
LUBELSKIE DNI SENIORA

Dzień Zdrowia
8 czerwca 2022 r., Galeria VIVO (pasaż na parterze), godz. 10.00 – 13.00

lp. Organizator Opis

1. ACS Audika Sp. z o.o. Badanie słuchu. Mobilna klinika badania słuchu (samochód) przed wejściem do galerii 
Vivo, obok Zary. Będzie również przy stoliku konsultant.

2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr 4 w Lublinie

Prezentacja realizowanych projektów profilaktycznych pod kątem zapalenia stawów (os. do
65 r.ż.), osteoporozy (kobiety 50-70 l.), bóli kręgosłupa i raka płuca. Porady dietetyków, 
edukatorki diabetologicznej, endokrynologa. 

3. STASIAK Medical Team
ul. Jana Sawy 9/ lok. 1

Badanie stóp formą podografu z opisem
(wady stóp)

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi i glukozy

4. Centrum Medyczne SOLVITA Pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar cukru we krwi; konsultacje psychiatryczne

5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lublinie Informacja nt. oferty aktywizacji seniorów

6. Centrum Interwencji Kryzysowej 
w Lublinie

Promocja oferty: bezpłatna pomoc psychologiczna, pedagogiczna, terapeutyczna, prawna, 
socjalna i interwencyjna mieszkańcom miasta Lublin pozostającym w trudnej sytuacji 
życiowej. 

7. Ozi Spa & Wellness Prezentacja oferty Ozi Spa & Wellness- dziennego spa w Arche Hotel Lublin, które oferuje 
masaże klasyczne, relaksacyjne, ajurwedyjskie, zabiegi wyszczuplające na ciało oraz 
masaże liftingujące i modelujące na twarz.

8. Stowarzyszenie Szkoła 
Medytacji i Samorealizacji
w Lublinie

Warsztaty redukcji stresu - 15-20 min zajęcia prowadzone przez cały dzień w grupach po 
kilka osób w namiocie, który możemy ustawić w formie naszego stoiska (dysponujemy 
namiotem 3x3m). Na tych zajęciach można będzie nauczyć się ćwiczeń relaksacji i  
głębokiego  oddechu. Techniki głębokiego oddechu zaczerpnięte z systemu jogi 
(pranayama) są bardzo pomocne w profilaktyce nadciśnienia i problemów sercowych oraz 



w doraźnej redukcji stresu. 
Bezpłatna degustacja wegetariańskich przysmaków - ciasteczek oraz słonych przekąsek 
wraz z przepisami na zdrowe i szybkie potrawy. 

9. Centrum Dietetyczne Naturhouse Bezpłatna analiza składu ciała (tkanka tłuszczowa, płyny metaboliczne) wraz z 
omówieniem wyników

10. MUSI Lublin Sp. z o.o. Promocja oferty: produkcja i sprzedaż sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego 

11. CM Sanitas Porady dietetyczne
Konsultacje dotyczące treningów personalnych

12. Kodano Optyk Przesiewowe badanie wzroku za pomocą autorefraktometru  

13. Komenda Miejska Policji w Lublinie Działania Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy 

14. Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych
oddział Lublin

Doradztwo emerytalne -przeliczanie świadczeń, informacja o ich wysokości i o zasadach, 
które trzeba wziąć pod uwagę przy dorabianiu do emerytury. Korzyści płynące z 
otrzymywania świadczeń na rachunek bankowy. 

15. Lubelski OW NFZ 
Informacje na temat programów profilaktycznych, wydawanie Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ); pomoc przy wypełnieniu i złożeniu wniosku o profil 
zaufany; informacje nt. korzystania z Internetowego Konta Pacjenta (IKP); informacje nt. 
lecznictwa uzdrowiskowego

16. Uniwersytet Drugiego Wieku -informacja nt. profilu działalności Uniwersytetu Drugiego Wieku

17. Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie -informacje nt. Klubów Seniora, Centrów Dziennego Pobytu dla Seniorów, Punktów 
Domowej Opieki

18. WIiPS Punkt informacyjny, koordynacja wydarzenia
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