
Podstawowa opieka zdrowotna 
•  Poradnia Internistyczna – Poradnię dla dorosłych pacjentów tworzy 8 gabinetów prowadzonych przez lekarzy internistów: 

Andrzej Bełda, Grażyna Burzało, Ewa Szafraniec, Tomasz Głowacki, Dagmara Janczak-Sondej, Grażyna Kwiatkowska, Piotr Mar-
cinkowski, Andrzej Warchoł, Lekarzy pierwszego kontaktu wspiera dziesięć pielęgniarek środowiskowo– rodzinnych oraz trzy 
położne środowiskowo–rodzinne.

•  Poradnia Pediatryczna – Poradnię dzieci chorych tworzy 5 gabinetów prowadzonych przez lekarzy pediatrów: Anna Hłuszij, 
Alicja Kowalczyk, Katarzyna Lewicka, Mariusz Piskórz, lek. Jolanta Węgierska-Januszkiewicz

•  Poradnia Dzieci Zdrowych i Punkt Szczepień – Dzieci mogą również korzystać z pro� laktycznej opieki lekarsko-pielęg-
niarskiej. Wykonujemy szczepienia zgodne z kalendarzem szczepień oraz szczepienia zalecane przez lekarzy. W tym również  
szczepienia przeciwko wirusowi wywołującemu raka szyjki macicy i inne w bardzo przyjaznej cenie

Punkt szczepień czynny jest od poniedziałku do piątku 7.00 – 17.00
Rejestracja: osobista – gabinet nr 17, tel. 76/74–60–855

Poradnie Specjalistyczne: 
•  Poradnia Chorób Naczyń – Konsultacji udziela prof. Zbigniew Rybak specjalista angiologii i chirurgii naczyniowej z I Katedry 

Kliniki Chorób Naczyń we Wrocławiu  oraz lekarz specjalista z tej Kliniki Rafał Mulek. Poradnia zajmuje się diagnostyką (w tym 
USG Doppler) i leczeniem chorób naczyń 

•  Poradnia Neonatologiczna – Specjalista neonatolog Alicja Kowalczyk zajmuje się leczeniem i diagnostyką schorzeń występu-
jących u dzieci w okresie noworodkowym. 

•  Poradnia Alergologiczna – Specjalista alergolog Beata Korbuszewska–Gontarz – konsultacje i porady lekarskie, odczulanie, 
testy pokarmowe i wziewne oraz inne badania wg wskazań lekarskich. 

•  Poradnia Chirurgiczna – Specjaliści: Andrzej Łapicki, Mariusz Pawełczyk, Leszek Litorowicz, Mariusz Badeński,  Marek Kach-
nowicz – specjalista chirurgii dziecięcej. Świadczenia zdrowotne obejmują konsultacje i porady lekarskie, zabiegi chirurgiczne 
– diagnostyka radiologiczna cyfrowa

•  Poradnia Ortopedyczna – Specjaliści: Andrzej Przygoda, Patryk Tokłowicz, Andrzej Kolerski, Bartłomiej Bobójć. Świadczenia 
zdrowotne obejmują konsultacje i porady lekarskie, zabiegi

•  Poradnia Dermatologiczna – Specjaliści: Elżbieta Sadowa-Skąpska, Grażyna Mąkosa. Konsultacje i porady lekarskie, kriotera-
pia zmian skórnych, badania dermatoskopowe, badania mikrobiologiczne, mykologiczne i inne

•  Poradnia Diabetologiczna – Specjalista diabetolog Cezary Rutkowski, dietetyk mgr Marzena Czarzasta–Omińska. Świadczenia 
zdrowotne obejmują konsultacje i porady lekarskie, pro� laktykę i edukację w cukrzycy, pomiar poziomu cukru, ustalenie diety 
przeciwcukrzycowej oraz inne badania i porady 

•  Poradnia Endokrynologiczna – Dr n. med. endokrynolog Joanna Stankiewicz–Olczyk. Świadczenia zdrowotne obejmują 
konsultacje i porady lekarskie, kompleksowe badania

•  Poradnia Ginekologiczno–Położnicza – Specjaliści ginekolodzy Tadeusz Tupaj i Jacek Hłuszij. Świadczenia zdrowotne obej-
mują konsultacje i porady lekarskie, badanie cytologiczne, prowadzenie ciąży, badania USG i inne 

•  Poradnia Kardiologiczna z pracownią prób wysiłkowych – Dr  n. med. kardiolog Andrzej Korda. Świadczenia zdrowotne 
obejmują konsultacje i porady lekarskie, USG serca, EKG wysiłkowe - bieżnia, Holter – 24 godzinne monitorowanie pracy serca, 
monitorowanie ciśnienia i inne badania

