
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku (SP ZOZ w Turku) 

Державний заклад охорони здоров'я в Турку (поліклініка) 

 

Для того щоб отримати спеціалізовану медичну допомогу в SP ZOZ w Turku (поліклініка), пацієнт 

повинен спочатку отримати направлення від лікаря загальної медицини (якщо є – сімейного 

лікаря), окрім консультації за напрямом «Гінекологія та акушерство», яка можлива без 

направлення.  

Отримати направлення можна в одному із нижче зазначених медичних закладів (przychodnia): 

• Gmina Turek i miasto Turek: 

Medikus (ul. Dąbrowskiego, 7, 62-700 Turek, tel. 63 289 84 60) 

Rodamed (ul. Korytkowska, 2, 62-700 Turek, tel. 63 306 70 33) 

Medix (ul. Folwarczna, 1, 62-700 Turek, tel. 501 03 07 16) 

MEDYK (ul. Armii Krajowej, 1, 62-700 Turek, tel. 63 278 44 73)  

• Gmina Brudzew: 

Help-Med (ul. Goleszczyzna, 2a, 62-720 Brudzew, tel. 63 279 70 03) 

• Gmina Dobra: 

Cyrulik (ul. Wiatraki, 13, 62-730 Dobra, tel. 63 279 93 04) 

Feniks (ul. Gabriela Narutowicza, 12, 62-730 Dobra, tel. 884 000 962) 

• Gmina Kawęczyn: 

Eskulap (DK83 27, 62-704 Kowale Pańskie-Kolonia, tel. 63 288 72 99) 

Ośrodek Zdrowia (ul. Tokary, 47, 62-704 Kawęczyn, tel. 63 288 61 23) 

• Gmina Malanów: 

ART-MED G. Myszkowska-Głód (ul. Turecka, 6, 62-709 Malanów, tel. 63 288 30 19) 

• Gmina Przykona: 

Poradnia Lekarza Rodzinnego (ul. Szkolna, 12, 62-731 Przykona, tel. 63 278 65 50) 

• Gmina Tuliszków: 

Nzoz Medicus (ul. Zaremby, 2, 62-740 Tuliszków, tel. 534 733 424) 

• Gmina Władysławów: 

Nzoz Medyk (ul. Kaliska, 4, 62-710 Władysławów, tel. 63 279 50 08) 

 

Маючи направлення від лікаря, пацієнт може отримати спеціалізовану допомогу вже 

безпосередньо у SP ZOZ w Turku за такими напрямками: 



✓ Загальна хірургія (Poradnia chirurgii ogólnej)  

ul. Poduchowne, 1 

День тижня Реєстрація Години прийому Лікар 

Понеділок 9:00-11:00 10:00-15:30 Dariusz Janiak 

Вівторок    

Середа 9:00-14:00 10:30-18:00 Andrzej Kałużny 

Четвер 9:00-11:30 9:00-13:30  

П'ятниця 13:00-14:00 13:00-15:30  

 

Зареєструватися для візиту можна (потрібно робити завчасно): 

- особисто на місці (години для запису вказані в таблиці); 

- за телефоном 63 280 56 80; 

- електронною поштою: poradnia-chirurgiczna@szpital.turek.pl. 

На консультацію за напрямом «Загальна хірургія» можуть бути зареєстровані пацієнти: 

- для контрольного візиту після лікування в стаціонарі; 

- для хірургічної консультації за направленням від лікаря; 

- для виконання незначних хірургічних втручань, які не потребують перебування в 

стаціонарі. 

Із собою потрібно мати: 

- направлення від лікаря; 

- документ PESEL та паспорт; 

- виписки щодо перенесених хвороб (виписка зі стаціонару, виписка після консультації 

тощо); 

- знімки та описи результатів рентгенівських, ультразвукових, КТ-досліджень та аналізів, 

які ви маєте з собою. 

 

✓ Ортопедія та травматологія (Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu) 

ul. Poduchowne, 1 

День тижня Реєстрація Години прийому Лікар 

Понеділок 8:00-10:30 8:00-13:45 Waldemar Majda 

Вівторок 12:00-15:30 13:00-19:00 Sławomir Zieniewicz 

Середа    

Четвер    

П'ятниця 8:00-10:30 8:30-14:30 Anna Majda, Łukasz 
Pawełkiewicz 

 

Зареєструватися для візиту можна (потрібно робити завчасно): 

- особисто на місці (години для запису вказані в таблиці); 

- за телефоном 63 280 56 80; 

- електронною поштою: poradnia-ortopedyczna@szpital.turek.pl. 



На консультацію за напрямом «Ортопедія та травматологія» можуть бути зареєстровані 

пацієнти: 

- для контрольного візиту після лікування в стаціонарі; 

- для ортопедичної консультації за направленням від лікаря; 

- для виконання незначних ортопедичних маніпуляцій, які не потребують перебування в 

стаціонарі. 

Із собою потрібно мати: 

- направлення від лікаря; 

- документ PESEL та паспорт; 

- виписки щодо перенесених хвороб (виписка зі стаціонару, виписка після консультації 

тощо); 

- знімки та описи результатів рентгенівських, ультразвукових, КТ-досліджень та аналізів, 

які ви маєте з собою. 

 

✓ Урологія (Poradnia urologiczna) 

ul. Poduchowne, 1 

День тижня Реєстрація Години прийому Лікар 

Понеділок 10:00-12:30 10:00-14:00 Arkadiusz Matusiak 

Вівторок 16:00-17:30 16:00-20:00 Arkadiusz Matusiak 

Середа 10:30-11:30 13:30-17:30 Arkadiusz Matusiak 

Четвер    

П'ятниця    

 

Зареєструватися для візиту можна (потрібно робити завчасно): 

- особисто на місці (години для запису вказані в таблиці); 

- за телефоном 63 280 56 80; 

- електронною поштою: poradnia-urologiczna@szpital.turek.pl. 

