GMINA SECEMIN

Służba zdrowia
Służba zdrowia Gminy Secemin
z siedzibą: 29-145 Secemin, ul. Ogrodowa 1
Przychodnia lekarska
„PAW-MED”

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku – w
godzinach od 8.00. do 18.00.
Lekarze przyjmujący w ramach NFZ:
• Gabriela Bogdał - specjalista pediatrii i neonatologii,
• Janusz Liwyj – lekarz pediatra,
• Michał Dulemba - lekarz w trakcie specjalizacji z chorób
wewnętrznych,
• Joanna Szczepańczyk-Beim - lekarz w trakcie
specjalizacji z pediatrii,
• Wioletta Stolarska - lekarz medycyny rodzinnej,
• Wojciech Bogdał - lekarz chirurg, ortopeda,
traumatolog.
Pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych - od
wtorku do piątku w godz. 8.00 - 10.00.
Pacjenci zadeklarowani w Przychodni Lekarskiej
„PAW-MED” w Seceminie mają możliwość wykonywania
niżej wymienionych badań:
- USG jamy brzusznej,
- RTG klatki piersiowej i kości,
- badanie densytometryczne (badanie służące do oceny
gęstości kości),
w filii NZOZ „PAW-MED” w Koniecpolu, ul. Zamkowa 1
(tel. 34 354 05 01).
Ponadto w Przychodni Lekarskiej „PAW-MED” w
Koniecpolu działają poradnie w ramach NFZ:
- poradnia chorób zakaźnych dla dzieci,
- poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
oraz gabinety prywatne: endokrynologiczny,
ginekologiczny i ortopedyczny.
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Przychodnia lekarska
„EURO-MED”

Secemin ul. Koniecpolska 7A
Tel. 34 3556165
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Zapewniamy opiekę lekarska, położniczą dla całej
rodziny na terenie placówki i w domu pacjenta.
Zapewniamy dostęp do badań laboratoryjnych i USG.
Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 800-1800.
Lekarze przyjmujący w Przychodni "Euro-Med" w
ramach funduszu:
lek. med. Jolanta Dębska - specjalista medycyny
rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych
Lek. med. Agnieszka Bebak - specjalista medycyny
rodzinnej
Lek. med. Marcin Grduszak - pediatra
Lekarze przyjmujący prywatnie:
lek. med. Małgorzata Jawor -specjalista ginekolog
Płk dr n. med. Bernad Rajczyk - specjalista chirurgii
ogólnej
Dr n. med. Sławomir Foremny - specjalista chorób
wewnętrznych, kardiolog
Lek. med. Marcin Czelakowski - Ortopeda
Lek.med. Iwona Rajczyk - Dermatolog
lek.med. Piotr Rybicki - Usg
Każdego dnia po godzinie 1800 w soboty i niedzielę
Pomoc Medyczna Pacjentom NZOZ Przychodni Lekarskiej
„EURO-Med.” będzie udzielana w szpitalu Powiatowym
Jana Pawła II we Włoszczowie ul. Żeromskiego 28
tel. 41 3883800 lub 41 3883811
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