
 

 

 

 
 

 
Kampania „W kobiecym interesie” od lat realizowana jest w trosce o 
zdrowie Kobiet w Polsce. W tym roku skierowana jest do wszystkich 
kobiet.  
 
Drogie Panie, zapraszamy Was wszystkie – bez względu na wiek, 
stopień niepełnosprawności czy narodowość na konsultacje i badania 
ginekologiczne! 
 
Szacuje się, że w Polsce jest tylko 158* gabinetów ginekologicznych 
dostosowanych do potrzeb pacjentek z niepełnosprawnościami, a 
pacjentek z niepełnosprawnościami ponad 1,5 mln. Żaden z tych 
gabinetów nie jest w pełni przygotowany do obsługi pacjentek z 
różnymi niepełnosprawnościami. 
77 % kobiet z niepełnosprawnościami nie chodzi regularnie do 
ginekologa. 22 % nie było nigdy w życiu u ginekologa.** 64 % 
przyznaje, że zdarzyło im się zrezygnować z wizyty ze względu przede 
wszystkim na brak dostosowania infrastruktury budynku lub 
wyposażenia gabinetu ginekologicznego do ich potrzeb**. 
 



 

 

Dlatego w tym roku akcja bezpłatnych badań ginekologicznych 
realizowana będzie w MOBILNYM GABINECIE GINEKOLOGICZNYM, 
który dostępny jest dla kobiet z różnymi niepełnosprawnościami, w 
tym ruchową, wzroku i słuchu. 
 
Regularne badania (nie tylko ginekologiczne) gwarantują nam 
wszystkim pewność, że jesteśmy zdrowi, a to najlepszy prezent jaki 
możecie sobie podarować.  
 

Namówcie swoją mamę, siostrę oraz przyjaciółki i przyjdźcie 
razem, aby profilaktycznie sprawdzić stan swojego zdrowia.  
 
 

AKCJA BEZPŁATNYCH BADAŃ 
 

Będziemy w 10 miejscowościach położonych na terenie województw 

pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.  

Badania realizowane będą w MOBILNYM GABINECIE 

GINEKOLOGICZNYM, który dostosowany jest do potrzeb pacjentek z 

niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu: 

• podnośnik i wózek rehabilitacyjny, 

• odpowiednia przestrzeń manewrowa, 

• przeszkolony personel pomocniczy, w tym asystent medyczny, 

• tłumacz polskiego języka migowego (online), 

• niezbędne dokumenty i formularze przetłumaczone na alfabet 

Braille’a, 

• niezbędne dokumenty i formularze przetłumaczone na język 

polski język migowy, 

• pętla indukcyjna. 

 

 
 



 

 

Lębork  
 1 lipca (piątek), godz. 15:00-21:00, Skwer przy placu Pokoju 
 

Wejherowo  
2 lipca (sobota), godz. 10:00-16:00, Parking przy ul. św. Jacka (przy 
Parku Miejskim) 
 

Tczew  
3 lipca (niedziela), godz. 10:00-16:00, Urząd Miejski (parking) Pl. 
Piłsudskiego 1 
 

Chełmża  
7 lipca (czwartek), godz. 15:00-21:00, Rynek Miasta 
 

Brodnica  
8 lipca (piątek), godz. 15:00-21:00, Pałac Anny Wazówny (parking) ul. 
Zamkowa 1 
 

Włocławek  
9 lipca (sobota), godz. 10:00-16:00, Urząd Miasta (parking) Zielony 
Rynek 11/13 
 

Inowrocław  
10 lipca (niedziela), godz. 10:00-16:00, Basen „Delfin”(parking), ul. 
Macieja Wierzbińskiego 11 
 

Września 
15 lipca (piątek), godz. 15.00-21.00, Rynek Miasta 
 

Słupca  
16 lipca (sobota), godz. 10:00-16:00, Targowisko Miejskie przy ul. 
Franciszka Ratajczaka 3a 
 

Konin 
 17 lipca (niedziela), godz. 10:00-16:00, Koniński Dom Kultury 
(parking) ul. Dworcowa 1 
 

 

 



 

 

BEZPŁATNE konsultacje i badania ginekologiczne obejmują: 

• USG ginekologiczne, 
• cytologię, 
• test na obecność wirusa HPV – 14 najbardziej onkogennych 

typów, 
• badanie piersi (USG lub palapacyjne). 

Wyniki badań USG otrzymasz na miejscu, a wynik cytologii i/lub testu 
na HPV będziesz mogła odebrać online lub osobiście w ALAB 
Laboratoria. 

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA BADANIE? 

 
Zapraszamy wszystkie chętne kobiety, bez względu na wiek, miejsce 
zamieszkania, narodowość czy stopień niepełnosprawności. Musisz 
mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport. 
 
ZAPISY: 
-  przyjmujemy osobiście w dniu badania na miejscu, 
- dla pacjentek posiadających aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności, zapisy przyjmujemy również mailowo pod 
adresem wki@zdrowa-ona.pl oraz telefonicznie, w tym poprzez SMS, 
pod numerem 604 217 257. 
 
UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zapisów. 
Gabinet przystosowany jest dla pacjentek z różnymi 
niepełnosprawnościami, w tym: ruchu, wzroku i słuchu. 
 
Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod numerem telefonu 
604 217 257 lub mailem wki@zdrowa-ona.pl 
Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-
16:00 oraz w dniach, w których odbywają się badania: w czwartki i 
piątki w godzinach 10:00-21.00, w soboty i niedziele w godzinach 
8:00-16:00. Na maile odpowiadamy w ciągu 24 h. 

mailto:wki@zdrowa-ona.pl


 

 

 
INFORMACJE DLA MEDIÓW 

Olga Walentynowicz m. olga.walentynowicz@first-aid.com.pl tel. 791 
398 282  

Dagmara Kumor m. dagmara.kumor@first-aid.com.pl tel. 502 092 
362  

 
 
*Liczba gabinetów zarejestrowanych w ogólnodostępnych bazach gabinetów ginekologicznych na 
stronach dostepnaginekologia.pl oraz sekson.pl, dane z lutego 2022 r. 
** Badanie ARC Rynek i Opinie zrealizowane w maju i czerwcu 2022 r. na zlecenie Gedeon Richter 
Polska. CAWI, N= 201 kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu. Badanie zrealizowane 
we współpracy z Fundacjami: Kulawa Warszawa, Avalon i Integracja, Polskim Związkiem Głuchych oraz 
Polskim Związkiem Niewidomych. 

 


