
 

Lista kontrolna do sprawdzania dostępności gabinetów ginekologicznych  
pod względem potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami 

Nazwa

Adres

Godziny przyjęć

Numer telefonu placówki

Numer telefonu  
koordynatora dostępności placówki

Adres strony internetowej

Adres mailowy placówki

Adres mailowy  
koordynatora dostępności placówki

Wizyty w ramach  
Narodowego Funduszu Zdrowia
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Sprawdzany zakres Uwagi

Wejście do budynku bez potrzeby 
pokonywania progów i schodów
Co najmniej w jednym gabinecie jest 
obniżony fotel ginekologiczny
Co najmniej w jednym gabinecie jest 
dostosowana toaleta
Co najmniej w jednym gabinecie jest 
przestrzeń manewrowa przy fotelu 
ginekologicznym i leżance  
(150 cm X 150 cm)
Wejście do budynku przez drzwi 
automatycznych lub z możliwością 
skorzystania przycisku, który otwiera drzwi 
lub wspomaga otwieranie drzwi
Wszystkie pomieszczenia gdzie może 
znaleźć się pacjentka są dostępne bez 
potrzeby pokonywania progów i schodów
Recepcja ma obniżony blat na wysokość 90 
cm oraz na szerokości minimum 90 cm
W placówce znajduje się co najmniej jedna 
waga, na której można usiąść
W co najmniej jednym gabinecie jest 
leżanka (najlepiej z regulacją wysokości)
W co najmniej jednym gabinecie są mokre 
chusteczki w toalecie
W co najmniej jednym gabinecie są 
zapewnione stopnie lub podesty dla 
ułatwienia wejścia na fotel kobiety niskiego 
wzrostu
Możliwość skorzystania z podnośnika do 
przesadzania pacjentek z 
niepełnosprawnością ruchu
Możliwość skorzystania z fartuszka do 
okrycia
Zapewniona jest asysta przy przesiadaniu 
się, rozbieraniu, prowadzenie na życzenie 
pacjentki
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Wejście do placówki jest odpowiednio 
oświetlone i oznaczone kontrastowa
Możliwość odbioru wyników formie 
dostępnej dla programów odczytu ekranu
Dostępny jest tłumacz polskiego języka 
migowego (np. online)
Dostępna jest pętla indukcyjna w recepcji i 
co najmniej w jednym gabinecie

Możliwość umówienia się przez mail lub SMS

Strona internetowa placówki zgodne z 
WCAG 2.1
Na stronie internetowej informacje są 
przekazywane prostym językiem
Na stronie internetowej znajdują się 
informacje dotyczące dostępności
Na stronie internetowej znajdują się opisy 
gdzie znajdują się jakie budynki, 
pomieszczenia (szczególnie w piętrowych 
budynkach lub szpitalach)
Personel medyczny został odpowiednio 
przeszkolony z zakresu wsparcia kobiet z 
niepełnosprawnościami i dostępności usług 
ginekologicznych
Zapewniono co najmniej 4% odpowiednio 
oznakowanych miejsc parkingowych dla 
osób z niepełnosprawnością
Na stronie internetowej znajduje się 
informacja o miejscach parkingowych dla 
osób z niepełnosprawnością
Możliwość odbioru wyników za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
strony internetowej
W pobliżu wejścia znajduje się recepcja lub 
punkt informacji
W placówce dostosowania do potrzeb kobiet 
z niepełnosprawnościami są oznaczone 
odpowiednimi piktogramami (np. tłumacz 
PJM, pętla indukcyjna, dostosowana toaleta)
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Sprawdzono w dniu ………………………………  

Informacja o zapewnieniu dostępności 
dostosowanie obiektu została podana do 
publicznej wiadomości jest łatwa w 
odnalezieniu
Zwiększony czas wizyty dla pacjentki z 
niepełnosprawnością

Możliwość wejścia z psem asystującym

Dodatkowe udogodnienia

Dodatkowe procedury
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