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Proszę przeczytać tekst i uzupełnić wyrazami z ramki.

2

Masz umowę o pracę lub umowę zlecenie? Jeśli tak, to jesteś w …………………………………………………….. systemie opieki zdrowotnej. Możesz korzystać 
z darmowego leczenia w ……………………………………………………, przychodni, poradni …………………………………………………….., które mają podpisaną 
……………………………………………………... z NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia). Możesz do tego ubezpieczenia dopisać członków swojej 
…………………………………………………….. Chcesz to zrobić? Poinformuj o tym swojego ……………………………………………………. 

Kiedy potrzebujesz leczenia u specjalisty w ramach NFZ, musisz najpierw iść do lekarza …………………………………………………….. To lekarz pierwszego 
……………………………………………………... On wypisuje skierowanie do specjalisty. Nie potrzebujesz skierowania do psychiatry, onkologa, wenerologa, 
dentysty, ginekologa i położnika. 
W Polsce działa też prywatna służba zdrowia. Opłacasz w niej składki dobrowolnie. Najpierw musisz wybrać …………………………………………………….. 
ubezpieczeniową. W prywatnych firmach, takich jak Luxmed, Medicover, możesz też wykupić pakiet medyczny. Kiedy twój stan zdrowia będzie 
bardzo ……………………………………………………., będziesz ……………………………………………………. szpitala publicznego. Wtedy musisz zapłacić za leczenie. 
Specjaliści mają prywatne gabinety. Nie wszyscy pracują w ramach umowy z NFZ. Wtedy za ……………………………………………………. i leczenie trzeba 
płacić samemu. 

W Polsce działa darmowa opieka dentystyczna w ramach NFZ. Dentysta wyleczy ból ……………………………………………………., założy plombę i wykona 
inne usługi. Uwaga: nie wszystkie zęby leczy się w ramach NFZ. 

Przed rozpoczęciem nowej pracy pracodawca musi dać skierowanie do lekarza medycyny pracy. Za te badania płaci pracodawca. Kiedy skoń-
czy się …………………………………………………….. ich ważności, trzeba je powtórzyć.

pracę  pracodawcę  wizytę  zęba  specjalistycznej  termin  pacjentem  

rodziny  szpitalu  umowę  publicznym  zły  firmę  rodzinnego  kontaktu
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Proszę przeczytać tekst i wpisać P (prawda) lub F (fałsz).

Lekarz pierwszego kontaktu nie tylko daje skierowanie do specjalisty. Może wystawić zwolnienie lekarskie z pracy, tzw. „L4”. Diagnozuje 
choroby i przepisuje leki na receptę. Lekarstwa zapisane na recepcie mogą być tańsze. Lekarz rodzinny daje też skierowanie na badania. Są 
one wtedy darmowe. Są to badania krwi, moczu, kału, EKG (badanie elektrokardiograficzne), USG (badanie ultrasonograficzne), RTG (zdjęcie 
radiologiczne), spirometria, gastroskopia, kolonoskopia. Lekarz rodzinny może też wystawić skierowanie do szpitala, do sanatorium, na 
rehabilitację. 

Lekarz rodzinny organizuje też szczepienia. W Polsce obowiązuje kalendarz szczepień dla dzieci do 19. roku życia. Są one bezpłatne. Kto nie 
szczepi dzieci w ramach szczepień obowiązkowych, może mieć konsekwencje prawne – np. grzywnę.

Lekarz rodzinny nie może dać skierowania do specjalisty. 

L4 to inaczej zwolnienie lekarskie z pracy na okres choroby.

Lekarstwa wypisane na recepcie możemy kupić taniej.

W Polsce nie ma możliwości zrobienia za darmo badań krwi.

W Polsce szczepienia organizują szpitale.

Kalendarz szczepień dotyczy tylko osób niepełnoletnich.

W Polsce szczepienie dzieci jest obowiązkowe.

