
 

Bezpłatne programy profilaktyczne. 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych programów profilaktycznych, 

realizowanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie, w ramach: 

 profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)  - lekarz POZ. 

 profilaktyki gruźlicy – pielęgniarka POZ. 

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia. 

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania!  

  Udział w ww. programie ma na celu wczesne wykrycie ewentualnych chorób układu krążenia, a tym samym jak 

najszybsze podjęcie przez lekarza odpowiedniego leczenia. 

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu 

należy do najwyższych w Europie. 

Program adresowany do osób, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u 

których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze 

świadczeń udzielanych w ramach programu. 

http://www.nfz.gov.pl/


 

 

Do realizacji Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia zobowiązany jest każdy lekarz podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ), który posiada umowę z NFZ lub jest zatrudniony w podmiocie, który taką umowę ma zawartą. 

Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia: 

Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka: nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg), 

1. zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, 

triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu), 

2. palenie tytoniu, 

3. niska aktywność ruchowa, 

4. nadwaga i otyłość, 

5. upośledzona tolerancja glukozy, 

6. wzrost stężenia fibrynogenu, 

7. wzrost stężenia kwasu moczowego, 

8. nadmierny stres, 

9. nieracjonalne odżywianie, 

10.  wiek, 

11.  płeć męska, 

12.  obciążenia genetyczne, 

znajdujące się na liście pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ , spełniające powyższe kryteria. 

http://www.nfz.gov.pl/


 

Program profilaktyki gruźlicy. 

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania!  

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej 

gruźlicy, a w szczególności: 

 miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą; 

 mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone 

długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne). 

Kryteria kwalifikacji do udzielania świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki gruźlicy: 

2. Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w 

dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym: 

 osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą LUB osoby, u których stwierdza się 

przynajmniej jedną z następujących okoliczności: 

 długotrwałe bezrobocie, 

 niepełnosprawność, 

 długotrwałą chorobę, 

http://www.nfz.gov.pl/


 

 

 uzależnienie od substancji psychoaktywnych, 

 bezdomność. 

2. Pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on 

badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych 

świadczeniodawców). 

 

UWAGA. 

  Warto zwrócić uwagę, że wzrastająca (w niektórych województwach) liczba zachorowań na gruźlicę, wymaga działań 

w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby. Wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe, prawidłowo 

poprowadzone leczenie chorego sprawia, że już po miesiącu pacjent przestaje być zaraźliwy dla otoczenia. 

  

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH  PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH W 

SPZOZ PRZYCHODNI MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE W RAMACH NFZ. 

http://www.nfz.gov.pl/

