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1. Nazwa podmiotu - dietoterapie HANNA SZPUNAR-RADKOWSKA 

Data rozpoczęcia działalności: 9.09.2022.  

Celem prowadzonej działalności jest kompleksowa opieka nad 
pacjentami z problemami zdrowotnymi wywołanymi zaburzeniami 
mikrobioty jelitowej oraz udzielanie świadczeń z zakresu medycyny 
rodzinnej. 

2. Zadaniem podmiotu leczniczego jest diagnostyka zespołów 
przerostu flory jelita cienkiego oraz ich leczenie dietetyczne i 
farmakologiczne oraz profilaktyka, diagnostyka i leczenie 
najczęstszych schorzeń z zakresu medycyny rodzinnej. 

3. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego 

Nazwa zakładu leczniczego:  

CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA SIBO,  

Regon- 386921330 Nip- 5581537967;  

Dane teleadresowe: Bydgoszcz, 85-863 ul. Łomżyńska 34a 

Adres poczty elektronicznej: kontakt@klinikasibo.pl 

Adres strony internetowej: https://dietoterapie.com 

Godz. 8-12 12-15 tel. 536879478 

Wt-czw 

Kierownik zakładu leczniczego: Hanna Szpunar-Radkowska. 

W skład zakładu leczniczego wchodzą następujące jednostki i 
komórki organizacyjne: 

Jednostka organizacyjna: Centrum diagnostyki i leczenia SIBO, 
Bydgoszcz, 85-863 ul. Łomżyńska 34a 



Komórka organizacyjna 1: Gabinet Lekarza Rodzinnego, 
ul. Wojska Polskiego 23, 85-825 Bydgoszcz 

Komórka organizacyjna 2: Gabinet Diagnostyczno-
Zabiegowy, ul. Wojska Polskiego 23, 85-825 Bydgoszcz 

W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym badania 
diagnostyczne wykonywane są do godziny 12:00, 
procedury zabiegowe od godziny 12:30 do godziny 15:00 
przyjęcia dzieci chorych od 15:30 do 16:30 a porady 
lekarskie pozostałe udzielane od 17:00 - do 20:00.  

z pobieraniem prób do analiz, pod warunkiem zachowania 
rozdziału czasowego. 

Poczekalnia obejmuje:  

- pomieszczenie higieniczno-sanitarne – pomieszczenie wyposażone 
w miskę ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik 
z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki;  

- pomieszczenie porządkowe – pomieszczenie służące do 
przechowywania sprzętu stosowanego do utrzymania czystości, 
środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych, a także 
do przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji 
sprzętu stosowanego do utrzymywania czystości, wyposażone w 
zlew z baterią i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym. 

4. Rodzaj działalności leczniczej – leczenie ambulatoryjne;  

5. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych – świadczenia lekarza 
POZ 

6. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są komórki 
organizacyjne zakładu. Świadczenia zdrowotne udzielane są również 
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów 
łączności, z miejscem udzielania świadczeń w komórkach 
organizacyjnych zakładu. 

7. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych: 

Rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie pod nr tel. 
536879478 oraz przez stronę internetową 
https://klinikasibo.pl/sklep/. Pacjenci rejestrowani są na konkretne 



godziny w odstępie 45 minut. Czas trwania wizyty stacjonarnej 
wynosi 30 minut a teleporady 20 minut. 

W podmiocie leczniczym nie stosuje się zapisu obrazu z 
pomieszczeń i poczekalni. 

Badania diagnostyczne wykonywane są w gabinecie diagnostyczno-
zabiegowym lub za pomocą testów wysyłkowych a także w punktach 
pobrań laboratoriów diagnostycznych. 

Podczas udzielania świadczeń medycznych używane są wyłącznie 
wyroby medyczne dopuszczone do użycia przez Ministra Zdrowia 
zgodnie z wydanymi przez niego aktami prawnymi. 

Pacjenci przyjmowani są osobiście w gabinecie lekarza rodzinnego 
oraz udzielane są im teleporady. W przypadku nieudanych 3 prób 
kontaktu telefonicznego teleporada zostaje anulowana. 

W podmiocie leczniczym świadczeń zdrowotnych udzielają wyłącznie 
lekarze specjaliści i wykwalifikowany personel medyczny. 

W podmiocie leczniczym stosuje są wyłącznie jednorazowy sprzęt nie 
poddawany myciu, praniu, dezynfekcji i sterylizacji. 

8. Wszystkie jednostki i komórki organizacyjne zakładu leczniczego 
współdziałają dla zapewnienia sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, 
pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym. 

9. Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi 
działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości 
diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz 
ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 

10. Dokumentacja medyczna wydawana jest nieodpłatnie. 

11. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, 
zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za 
częściową albo całkowitą odpłatnością określa cennik: 

https://klinikasibo.pl/cennik/ 

Test wodorowo-metanowy stacjonarny   320,00 zł 



Test wodorowo-metanowy wysyłkowy   440,00 zł 

Porada lekarska receptowa po teście SIBO  80,00 zł 

Konsultacja dietetyczna po teście SIBO   200,00 zł  

Diagnostyka rozszerzona po teście SIBO   200,00 zł 

Wizyta lekarska osobista po teście SIBO 30 minut 200,00 zł 

Teleporada kontrolna po wizycie osobistej 20 minut 120,00 zł 

Płatność odbywa się gotówką lub kartą na miejscu. Za świadczenia 
zdrowotne udzielone odpłatnie, podmiot wystawia paragon, a na 
życzenie klienta rachunek, w którym wyszczególnia zrealizowane 
procedury diagnostyczne i terapeutyczne. 

12. Jednostkami i komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego 
kieruje jednoosobowo Kierownik zakładu. 

13. Podmiot leczniczy zawał umowę obowiązkowego 
ubezpieczenia OC. 

14. Regulamin organizacyjny podaje się do wiadomości pacjentów 
przez jego wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania 
świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą. 


