaparcia, 
dla wegetarian, seniorów, cukrzyków, osób 
z nadciśnieniem, chorobą Hashimoto. Są też 
plany żywieniowe dla całych rodzin. Do każ-
dego jadłospisu dołączona jest lista zakupów.

 ➦ Chcesz w  8 tygodni odzyskać/uzyskać 
dobrą formę?

Skorzystaj z  prawdziwego hitu, jakim jest 
filmowy cykl Akademii NFZ „8 tygodni 
do zdrowia”. Program składa się z 8 filmów 
zawierających praktyczne wskazówki i porady 
ekspertów oraz 8 programów treningowych 
z gotowymi zestawami ćwiczeń. W każdym 
odcinku występują: lekarz, fizjoterapeuta, 
trenerzy, psycholog i dietetyk. Ćwiczyć możesz 
z telefonem, tabletem, przed komputerem lub 
telewizorem.

 ➦ Masz problemy z kręgosłupem?
Pobierz aplikację Moje Fizjo +, która stanie 
się dla Ciebie doraźną pomocą w walce z do-
legliwościami bólowymi kręgosłupa, barku 
czy biodra. Dzięki aplikacji ułożysz sobie 
plan ćwiczeń i zrealizujesz go w domowym 
zaciszu. Więcej informacji na stronie mojefizjo.
nfz.gov.pl.

Zapraszamy 
do sal obsługi NFZ

 ➦ Chcesz regularnie mierzyć ciśnienie 
krwi i kontrolować masę ciała?

W siedzibie ZOW NFZ przy ul. Arkońskiej 45 
jest Kiosk Profilaktyczny, w którym możesz to 
robić bezpłatnie. Kiosk jest czynny w dni po-
wszednie, od poniedziałku do piątku, w godz. 

9.00-12.30 i 13.00-15.30. Nasz doradca ds. 
profilaktyki i promocji zdrowia powie Ci, jakie 
są normy wykonanych pomiarów.

 ➦ Chcesz być na bieżąco z profilaktyką?
Polecamy cykl Narodowego Funduszu Zdro-
wia pt. Środy z  Profilaktyką. Każdego ty-
godnia proponujemy inny temat, opisując 
objawy chorób i dolegliwości oraz wskazując 
metody zapobiegania im lub radzenia sobie 
z  ich wczesnymi skutkami. Każdej środzie 
towarzyszy ulotka oraz film na YouTube. 
W naszej siedzibie często gościmy specjali-
stów z różnych dziedzin. Więcej informacji: 
www.nfz-szczecin.pl oraz na portalu Akade-
mia NFZ akademia.nfz.gov.pl.

 ➦ Chcesz załatwić sprawę w NFZ w ciszy 
i spokoju?

Odwiedź nas w  czasie Cichej godziny, na 
którą zapraszamy w  każdy wtorek między 
14.00 a 15.00 do siedziby NFZ w Szczecinie 
przy ul. Arkońskiej 45 lub do Delegatury 
NFZ w Koszalinie przy ul. Andersa 34. Cicha 
godzina adresowana jest w szczególności do 
osób ze spektrum autyzmu. Światła na sali 
obsługi są wtedy wygaszone lub przyciemnio-
ne, telefony i komunikaty głosowe wyciszone, 
a  rozmowy prowadzone są niezbyt głośno, 
tak aby nie zakłócać spokoju.

Zapobiegaj chorobom. 
Badaj się profilaktycznie!

 ➦ Chcesz wykonać profilaktyczną 
mammografię?

Profilaktyczną mammografię mogą wykonać 
co dwa lata kobiety w wieku 50-69 lat. Ba-
danie jest bezpłatne, nie wymaga skierowania 
ani zaproszenia; trzeba się tylko umówić. 
Mammografia wykonywana jest w pracow-
niach stacjonarnych i w mammobusach.

 ➦ Chcesz wykonać profilaktyczną cy-
tologię?

