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Gminna przychodnia zdrowia – harmonogram
na wrzesień 2019r.

Z usług sześciu poradni zdrowotnych mogą bezpłatnie skorzystać pacjenci z Gminy Ełk. Są to poradnie:
kardiologiczna, ginekologiczno-położnicza, neurologiczna, pulmonologiczna, endokrynologiczna oraz
reumatologiczna. Przypominamy, że usługi medyczne świadczone są dawnej siedzibie Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Ełku, przy ul. Mickiewicza 40 w Ełku.
– To także tam na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę z przychodni Ełckie
Centrum Zdrowia EłkMed mieszkańcy Gminy Ełk mogą wykonać bezpłatne badania diagnostyczne –
informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk.
Na liście znajduje się blisko 30 najpotrzebniejszych badań, takich jak:
spirometria,
RTG klatki piersiowej,
echo serca,
holter,
badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej,
USG tarczycy,
RTG odcinka kręgosłupa szyjnego – przeglądowe,
USG transwaginalne,
cytologia,
morfologia krwi z rozmazem,
mocz – badanie ogólne,
płytki krwi,
glukoza,
LDL,
HDL,
trójglicerydy,
cholesterol całkowity,
żelazo,
TSH,
ALAT,
ASPAT,
CRP,
RF,
Borelia burgdorferi IgM,
Borelia burgdorferi IgG,
Przeciwciała przeciw antygenom przytarczyc,
Trijodotyronina wolna FT3,

Urząd Gminy Ełk 19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 3 www.elk.gmina.pl e-mail: ug@elk.gmina.pl
Tyroksyna wolna FT4.
Każda poradnia jest czynna trzy lub cztery godziny w tygodniu, w zależności od potrzeb. Wszyscy pacjenci
powinni pamiętać, że przed każdą wizytą w przychodni należy się wcześniej zarejestrować telefonicznie
pod numerem: 87 621 03 23. Zapisów można dokonać w godz. 8.00-18.00. Z usług gminnej przychodni
mogą skorzystać osoby zameldowane w gminie Ełk, posiadające skierowanie od lekarza rodzinnego.
Rejestrując się w przychodni należy wypełnić lub dostarczyć odpowiednie oświadczenie (kliknij tutaj).
Harmonogram pracy poszczególnych poradni we wrześniu 2019 r.:
Poradnia ginekologiczo – położnicza – lek. Alicja Rutkowska
– wtorki w godz. 10.00 – 12.00 i środy w godz. 15.00 – 17.00
Poradnia pulmonologiczna – dr n.med. Jan Fabczak
2.09 – godz. 16.00 – 18.00
4.09 – godz. 16.00 – 18.00
9.09 – godz. 16.00 – 18.00
11.09 – godz. 16.00 – 18.00
16.09 – godz. 16.00 – 18.00
18.09 – godz. 16.00 – 18.00
23.09 – godz. 16.00 – 18.00
25.09 – godz. 16.00 – 18.00
30.09 – godz. 16.00 – 18.00
Poradnia kardiologiczna – lek. Helena Rewińska , lek. Urszula Kossowska i lek. Artur Kozaczek
3.09 – godz. 14.00 – 18.00
5.09 – godz. 10.00 – 12.00
10.09 – godz. 10.00 – 14.00
12.09 – godz. 10.00 – 12.00
17.09 – godz. 14.00 – 18.00
19.09 – godz. 10.00 – 12.00
24.09 – godz. 14.00 – 18.00
26.09 – godz. 8.30 – 10.30
Poradnia neurologiczna- lek. Joanna Guz
3.09 – godz. 15.00 – 17.00
5.09 – godz. 15.00 – 17.00
24.09- godz. 15.00 – 17.00
26.09 -godz. 15.00 – 17.00
Poradnia endokrynologiczna – dr n.med. Janusz Korfel
3.09 – godz. 11.30 – 14.30
17.09 – godz. 11.30 – 14.30
24.09 – godz. 11.30 – 14.30
24.09 – godz. 16.00 – 19.00
Poradnia reumatologiczna – lek. Idalia Malinowska
5.09 – godz. 15.00 – 18.00
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12.09 – godz. 15.00 – 18.00
19.09 – godz. 15.00 – 18.00
26.09 – godz. 15.00 – 18.00

