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Na naszej mapce pracowni urodyna-
micznych w ca∏ej Polsce, którà

prezentujemy w kolejnych numerach
Kwartalnika NTM tym razem dotarliÊmy
do województwa pomorskiego, gdzie bada-
nie wykonaç mo˝na w pi´ciu placówkach,
w czterech miastach: Gdaƒsku, Gdyni,
S∏upsku i Wejherowie. Wszystkie placów-
ki wykonujà badanie urodynamiczne w ra-
mach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia.

Z dotychczas zaprezentowanych woje-
wództw (mazowieckie, kujawsko-pomor-
skie, lubelskie, ∏ódzkie i pomorskie) naj-
wi´cej pracowni znajdziemy w woj. mazo-

wieckim (13), ale najmniejsza liczba
osób przypadajàcych na jednà pracowni´
wyst´puje w woj. kujawsko-pomorskim
(350 000 mieszkaƒców).

W nast´pnym numerze Kwartalnika
NTM zaprezentujemy placówki, w których
mo˝na wykonaç badanie urodynamiczne na
terenie woj. Êwi´tokrzyskiego. Mapka pla-
cówek z ca∏ego kraju dost´pna jest na stro-
nie internetowej www.ntm.pl. 

JeÊli majà Paƒstwo jakiekolwiek uwagi
dotyczàce listy pracowni urodynamicznych
w poszczególnych województwach prosimy
o kontakt na adres e-mailowy (karolina.cie-
piela@ntm.pl).

Gdaƒ (1))S∏upsk (2)

Wejherowo (1)

Gdynia (1))

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Akademickie Centrum Kliniczne AM - Poradnia Nefrologii Dzieci´cej
Gdaƒsk, ul. Kliniczna 1
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
Gdynia, ul. Pu∏awskiego 4
NZOZ Uro-Med
S∏upsk, ul. Lelewela 58
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka
S∏upsk, ul. Obroƒców Wybrze˝a 4
Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy
Wejherowo, ul. dr. A. Jagalskiego 10

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE WOLA
Warszawa, ul. Cio∏ka 30

tel. 22 - 837 83 07

PE¸NOPROFILOWA PRACOWNIA URODYNAMICZNA
DIAGNOSTYKA I LECZENIE NIETRZYMANIA MOCZU

Kierownik pracowni - dr n. med. Piotr Radziszewski

badania wykonywane w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odp∏atnie 

konsultacje specjalistów 
placówka przystosowana dla osób niepe∏nosprawnych 

Pracownie urodynamiczne - woj. pomorskie
Karolina Ciepiela

Informator dla lekarzy rodzinnych
zawiera:

✔ podstawowe informacje dotyczàce NTM,
✔ rodzaje Êrodków wch∏aniajàcych wraz z zasadami refundacji
✔ list´ pracowni urodynamicznych 
✔ punkty potwierdzenia zleceƒ NFZ
✔ dodatek: bloczek zleceƒ na refundowane Êrodki wch∏aniajàce

forma drukowana
adresowany do lekarzy rodzinnych

Newsletter NTM
zawiera nowoÊci medyczne zwiàzane z tematykà leczenia
nietrzymania moczu 
forma elekroniczna 
adresowany do lekarzy ginekologów i urologów

Nowe publikacje o NTM

Wszystkich lekarzy zainteresowanych bezp∏atnym
otrzymaniem Informatora lub Newslettera prosimy o kontakt 
poprzez e-mail: ntm@ntm.pl 
lub Infolini´ 0801 800 038 
(pon. - pt. w godz. 8.00-20.00 lub w soboty w godz. 8.00-16.00, z wyjàtkiem
Êwiàt; koszt po∏àczenia niezale˝nie od d∏ugoÊci rozmowy to 0,29z∏ + VAT) 
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