Program profilaktyki raka szyjki macicy ad-
resowany jest do kobiet w  wieku 25-59 
lat. Profilaktyczną cytologię można zrobić 
raz na 3 lata w  każdym gabinecie gine-

kologiczno-położniczym zakontraktowanym 
przez NFZ. Do ginekologa nie jest wymagane 
skierowanie.

 ➦ Chcesz skorzystać z profilaktyki chorób 
układu krążenia (CHUK)?

Program kierowany jest do osób, które w da-
nym roku kalendarzowym kończą 35, 40, 45, 
50, 55, 60, 65 lat, są obciążone czynnikami 
ryzyka związanymi z paleniem tytoniu, nadci-
śnieniem tętniczym krwi, zaburzeniami gospo-
darki lipidowej, niską aktywnością ruchową, 
nadwagą i  otyłością, upośledzoną tolerancją 
glukozy, nadmiernym stresem, nieracjonalnym 
odżywianiem się, wiekiem. Świadczenia udzie-
lane są bez skierowania przez lekarza POZ, 
do którego pacjent jest zadeklarowany. Lekarz 
przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje 
go na badania pozwalające określić kategorię 
ryzyka choroby układu krążenia.

 ➦ Masz 40 lat lub więcej? Skorzystaj z pro-
gramu Profilaktyka 40 PLUS.

Skorzystaj z programu Profilaktyka 40 PLUS. Jest 
to pakiet darmowych badań diagnostycznych dla 
osób od 40. roku życia. Warunkiem wykonania 
badań jest wypełnienie ankiety – na IKP lub 
pod nr. telefonu 22 735 39 53 i  otrzymanie 
numeru e-skierowania. W  ramach programu, 
w  zależności od wyników ankiety, mogą być 
wykonane następujące badania: morfologia krwi 
obwodowej; stężenie cholesterolu całkowitego 
albo kontrolny profil lipidowy; stężenie glukozy we 
krwi; badania stanu wątroby; poziom kreatyniny 
oraz kwasu moczowego we krwi; badanie ogólne 
moczu; krew utajona w kale; pomiar ciśnienia 
tętniczego, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie 
i BMI; u mężczyzn dodatkowo: PSA – antygen 
swoisty dla stercza całkowity. Spis realizatorów 
programu jest na stronie internetowej ZOW NFZ.

 ➦ Chcesz wykonać profilaktyczne badanie 
w kierunku raka jelita grubego?

Profilaktyczną kolonoskopię mogą wykonać 
osoby w  wieku 50-65 lat, a  także osoby 
w wieku 40-49 lat, jeśli posiadają krewnego 
pierwszego stopnia, u  którego rozpoznano 
nowotwór jelita grubego. Do udziału w progra-
mie nie jest wymagane skierowanie. Badanie 
jest wykonywane w znieczuleniu miejscowym. 
Gdzie się badać: www.nfz-szczecin.pl.

 ➦ Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie
71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45; kancelaria@nfz-szczecin.pl

 ➦ Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie
75-626 Koszalin, ul. Andersa 34; koszalin@nfz-szczecin.pl

 ➦ Punkt Obsługi Klientów w Szczecinie
70-769 Szczecin, ul. Andre Citroëna 2 (parter siedziby ZUS); ko-
respondencję należy kierować do siedziby przy ul. Arkońskiej 45, 
adres jw.; kancelaria@nfz-szczecin.pl;
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 ➦ Obsługa klientów (ostatni bilet wydawany jest 10 minut 
przed zamknięciem sali)

sale w Szczecinie i Koszalinie: pn. 8-18, wt.-pt. 8-16
punkt obsługi w Szczecinie-Zdrojach: pn. 8-16; wt.-pt. 8-15

• www.nfz-szczecin.pl   • https://akademia.nfz.gov.pl/   • https://diety.nfz.gov.pl/   • https://pacjent.gov.pl/