•  Poradnia Logopedyczna – Logopeda mgr Dorota Pędlowska–Wojciech zajmuje się terapię mowy, wadami wymowy, doświad-
czenie w leczeniu pacjentów po udarach, wylewach
Rejestracja: gabinet nr 104, tel. 76/74–60–807 

•  Poradnia Neurologiczna – Neurolog  Elżbieta Wróbel. Świadczenia zdrowotne obejmują konsultacje 
i porady lekarskie, dodatkowe badania neurologiczne

•  Poradnia Onkologiczna – Onkolog-chirurg dr n. med. Elżbieta Koczur–Szozda, onkolog kliniczny Paweł Kluska, chirurg–onko-
log dr. n. med Robert Szwed. Świadczenia zdrowotne w poradni obejmują konsultacje i porady lekarskie, diagnostyka, zabiegi 
w tym usuwanie zmian

• Poradnia Okulistyczna – okulista Alicja Bolechowska. Konsultacje i porady lekarskie, diagnostyka oka, zabiegi
•  Poradnia Otolaryngologiczna – Laryngolog, foniatra dr n. med. Ewa Wierzbicka, laryngolog Urszula Jóźwiak-Nowak, specja-

lista laryngolog Włodzimierz Kaczkowski. Konsultacje i porady lekarskie w zakresie leczenia chorób nosa, zatok, jamy ustnej, 
gardła, krtani, uszu, ślinianek, płukanie uszu, punkcje zatok, zabiegi laryngologiczne, badanie słuchu, audiogram, tympanometr 

•  Poradnia Pulmonologiczna – Pulmonolog Małgorzata Malicka–Kondoł. Świadczenia zdrowotne w poradni obejmują konsul-
tacje i porady lekarskie, badanie spirometryczne oraz inne 

•  Poradnia Reumatologiczna – Reumatolog Grażyna Kwiatkowska, Grażyna Burzało. Świadczenia zdrowotne w poradni obej-
mują konsultacje i porady lekarskie, blokady dostawowe i inne

Centrum to przyjazna i no-
woczesna przychodnia lekarska. 
Świadczy kompleksowo ambu-
latoryjne usługi medyczne w za-
kresie lecznictwa podstawowego 
i specjalistycznego, uzupełnione 
o opiekę nad pacjentem prze-

wlekle chorym w środowisku do-
mowym, rehabilitację psychiczną 
i � zyczną, terapię uzależnień, sto-
matologię, opiekę nad uczniem 
oraz opiekę nad zakładami pra-
cy. Ważną rolę w kompleksowej 
opiece nad pacjentem stanowi 

edukacja zdrowotna realizowana 
poprzez programy pro� laktyczne 
i programy zdrowotne. 

W przypadku nagłego zacho-
rowania czy też urazu służy po-
mocą również w niedziele, święta 
oraz w nocy. Znajdująca się w bu-

dynku Przychodni Apteka „Cen-
trum” doskonale uzupełnia ofertę 
Centrum poprzez zapewnienie 
pełnego asortymentu produktów 
farmaceutycznych.

Rejestracja pacjentów: 
Dzieci, dorośli, poradnie specjalistyczne

Rejestracja: pon. – piat. 7.00 – 18.00, sob. 7.00 – 14.00, 
tel. 76/74–60–810, 76/74–60–811, 76/74–60–843

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – Zakład Opieki Zdrowotnej S.A.
Polkowice, ul. K. B. Kominka 7,

www.pcuz.pl



•    Poradnia Stomatologiczna 
Gabinety stomatologiczne – Stomatolodzy: Marian Domiński, Beata Głowacka, Kamila Samulska–Łażewska, Danuta Grech. 
Pełny zakres, również prace ceramiczne i kosmetyka estetyczna

 Ośrodek Pomocy Psychologicznej - Kierownik mgr Zbigniew Ząbek 
Doświadczony zespół zajmuje się leczeniem i terapią dorosłych i dzieci w zakresie problemów zdrowia psychicznego, wszystkich 
uzależnień, przemocy w rodzinie, DDA, zaburzeń zachowania, łaknienia i innych problemów: psychiatra, psychoterapeuta Jacek 
Jazy, psychiatra, pediatra Jolanta Węgierska-Januszkiewicz, psycholodzy kliniczni, psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uza-
leżnień – kierownik Ośrodka mgr Zdzisław Ząbek, mgr Małgorzata Chrzan, mgr Jacek Chrzan, mgr Renata Bogucka, mgr Anna 
Szałachanowicz, mgr Agata Jakubowska–Syta, mgr Joanna Cichla, terapeuci uzależnień mgr Janusz Gąsowski, Elżbieta Bączek, 
socjoterapeuta mgr Elwira Stanecka, mgr Kamila Jenczak, pielęgniarka psychiatryczna Mariola Zając.
• Poradnia  Psychologiczna 
• Poradnia Leczenia Uzależnień 
•  Poradnia Zdrowia Psychicznego 

