
to idealne miejsce dla osób starszych, 
gdzie mogą szczęśliwie i komfortowo 
spędzić jesień swojego życia.   

Można do nas dojechać komunikacją miejską:
metro: stacja Dworzec Gdański (10–15 minut pieszo) 
lub stacja Ratusz Arsenał (dwa przystanki tramwajowe);
linie autobusowe: 116, 157, 227, 503, 518;
linie tramwajowe: 15, 17, 18, 35.
Przystanek Muranowska.

Konwent Zakonu Bonifratrów pw. św. Ryszarda 
Pampuri prowadzi następujące dzieła:
• Apteka Ojców Bonifratrów „Salus Infirmorum”
• Ziołolecznictwo
• Jadłodajnia dla ubogich
• Centrum Medyczne Bonifratrów Sp. z o.o.
- Przychodnie specjalistyczne
- Rehabilitacja
- Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny  

pw. NMP Królowej Pokoju

ul. Sapieżyńska 3, 00-215 Warszawa
tel. 22 635-49-13 (sekretariat) wew. 436, 22 419-34-36

kom. 570 968 956
e-mail: dgr@bonifratrzy.warszawa.pl

www.bonifratrzy.warszawa.pl

Centrum
Medyczne
Bonifratrów

Dom 
Geriatryczno-Rehabilitacyjny 
Bonifratrów 
pw. NMP Królowej PokojuSapieżyńska 3



Dom Geriatryczno–Rehabilitacyjny Bonifratrów, 
to sprawdzone miejsce z ponad 20-letnią trady-
cją i doświadczeniem. Zapewniamy całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym i osobom w podeszłym wieku.

Zapraszamy na pobyt czasowy i długotrwały.

Wyróżnia nas:
• lokalizacja w bliskim sąsiedztwie Starego 

Miasta;
• spokojna okolica i piękny przyklasztorny 

ogród, dający możliwość spędzenia czasu 
wśród kwiatów i zieleni;

• łatwy dojazd różnymi środkami komunikacji 
miejskiej;

• całodobowa opieka pod okiem doświadczo-
nego personelu;

• wyjątkowa atmosfera budowana przez 
wspólnotę Braci Bonifratrów;

• możliwość umeblowania pokoju własnymi 
meblami. 

Naszym Mieszkańcom oferujemy:
• pokoje jedno i dwuosobowe z łazienką o wy-

posażeniu podstawowym lub po uzgodnieniu 
możliwość przywiezienia własnych mebli; 

• pokoje posiadają podłączenie do sieci telefo-
nicznej i telewizji kablowej;

• pełne wyżywienie. Dom dysponuje własną 
kuchnią, która zapewnia 3 posiłki i podwieczo-
rek ustalane przez dietetyka (dieta dostoso-
wana do potrzeb mieszkańca); 

• pełną usługę pralniczą. Dom dysponuje włas-
ną pralnią;

• całodobową opiekę pielęgniarską;
• opiekę medyczną (lekarz, psycholog i zespół 

rehabilitacji); 
• różnorodne zajęcia kulturalno-oświatowe 

oraz socjoterapeutyczne prowadzone przez 
specjalistów;

• opiekę duchową w ramach indywidualnych 
potrzeb oraz możliwość uczestnictwa w co-
dziennych Mszach Świętych i nabożeństwach 
odprawianych w kaplicy domowej 
św. Ryszarda Pampuri;

• możliwość korzystania z porad lekarzy spe-
cjalistów w przychodni usytuowanej w tym 
samym budynku na parterze (odpłatnie);

• miłą i spokojną atmosferę.
Dom dysponuje kilkoma pokojami gościnnymi na po-
trzeby rodzin naszych podopiecznych. Daje to możli-
wość zamieszkania, spędzenia kilku dni na miejscu.