На консультацію за напрямом «Урологія» можуть бути зареєстровані пацієнти: 

- для контрольного візиту після лікування в стаціонарі; 

- для консультації за направленням від лікаря; 

- для виконання незначних маніпуляцій, які не потребують перебування в стаціонарі. 

Із собою потрібно мати: 

- направлення від лікаря; 

- документ PESEL та паспорт; 

- виписки щодо перенесених хвороб (виписка зі стаціонару, виписка після консультації 

тощо); 

- знімки та описи результатів рентгенівських, ультразвукових, КТ-досліджень та аналізів, 

які ви маєте з собою. 

-  

 



✓ Гінекологія та акушерство (Poradnia ginekologiczno-położnicza) 

ul. Poduchowne, 1 

День тижня Реєстрація Години прийому Лікар 

Понеділок    

Вівторок    

Середа 7:30-10:00 7:30-11:30 Wiesława Garnys 

Четвер 13:00-16:00 14:00-18:00 Wiesława Garnys 

П'ятниця 8:00-10:00 8:00-12:00 Wiesława Garnys 

 

Зареєструватися для візиту можна (потрібно робити завчасно): 

- особисто на місці (години для запису вказані в таблиці); 

- за телефоном 63 280 56 80; 

- електронною поштою: poradnia-ginekologiczno-pol@szpital.turek.pl. 

На консультацію за напрямом «Гінекологія та акушерство» можуть бути зареєстровані 

пацієнтки: 

- для контрольного візиту після лікування в стаціонарі; 

- для виконання незначних маніпуляцій, які не потребують перебування в стаціонарі. 

Із собою потрібно мати: 

- документ PESEL та паспорт; 

- виписки щодо перенесених хвороб (виписка зі стаціонару, виписка після консультації 

тощо); 

- знімки та описи результатів рентгенівських, ультразвукових, КТ-досліджень та аналізів, 

які ви маєте з собою. 

 

 

✓ Дитяча нефрологія (Poradnia nefrologii dziecięcej)  

ul. Poduchowne, 1 

 

День тижня Реєстрація Години прийому Лікар 

Понеділок    

Вівторок 12:00-13:30 12:00-16:00 Elżbieta Wasiak-Olejnik 

Середа    

Четвер 10:00-12:00 10:00-14:00 Elżbieta Wasiak-Olejnik 

П'ятниця 14:00-15:30 14:00-18:00 Elżbieta Wasiak-Olejnik 

 

Зареєструватися для візиту можна (потрібно робити завчасно): 

- особисто на місці (години для запису вказані в таблиці); 

- за телефоном 63 280 56 80; 

- електронною поштою: poradnia-nefrologicza-dziecieca@szpital.turek.pl. 



Із собою потрібно мати: 

- направлення від лікаря; 

- документ PESEL та паспорт; 

- виписки щодо перенесених хвороб (виписка зі стаціонару, виписка після консультації 

тощо); 

- знімки та описи результатів рентгенівських, ультразвукових, КТ-досліджень та аналізів, 

які ви маєте з собою. 

 

✓ Діабетологія (Ендокринологія та обмін речовин) (Poradnia diabetologiczna) 

Реєстрація за адресою: 1-ий поверх, ul. Poduchowne, 1 

Лікар приймає за адресою: ul. Łąkowa, 4 

День тижня Реєстрація Години прийому Лікар 

Понеділок    

Вівторок 8:00-15:00 14:00-18:00 Sylwia Stypułkowska-Skiba 

Середа    

П'ятниця 8:00-11:00 8:00-12:00 Jerzy Strojnowski 

Субота 8:00-11:00 8:00-12:00 Jerzy Strojnowski 

 

Зареєструватися для візиту можна (потрібно робити завчасно): 

- особисто на місці (години для запису вказані в таблиці); 

- за телефоном 63 280 56 80; 

- електронною поштою: poradnia-diabetologiczna@szpital.turek.pl. 

На консультацію за напрямом «Діабетологія (Ендокринологія та обмін речовин)» можуть бути 

зареєстровані пацієнти: 

- для контрольного візиту після лікування в стаціонарі; 

- для консультації за направленням від лікаря. 

Із собою потрібно мати: 

- направлення від лікаря; 

- документ PESEL; 

- виписки щодо перенесених хвороб (виписка зі стаціонару, виписка після консультації 

тощо); 

- результати аналізів, які ви маєте з собою. 

 

 

 

 

 

 

 



✓ Отоларингологія (Poradnia otolaryngologiczna) 

ul. Poduchowne, 1 

День тижня Реєстрація Години прийому Лікар 

Понеділок 7:00-9:00 8:00-14:00 Lek.med. Zofia Sawicka 

Вівторок    

Середа 7:00-9:00 8:00-14:00 Lek.med. Zofia Sawicka 

Четвер 12:30-14:30 14:00-18:00 Lek.med. Zofia Sawicka 

П'ятниця    

 

Зареєструватися для візиту можна: 

- за телефоном 63 280 56 48. 

На консультацію за напрямом «Отоларингологія» можуть бути зареєстровані пацієнти: 

- для контрольного візиту після лікування в стаціонарі; 

- для консультації за направленням від лікаря. 

Із собою потрібно мати: 

- направлення від лікаря; 

- документ PESEL; 

- виписки щодо перенесених хвороб (виписка зі стаціонару, виписка після консультації 

тощо). 

 