 • grupy terapeutyczne
• terapia indywidualna
• terapia rodzin
• integracja sensoryczna
• badania psychologiczne i psychotechniczne (pełny zakres)

tel. kontaktowy 76 74–60–860

•  Ośrodek Opieki Paliatywnej
Opieka nad pacjentami w domu i w przychodni – lekarze specjaliści: Kierownik Ośrodka Dagmara Janczak–Sondej, Małgorzata 
Paluch, Mariusz Piskórz, Andrzej Bełda oraz doświadczony zespół pielęgniarek 
• Poradnia Medycyny Paliatywnej 
• Hospicjum Domowe
• Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

tel. kontaktowy: 76 74–60–856

Rehabilitacja - Kierownik mgr Anna Piestrak–Majoran 
Oferujemy zabiegi rehabilitacyjne dzieci i dorosłych 
– Fizykoterapia (pełny zakres)
–  Terapia dzieci z mózgowym porażenie dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami 

i uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego 
– Kineziology Taping (plastrowanie)
– Terapia osób po urazach udarach, wylewach i innych uszkodzeniach układu nerwowego

tel. kontaktowy: 76 74–60–845

Diagnostyka
•  Laboratorium analityczne – Kierownik, specjalista diagnosta mgr Elżbieta Minko 

Badania diagnostyczne w zakresie hematologii, biochemii, analityki ogólnej, immunologii, serologii, mikrobiologii, diagnostyki 
chorób infekcyjnych, badania genetyczne

tel. kontaktowy całodobowo76 74–60–839

•  Pracownia ekg i prób wysiłkowych – Badania elektrokardiogra� czne spoczynkowe, próby wysiłkowe – bieżna,  Holter – 24 
godzinne monitorowanie pracy serca. Holter ciśnieniowy – 24 godzinne monitorowanie ciśnienia krwi, spirometria

tel. kontaktowy 76 74–60 – 866

•  Pracownia RTG – kierownik lekarz radiolog Roman Pawecki
Badania wykonywane w technice cyfrowej – możliwość wydruku wyniku na płycie CD i na błonie

tel. kontaktowy całodobowo 76 74–60 – 886

•  Pracownia USG + Doppler (pełny zakres)
lekarze specjaliści: Andrzej Warchoł, Jan Dudziak, Roman Pawecki, Rafał Mulek, prof. Zbigniew Rybak, 
Bartłomiej Bobójć, Elżbieta Andruszków - Raczyńska

tel. kontaktowy – 76 74–60–826

•  Gabinet Poradnictwa Żywieniowego i Dietetyki – dietetyk mgr Marzena Czarzasta–Omińska w gabinecie dietetycznym 
udzielane są porady osobom, które chcą bezpiecznie schudnąć; lepiej się odżywiać i poprawić stan zdrowia, dzieciom z nadwa-
gą i otyłością, kobietom w okresie ciąży i laktacji, osobom, dla których dieta jest niezbędnym elementem leczenia i pro� laktyki 
chorób takich jak: cukrzyca, choroby układu krążenia pokarmowego. Bilansujemy także dietę wegetariańską.

Rejestracja telefoniczna 663–441–854 

 Poradnia Medycyny Sportowej 
–  Kierownik Poradni Mariusz Piskórz, wspomagany przez zespół lekarzy specjalistów, diagnostów i pielęgniarek – pełny zakres 

badań i orzecznictwo w sporcie. 
tel. kontaktowy – 76 74–60–807

•  Poradnia Medycyny Pracy 
– pełny zakres badań pro� laktycznych – pracowniczych. Lekarze medycyny pracy: 
Tomasz Głowacki, Jan Mielnikiewicz, Piotr Marcinkowski, Grażyna Burzało, Małgorzata Malicka–Kondoł
•  Pracownia Badań Psychotechnicznych (kierowcy wszelkich pojazdów, operatorzy maszyn, pozwolenia 

na broń, badania osób pracujących z materiałami wybuchowymi)
tel. kontaktowy – 76 74–60–861

    
Nasza Przychodnia jest przyjazna swoim pacjentom, zachęcamy do skorzystania z naszych usług, zapewniamy wysoką jakość, 

kompleksowość i atrakcyjne ceny świadczeń. Zapraszamy do Polkowic. 
Z pozdrowieniami – pracownicy Przychodni

Wszelkich informacji udziela specjalista ds marketingu i sprzedaży usług medycznych 
mgr Dorota Pędlowska-Wojciech tel. 76 74–60–807, e–mail: dorota.pedlowska@gmail.com


