
Olga Olszak 
Klinika Intima Art&Este 
ul. Juliana Tuwima 15, 90-010 Łódź 
gabinet prywatny 

Kontakt: 
telefon/sms: 725 150 015 
e-mail: kontakt@klinikaintima.pl 
strona internetowa: https://klinikaintima.pl 

 
Możliwość otrzymania wyników badań online 
Lekarka przychylna osobom LGBT+  
Proponowane metody antykoncepcji: tabletki antykoncepcyjne, IUD, plastry antykoncepcyjne, zastrzyki, implanty 
Brak możliwości założenia wkładki domacicznej finansowanej przez NFZ 
W gabinecie jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
Gabinet posiada obniżany fotel ginekologiczny 
Możliwość wejścia do gabinetu z psem asystującym 
 

 

Joanna Gruszczyńska-Walczak 

ul. Piotrkowska 121/57, 90-430 Łódź 
gabinet prywatny 

 
Kontakt: 

telefon: 42 632 99 98 czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11.00-15.00 
strona internetowa: http://jgw.com.pl/ 

 
Możliwość otrzymania wyników badań online 
Lekarka przychylna osobom LGBT+  
Proponowane metody antykoncepcji: tabletki antykoncepcyjne, plastry, krążki dopochwowe, wkładki i systemy 
wewnątrzmaciczne, implanty, prezerwatywy, tabletki po stosunku 
Brak możliwości założenia wkładki domacicznej finansowanej przez NFZ 
Możliwość wejścia do gabinetu z psem asystującym 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agnieszka Szukała 
Klinika Pregnanta 

ul. Srebrna 19A lokal 54, 91-334 Łódź 
gabinet prywatny 
 

Kontakt: 
telefon/sms: 883 283 939 
e-mail: klinikapregnanta@gmail.com 
strona internetowa: klinika-pregnanta.pl 

 
Możliwość otrzymania wyników badań online 
Lekarka przychylna osobom LGBT+  
Proponowane metody antykoncepcji: tabletki antykoncepcyjne plastry, implanty, wkładka 
Lekarka zaleca przed przepisaniem antykoncepcji hormonalnej wykonanie badań, w tym krwi 
Brak możliwości założenia wkładki domacicznej finansowanej przez NFZ 
Możliwość wejścia do gabinetu z psem asystującym 
Strona internetowa gabinetu jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (zgodna z wytycznymi 
WCAG i ustawą o dostępności cyfrowej) 
 

 

Hanna Klimek 

Gabinety Lekarskie Próchnika 5 / Intima Art & Este 
ul. Próchnika 5/21, 90-408 Łódź / ul. Juliana Tuwima 15, 90-010 Łódź 
gabinet prywatny 
 

Kontakt: 
telefon: 725 150 015, 601 360 303 
e-mail: kontakt@klinikaintima.pl 
e-mail: gabinet.prochnika5@gmail.com 
strona internetowa: http://gabinet-prochnika5.pl/ 
strona internetowa: https://klinikaintima.pl/ 
 

Możliwość otrzymania wyników badań online 
Lekarka przychylna osobom LGBT+  
Proponowane metody antykoncepcji: wszystkie dostępne na rynku zgodnie EBM, dostosowane do stanu 
zdrowia i preferencji pacjentów 
Lekarka zaleca przed przepisaniem antykoncepcji hormonalnej wykonanie badań, w tym krwi 
Brak możliwości założenia wkładki domacicznej finansowanej przez NFZ 
W gabinecie jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
Gabinet posiada obniżany fotel ginekologiczny 
Możliwość wejścia do gabinetu z psem asystującym 



Grażyna Dec 
Gabinety Lekarskie Próchnika 5 
ul. Próchnika 5/21, 90-408 Łódź 
gabinet prywatny 
 

Kontakt: 
telefon: 601 360 303 
e-mail: gabinet.prochnika5@gmail.com 
strona internetowa: http://gabinet-prochnika5.pl/ 

 
Możliwość otrzymania wyników badań online 
Lekarka przychylna osobom LGBT+  
Proponowane metody antykoncepcji: wszystkie dostępne metody, dopasowane do pacjenta (jego stanu 
zdrowia i preferencji) 
Lekarka zaleca przed przepisaniem antykoncepcji hormonalnej wykonanie badań, w tym krwi 
Brak możliwości założenia wkładki domacicznej finansowanej przez NFZ 
W gabinecie jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością 
Możliwość wejścia do gabinetu z psem asystującym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baza finansowana ze środków z Funduszu Praw Kobiet Fundacji im. Stefana Batorego 


