
1. NWZOZ „MEDICUS 99” 
Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D

2. Centrum Medyczne VITAMED 
Spec. Kardiolog - dr Henryk Sobocik

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20

3. Specjalistyczny Gabinet Lekarski 
Spec. Kardiolog - dr Zbigniew Mężyk

Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 7/63

UWAGA!!! 
Choroby układu krążenia są najczęstszą 

przyczyną zgonów w Polsce

Poddaj się badaniom profilaktycznym
i sprawdzającym w poradni kardiologicznej

Fundacja zapewni Tobie bezpłatne badania  
jeżeli Ty lub Twoja najbliższa rodzina ma  

w niej swój udział.

PROGRAM
WALKI Z CHOROBAMI SERCA

FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA
I POMOCY SPOŁECZNEJ
W JASTRZĘBIU-ZDROJU

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 44 
tel. 32 756 31 33, 32 756 32 30

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 

www.fundacjajastrzebie.pl www.fundacjajastrzebie.pl
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Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej w Jastrzębiu–Zdroju swoim  
darczyńcom oraz członkom ich rodzin,  
będących na ich bezpośrednim utrzymaniu,  
proponuje korzystanie z bezpłatnych usług  
medycznych w zakresie diagnostyki chorób układu 
krążenia świadczone przez gabinety wyposażone  
w nowoczesny, najwyższej jakości sprzęt medyczny. 
Personel lekarski posiada odpowiednie kwalifikacje 
oraz szeroką wiedzę w rozpoznawaniu i leczeniu 
chorób sercowo – naczyniowych.

Program obejmuje:

Talon I  upoważnia do dwóch wizyt  
+ badanie EKG

Talon  II  upoważnia do badania  
„Test wysiłkowy”

Talon III upoważnia do badania holterowskiego 
lub badania naczyniowego kończyn 
dolnych i naczyń domózgowych

Talon IV  upoważnia do badania UKG

Świadczenia medyczne  
w poradniach kardiologicznych są wykonywane  

od poniedziałku do soboty w godzinach  
przed - i popołudniowych.

Jak Darczyńca Fundacji 
realizuje bezpłatne badania?

1. Zgłasza się do stałych przedstawicieli  
w biurach Fundacji wg rejonizacji.

2. Przedstawia dowód osobisty, wg którego  
przedstawiciel Fundacji wyda dokument  
imienny (talony) 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:
a.) od 30 do 39 roku życia - raz na dwa lata
b.) od 40 roku życia wzwyż - raz w roku
c.) od 16 do 29 roku życia - na pisemne zlecenie 
lekarza, nie częściej niż raz w roku. 

4. Rejestruje się telefonicznie lub osobiście  
w wybranej poradni. Zgłasza się z dokumentami  
(talonami) uprawniającymi do bezpłatnego  
badania wraz z dowodem osobistym (lub innym  
dokumentem potwierdzającym tożsamość)  
w wyznaczonym terminie i miejscu.

Posiadacz talonów ma do wyboru  
trzy poradnie:

1. NWZOZ „MEDICUS 99” 
Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D

rejestracja: 8.00 – 18.00
tel. 32 43 48 810 lub 32 43 48 811

2. Centrum Medyczne VITAMED 
Specjalista Kardiolog – dr Henryk Sobocik

Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 20
rejestracja pn.-pt. 8.00 – 18.00 

tel. 696 635 200

3. Specjalistyczny Gabinet Lekarski 
Specjalista Kardiolog – dr Zbigniew Mężyk

Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 7/63
rejestracja: pn.-pt. 14.00 - 18.00 śr. 7.00 - 18.00  

tel. 32 47 12 726

www.fundacjajastrzebie.pl www.fundacjajastrzebie.pl