F

źródła: https://grupazdrowie.pl/compendium/jakie-badania-za-darmo-na-nfz-gdzie-mozna-je-wykonac/ dostęp online [13.11.2021]
https://leki.pl/poradnik/obowiazkowe-szczepienia-w-polsce/ [dostęp online 13.11.2021]
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Proszę uzupełnić zdania rzeczownikiem w dopełniaczu.

a) przykład: Boli mnie serce – idę do (kardiolog) kardiologa. 

b) Jestem przeziębiony/-a, mam gorączkę, nie mogę iść do pracy – muszę iść na wizytę do (lekarz rodzinny) ………………………………………………………….

c) Boli mnie ząb – muszę umówić się do (dentysta) ………………………………………………………….

d) Mam wysypkę – muszę iść na wizytę do (dermatolog) ………………………………………………………….

e) Nie widzę wyraźnie – idę do (okulista) …………………………………………………………..

f) Mam depresję – lekarz rodzinny da mi skierowanie do (psychiatra) …………………………………………………………

g) Boli mnie kręgosłup – potrzebuję pomocy (ortopeda) …………………………………………………………..

h) Moje dziecko jest chore – dzwonię do (pediatra) ………………………………………………………….. 

i) Chcę stosować środki antykoncepcyjne – umawiam się na wizytę do (ginekolog) ………………………..……………………………………………………

a) przykład: nie ma (dobry nastrój) dobrego nastroju,

b) poczucie (smutek) …………………………………………………………. ,

c) nie widzi (sens życia) ………………………………………………………….. ,

d) brak (apetyt) …………………………………………………………. ,

e) nie odczuwa (przyjemność) ………………………………………………………… ,

f) wahania (nastrój) ………………………………………………………… ,

g) ból (głowa) ………………………………………………………… , 

h) zaburzenia (sen) ………………………………………………………… ,

i) potrzeba (izolacja) ………………………………………………………… ,

j) zmiana (zachowanie) ………………………………………………………… .
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Proszę wpisać rzeczownik w dopełniaczu. Jak zachowuje się osoba, która może mieć depresję?

3.
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źródło: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jakie-badania-w-programie-profilaktyka-40-plus [dostęp online 13.11.2021]

Kiedy idziesz do lekarza, musisz opisać mu swój stan zdrowia. 
Oto przydatne wyrażenia. Proszę uzupełnić odpowiednią formą rzeczownika. 

a) przykład: Boli mnie (co? głowa) głowa. 

b) Swędzi mnie (co? szyja) …………………………………………………………... 

c) Spuchła mi (co? ręka) …………………………………………………………. 

d) Mam (co? wysypka) …………………………………………………………. na (czym? brzuch) …………………………………………………………

e) Nie mam (czego? apetyt) ………………………………………………………….

f) Mam zawroty (czego? głowa) ………………………………………………………….

g) Mam alergię na (co? czekolada) ………………………………………………………….

......   Na badanie zabierz dowód osobisty.

......   Odbierz wyniki badań w placówce, w której realizowałeś świadczenie, lub przez IKP.

......   Wybierz placówkę, w której chcesz zrealizować badania, skontaktuj się z nią i umów na termin badania.                                                                                                                   

......   Wypełnij ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53.                                                                            

......   Poczekaj 2 dni robocze na wystawienie e-skierowania.

Masz 40 lat lub skończysz w tym roku? Jesteś zarejestrowany w publicznej służbie zdrowia? 
Możesz dostać skierowanie na badania „Profilaktyka 40 PLUS”. Proszę ułożyć w kolejności. 

5.
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źródło: https://cpr.kielce.uw.gov.pl/cpr/poradniki/216,Poradnik-Kiedy-dzwonic-na-numer-alarmowy-112.html [dostęp online 13.11.2021]

Proszę przeczytać tekst. 

