
Nazwa świadczenia medycznego
Miejsce świadczeń 

medycznych
Personel 

Porady lekarza pierwszego kontaktu dla dorosłych gabinet nr 9 dr Danuta Paśnicka

Porady lekarskie u lekarzy pierwszego kontaktu                                 

dla dzieci
Poradnia dla Dzieci  dr Katrzyna Jarosz-Jarszewska

ginekolog gabinet nr  24 dr Beata Melosik

reumatolog gabinet nr  13 dr Renata Kostrzewa

urolog gabinet nr  17                   dr Jacek Łempicki

diabetolog gabinet nr  21                     dr Sylwia Zawada -Targoni

pulmonolog gabinet nr  8                    dr Jacek Dąbrowski

Porady lekarza rehabilitacji w zakresie wad postawy                        

u dzieci
Poradnia dla Dzieci  dr Maria Wodecka - Bogucka

Profilaktyka wad postawy u dzieci - instruktaż                                                

i ćwiczenia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą
Poradnia dla Dzieci  mgr Łukasz Raczko - fizjoterapeuta

Porady lekarza ginekologa w zakresie problemu nietrzymania 

moczu - metody leczenia
gabinet nr  24 dr Beata Melosik

Badania cytologiczne gabinet nr  24 poł. mgr Justyna Pietruszewska 

Nauka badania piersi - techniki samobadania gabinet nr  24 poł. mgr Justyna Pietruszewska 

Porady z zakresu higieny stomatologicznej oraz przegląd 

uzębienia dla dorosłych i dzieci realizowane przez lekarza 

stomatologa

gabinet nr 166                                   

(I piętro)    
dr  Teresa Żak

Konsultacje psychologiczne 

gabinet nr 162                                   

(I piętro)                                        

w godz. 10.00-14.00                  

z przerwą na wykład                           

o godz. 11.00 

mgr Magdalena Kozłowska 

Wykład pt. "Czym jest psychoterapia"                                                                                                wnęka korytarza parter                                     

godz. 11.00
mgr Magdalena Kozłowska 

Profilaktyka cukrzycowa - badania neuropatii stóp gabinet nr 12  mgr Zdzisława Kielichowska 

Porady dietetyka                                                                                                                                          

Profilaktyka otyłości u dzieci                                                                                                  

Edukacja zdrowotna w zakresie zdrowego stylu życia                                                    

gabinet nr 54 mgr Milena Kuzaka

Edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy                                  

w rodzinie i w pracy - gdzie szukać pomocy?
gabinet nr 55                               

Pomiar ciśnienia tętniczego, oznaczanie poziomu cholesterolu 

oraz cukru glukometrem
gabinet nr  56 pielęgniarki zabiegowe

Spirometria gabinet nr  102 piel. Elżbieta Wasyluk

Profilaktyczne badanie stóp dzieci i dorosłych Poradnia dla Dzieci  lic. fizjoterapeuta Anna Michalik 

Profilaktyka epidemiologiczna:                                                                            

higiena rąk, jako zapobieganie chorobom przenoszonym przez 

brudne ręce (żółtaczka typu A)

kleszcze - pora na szczepienia ochronne;

postępowanie po ukąszeniach i ugryzieniach; 

zachowania bezpieczne w środowisku.

gabinet nr 19                            mgr Dorota Tomaszewska

Pokaz udzielania pierwszej pomocy (będzie można nauczyć się 

udzielania pierwszej pomocy, sprawdzić swoje umiejętności na 

fantomie, dowiedzieć się wielu niezbędnych informacji na temat 

ratowania życia) 

wnęka korytarza parter 

oraz stanowisko w parku 

lic. Anna Kosterkiewicz - ratownik 

medyczny                                                         

W pomieszczeniach Przychodni i Poradni Pediatrycznej odbędą się porady lekarskie, konsultacje specjalityczne, 

 badania diagnostyczne oraz wykłady specjalistów 

Zapraszamy, szczególnie Panie na kolejny dzień otwarty dla pacjentów w Centrum ATTIS                                   

w dniu 16 września 2017 r.  dotyczący profilaktyki  w chorobach onkologicznych u kobiet. 

Na stoiskach będą wyłożone materiały edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień. 

Konsultacje lekarzy specjalistów:

 Dla pacjentów będą dostępne vouchery na oznaczenie poziomu witaminy D3.

oraz festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka pt. „Bezpieczne wakacje: pierwsza pomoc 
przedmedyczna” w częsci parkowej Centrum Opieki nad Rodziną. 

WIKTOR MASŁOWSKI

Prezes Zarządu Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty dla pacjentów w ramach akcji „Biały Weekend”

w siedzibie Centrum ATTIS Spółka z o. o. przy ul. Górczewskiej 89

w dniu 10 czerwca 2017 r. w godzinach 10.00 – 14.00.


