
PROGRAM 
WCZESNEGO WYKRYWANIA 

NOWOTWORÓW I INNYCH CHORÓB 
UKŁADU MOCZOWEGO

44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 44 
tel. 32 756 31 33, 32 756 32 30

UWAGA !!! 
Nowotwory układu moczowego 

zajmują 3-cie miejsce wśród 
wszystkich chorób nowotworowych

U mężczyzn powyżej 40 roku życia zaczynają 
się problemy z oddawaniem moczu, których 

przyczyną jest powiększenie stercza  
popularnie zwane PROSTATĄ.

Regularne badania profilaktyczne to najlepsza 
ochrona przed rakiem i uciążliwymi  

schorzeniami urologicznymi.

S z c z e g ó ł y  u  p r z e d s t a w i c i e l i  Fu n d a c j i :

1. KWK „Jas-Mos” tel. 32 756 31 33, 32 756 32 30

2. KWK „Borynia”  tel. 32 756 11 74, 32 756 16 95

3. KWK „Zofiówka”  tel. 32 756 57 99, 32 756 56 93

4. KWK „Pniówek” tel. 32 756 23 95 

Posiadacz talonu ma do wyboru sześć poradni:

1. Gabinet Urologiczny 
lek. med. STANISŁAW WAWRYKA

Jastrzębie – Zdrój, ul. Kusocińskiego 23
lekarz przyjmuje w czwartek od 15.00

rejestracja tel. 32 476 44 45

2. Gabinet Urologiczny 
lek. med. KRZYSZTOF SANKOWSKI
Jastrzębie – Zdrój, ul. Wrocławska 12A

Poradnia „Salus” pokój 49
lekarz przyjmuje we wtorek od 16.00 

rejestracja od poniedziałku do czwartku 
tel. 32 471 39 99

3. Gabinet Urologiczny 
lek. med. ANDRZEJ KRENTORZ

Jastrzębie – Zdrój, ul. Wodeckiego 21
Przychodnia „Honestus” - Zofiówka
lekarz przyjmuje we wtorek od 15.00 

rejestracja tel. 32 756 52 21

4. Gabinet Urologiczny 
lek. med. RAFAŁ KUCZERA

Jastrzębie – Zdrój, ul. Wielkopolska 2A
Przychodnia „MEDICOR”

lekarz przyjmuje w środę od 14.45
rejestracja tel. 32 471 69 24

lub Żory, Al. Wojska Polskiego 3C
lekarz przyjmuje we wtorek od 14.45

rejestracja tel. 32 722 90 90

5. Gabinet Urologiczny 
lek. med. NORBERT FOLTYŃSKI

Jastrzębie – Zdrój, ul. Świerczewskiego 38
lekarz przyjmuje w czwartek od 16.00 do 17.00 

rejestracja tel. 32 348 74 86

6. dr n. med. ANDRZEJ POTYKA
SPZOZ WSS nr 3 Rybnik piętro VII pok. 70

Rybnik, ul. Energetyków 46
lekarz przyjmuje we wtorek od 9.00 do 10.00 

rejestracja tel. 32 429 15 50
koniecznie wykonać badanie moczu
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Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej  
w Jastrzębiu-Zdroju swoim darczyńcom oraz  
członkom rodzin będących na ich bezpośrdnim 
utrzymaniu proponuje korzystanie z bezpłatnych 
usług medycznych w zakresie diagnostyki 
chorób układu moczowego świadczone w Gabinetach 
Urologicznych, zlokalizowanych w Jastrzębiu – Zdroju, 
Żorach i Rybniku. 

Poradnie wyposażone są w sprzęt dobrej jakości,  
który pozwala na pełną ocenę stanu układu  
moczowego. Personel lekarski posiada odpowiednie  
kwalifikacje, szeroką wiedzę z zakresu urologii, są to  
lekarze specjaliści oddziałów urologii Wojewódzkich 
Szpitali Specjalistycznych w Jastrzębiu – Zdroju oraz 
Rybniku.

Przed dokonaniem rejestracji należy wybrać  
poradnię-lekarza, do którego chcemy być przyjęci.

Zakres badania obejmuje:
-badanie fizykalne przez lekarza urologa
-badanie ultrasonograficzne

Po badaniu pacjent otrzymuje pisemną informację 
o ewentualnej konieczności przyjmowania leków  
i wskazówki do dalszego leczenia.

Jak Darczyńca Fundacji 
realizuje bezpłatne badania?

1. Zgłasza się do stałych przedstawicieli w biurach 
Fundacji wg rejonizacji.
2. Przedstawia dowód osobisty, wg którego  
pracownik Fundacji wyda dokument imienny (ta-
lon) upoważniający do bezpłatnego badania dla  
darczyńcy Fundacji oraz członka rodziny będącego  
na jego bezpośrednim utrzymaniu (mąż, żona)

3. Fakt wydania dokumentu (talonu) zostaje  
zarejestrowany w kartotece Fundacji i przysługuje  
jeden raz w roku osobom powyżej 40 roku życia.
4. Rejestruje się w rejestracji wspólnej do  
wybranej Poradni Urologicznej. Zgłasza się  
z dokumentem (talonem) uprawniającym do  
bezpłatnego badania wraz z dowodem osobistym  
w wyznaczonym terminie i miejscu.
5. Mężczyznom powyżej 40 roku życia przysługuje  
dodatkowo talon na badanie krwi w celu ustalenia  
wskaźnika PSA, który jest jedynym wskaźnikiem  
ewentualnego występowania komórek rakowych  
prostaty. Badanie to należy wykonać przed  
podstawowym badaniem urologicznym. Pobieranie 
krwi do badań  będzie wykonywane w laboratoriach 
przychodni lekarskich przy:

1. KWK „JAS-MOS”  pn.-pt.  w godz. 6.30 – 8.30

2. KWK „BORYNIA”  pn.-pt.  w godz. 6.00 – 8.00

3. KWK „PNIÓWEK” pn.-pt.  w godz. 7.15 – 8.15

4. KWK „ZOFIÓWKA” pn.-pt.  w godz. 6.00 – 9.00

5. Niepubliczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Wrocławska 20,  
 tel. 32 474 04 82, pn.-pt.  w godz. 7.30 – 15.30,  
 i w soboty 7.30 - 9.30,
 oraz w punktach pobrań tej firmy:
 • Pawłowice, ul. Świerczewskiego 17
  pn.-sob. 7:30-9.00  
 • Żory, ul. Dolne Przedmieście 7 
  pn.-pt. w godzinach od 8.00 do 11.00, 
  sob. 7.30 do 9.00.

Istnieje możliwość pobrania krwi do w/w badań przy  
okazji innych badań  laboratoryjnych np. badań   
medycyny pracy wykonywanych w w/w laborato-
riach.
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