112 to numer alarmowy. Działa na terenie całej Unii Europejskiej. Połączysz się z operatorem. Musisz krótko opisać 
sytuację, podać swoje imię i nazwisko. Musisz też znać adres miejsca zdarzenia. Operator może zadawać dodatko-
we pytania. Po rozmowie zostaw włączony telefon. Operator może do ciebie zadzwonić po dodatkowe informacje. 
Nie wszystkie sytuacje zgłaszamy na numer 112. Kiedy dzwonisz niepotrzebnie, blokujesz linię!
 
Proszę zaznaczyć sytuacje, które zgłaszamy na numer 112. 

pożar

korek

dziura w drodze

wypadek drogowy

kradzież

przemoc

rozpoznanie osoby poszukiwanej przez policję

wezwanie taksówki

omdlenie, utrata świadomości

konsultacja z lekarzem

włamanie

poważne uszkodzenie ciała

porażenie prądem

nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu 

lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu

V

7.
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Chcesz być zdrowy/-a? Oto zasady zdrowego trybu życia.

1. przykład: Nie wolno palić.

2. ……………………………………. unikać biernego palenia.

3. ……………………………………… utrzymać właściwą wagę ciała.

4. Codziennie ……………………………………………… uprawiać sport. 

5. ………………………………………. jeść zdrowo.

6. ………………………………………… pić co najmniej 1,5 litra wody dziennie.

7. ……………………………………… ograniczyć alkohol.

8. Nie ……………………………………….. chodzić do solarium.

9. Nie …………………………………… żyć w stresie.

10. …………………………………………. się wysypiać.

11. …………………….. regularnie się badać. 

....................…………………………………………………………………………………....................…………………………………………………………………………………………………….....................

....................…………………………………………………………………………………....................…………………………………………………………………………………………………….....................

....................…………………………………………………………………………………....................…………………………………………………………………………………………………….....................

....................…………………………………………………………………………………....................…………………………………………………………………………………………………….....................

....................…………………………………………………………………………………....................…………………………………………………………………………………………………….....................

Proszę uzupełnić tekst czasownikami: można, trzeba, powinno się, należy.

Napisz, których zasad przestrzegasz w życiu. W jaki sposób?

8.
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Materiały do nauki o Polsce „Zdrowie” 
zostały opracowane w ramach projektu 
„Zorientuj się w (Wielko)polsce. Wiedza 
i umiejętności na rzecz wzajemnej integracji". 
Projekt finansowany przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
EOG w ramach Programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Regionalny.
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Przydatne informacje:

Lista wielkopolskich szpitali
http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/13066/

Punkt Profilaktyki Intymnej
Program jest skierowany do mieszkańców Poznania.
Termin wizyty należy umówić wcześniej poprzez 
całodobową rejestrację telefoniczną
tel. 61 647 77 25
Al. Solidarności 36, Poznań

Ośrodek Psychoterapii dla Osób Uzależnionych 
i Ich Rodzin Zmiana
ul. Lindego 4-6, Poznań (dla osób z województwa 
wielkopolskiego)
tel.: 61 223 12 56, 61 223 12 57
e-mail: osrodekzmiana@tlen.pl

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Profilaktyki, 
Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu
ul. Sobieskiego 2, Poznań 
tel: 61 868 72 27, 61 867 98 04
e-mail: poznan@monar.org
https://www.poznan.monar.org/

Leczenie alkoholizmu – Przychodnia Leczenia 
Uzależnień
ul. Górki 17A, Poznań
519 775 225

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacjii ITAKA
22 484 88 01 

Telefon zaufania dla osób starszych;
dyżur na temat choroby Alzheimera
22 635 09 54

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę

800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli 
w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Pomocnik dla rodziców i opiekunów nastolatków
https://static.im-g.pl/im/9/28143/m28143619,
POMOCNIK-DLA-RODZICOW-I-OPIEKUNOW-NASTOL
ATKOW-ONLINE.pdf
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