Przychodnia specjalistyczna Ewa-Med
Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 37, I piętro

Zapisz się do naszej przychodni a otrzymasz BEZPŁATNY dostęp
do 12 poradni specjalistycznych, rehabilitacji leczniczej, lekarza
rodzinnego oraz pediatry.
Od czerwca 2012 roku uruchomiliśmy na I PIĘTRZE
przychodni w ramach kontraktu NFZ

PORADNIĘ LEKARZA RODZINNEGO
I PEDIATRYCZNĄ
Zapewniamy dostęp w ramach POZ do: badań laboratoryjnych,
RTG, USG, EKG, spirometrii, audiometrii, punktu szczepień
i gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku.
W ramach poradni lekarza rodzinnego przyjmują:
dr Pietrasik, dr Tyras, dr Ludwiczak
W ramach poradni pediatrycznej
przyjmują:
dr Antoniewicz-Tusznicka,
dr Cichosz
Rejestracja telefoniczna
pod numerem

71/711-15-10

Gabinet USG

55-120 Oborniki Śl., ul. Trzebnicka 37
e-mail: kontakt@ewa-med.pl, www.ewa-med.pl

Przychodnia specjalistyczna Ewa-Med
Oborniki Śląskie ul. Trzebnicka 37, I piętro
Zapraszamy do skorzystania z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.
W ramach kontraktu z NFZ działają następujące poradnie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poradnia onkologiczna – dr Krawczyk
poradnia kardiologiczna – dr Derzhko
poradnia neurologiczna – dr Gabryś
poradnia okulistyczna dla dorosłych – dr Michałowska
poradnia okulistyczna dla dzieci – dr Michałowska
poradnia chirurgii ogólnej – dr Kaliszewski
poradnia ginekologiczna – dr Ćwiklicki
poradnia psychiatryczna – dr Duszyńska
poradnia diabetologiczna – dr Lipski
poradnia urologiczna – dr Forszt
poradnia alergologiczna – dr Ziemiańska
poradnia logopedyczna – mgr Szykasiuk
• poradnia dermatologiczna – dr Marcinkowska, dr Matusiak

• poradnia laryngologiczna

• poradnia ortopedyczna prywatnie – dr Szabla
– badania laboratoryjne w pełnym zakresie, RTG, spirometria,
audiometria, optyk
– gabinet USG wielonarządowe – dr Górny
– USG serca – przepływy naczyń szyjnych oraz kończyn dolnych –
dr Derzhko
Rehabilitacja Lecznicza, w ramach której zapraszamy na zabiegi: elektrolecznictwa, światłolecznictwa, kinezyterapii, krioterapii, masażu
leczniczego.
UZUPEŁNIAJĄCO PEŁNY ZAKRES MEDYCYNY PRACY:
• badania profilaktyczne pracowników
• badania kierowców
• badania wysokościowe
BADANIA PSYCHOLOGICZNE
• psychotesty dla kierowców
Rejestracja telefoniczna pod numerem 71/711-15-10
ZAPRASZAMY
– zostań naszym pacjentem!

