


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Pacjentów, stworzyli-

śmy specjalnie dla Państwa ofertę najczęściej zlecanych kompletów

badań laboratoryjnych. Przedstawiona przez nas propozycja ukie-

runkowana jest przede wszystkim na proflaktykę, której głównym
celem jest wczesne wykrycie zmian chorobowych, często przed wy-

stąpieniem pierwszych ich symptomów.

Należy jednakże pamiętać, że uzyskane wyniki badań laboratoryj-
nych są dopiero wstępem do dalszej diagnostyki (nie tylko laborato-

ryjnej) i zawsze wymagają konsultacji z lekarzem, który ostatecznie

je zinterpretuje po zbadaniu pacjenta i przeprowadzeniu dokładnego

wywiadu.

Pamiętajmy: leczymy pacjenta, a nie wynik!! Nie zawsze wynik od-

biegający od oczekiwanego zakresu referencyjnego (tzw. „normy”)

musi oznaczać chorobę i odwrotnie. Dlatego też, szczególnie w przy-

padkach kontrowersyjnych, konieczna jest kompleksowa ocena prze-

prowadzona przez lekarza.

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

ul. Dobrzyńska 21/23

50-403 Wrocław

tel: 71/ 77 47 711

III piętro, pokój 334

czynna od poniedziałku do piątku 

w godzinach 6:45 - 18:00

od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7:00 - 17:00

od poniedziałku do piątku 

w godzinach 10:00 - 18:00
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Rejestracja do Laboratorium

Pobieranie materiału do badań

Wydawanie wyników



Szanowni Państwo
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Przedstawiając naszą ofertę chcielibyśmy na wstępie zwrócić Państwa uwagę

na konieczność przestrzegania kilku istotnych zasad dotyczących prawidłowe-

go przygotowania się do badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

Właściwe postępowanie przedanalityczne jest niezbędnym warunkiem uzyska-

nia prawdziwego wyniku badania w laboratorium. Zakłada się, że ponad 80%

wyników nieprawdziwych jest konsekwencją wpływu czynników przedanali-

tycznych, na które laboratorium nie ma wpływu.

W przeciwieństwie do tego, cały proces postępowania analitycznego na pozio-

mie laboratorium jest pod całkowitą kontrolą (udokumentowana, restrykcyjna

kontrola wewnątrzlaboratoryjna i zewnątrzlaboratoryjna, w tym kontrola mię-

dzynarodowa).

Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie profesjonalnych usług z zakresu
medycznej diagnostyki laboratoryjnej, które z racji swojej wiarygodności, będą

służyć Państwu zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu (zgodnie z zasadami dobrej
praktyki laboratoryjnej GLP). Aby w pełni osiągnąć ten cel niezbędna jest świadoma
i pełna współpraca z Państwa strony.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty badań.



UWAGA:

W szczególnych przypadkach pora i sposób pobierania materiału może odbiegać od ogól -

nie przyjętego schematu postępowania. Uzależnione jest to od celu badania (np. do oceny

rytmów wydzielania hormonów, prób czynnościowych itp.). Wszelkie tego typu odstęp-

stwa dotyczące warunków przygotowania pacjenta i pobrania materiału do badania są

akceptowane na podstawie pisemnego zlecenia lekarza.

DLACZEGO NALEŻY PRZYJŚĆ DO LABORATORIUM RANO?

Pora pobrania materiału do badań stanowi bardzo często źródło wielu nieporozumień.

Duża część oznaczanych  w laboratorium parametrów, do których należą między innymi

niektóre hormony, (TSH, kortyzol, progesteron, prolaktyna, estradiol, testosteron), wyka-

zuje wahania dobowe, przy czym hormony płciowe dodatkowo są wydzielane pulsacyjnie.

Znaczna zmienność okołodobowa obserwowana jest również w oznaczeniach stężenia

glukozy, bilirubiny, elektrolitów, żelaza, parametrów hematologicznych. Poza fzjologicz -

nym rytmem okołodobowym, istotną rolę odgrywa tu również dieta.

CZY JESTEM NA CZCZO?

Wiele błędów przedanalitycznych związanych jest z niewłaściwym rozumieniem przez
pacjenta frazy „być na czczo”. Określenie to oznacza, że krew należy pobrać rano po 12

godzinach od ostatniego posiłku (po przespanej nocy).

Nie należy stosować żadnych szczególnych diet ( znacznie odbiegających od diety dotych -

czas stosowanej) w dniach poprzedzających badanie. Na wynik badania laboratoryjnego,

poza dietą mogą wpływać również w sposób pośredni i bezpośredni zażywane przez pa -

cjenta niektóre leki i suplementy diety (obserwuje się niekiedy znaczące zawyżenie lub

zaniżenie poziomu oznaczanego parametru).

Aby uzyskać szczegółowe informacje odnośnie przygotowania pacjenta do badań należy

skontaktować się z Laboratorium.

WEDŁUG OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCYCH OGÓLNYCH ZASAD NALEŻY:

Pobierać na czczo 
z uwagi na zmiany po posiłku:

Pobierać rano 
z uwagi na rytm dobowy:

• Glukoza

• Test tolerancji glukozy
• Parametry gospodarki lipidowej (TG,

HDL)

• Fosfor

• Morfologia krwi obwodowej

• Fosfor

• Potas

• Prolaktyna

• FSH

• LH

• Estriol

• TSH

• Testosteron

• Żelazo

• Bilirubina

OGÓLNE ZASADY:

W celu zapewnienia poprawnej interpretacji wyników, zaleca się

pobieranie krwi do badań rutynowych  w godzinach rannych (7.00-

10.00), koniecznie po przespanej nocy, na czczo (standardowo pa-
cjent nie powinien przyjmować posiłku od godz. 18.00 poprzedniego

dnia do rana). 

W zależności od celu badania, dopuszcza się możliwość pobierania

materiału w innych porach, z zaznaczeniem godziny pobrania.

Pacjent przed oddaniem krwi do badania powinien w miarę możliwo-

ści odpocząć w pozycji siedzącej.

Wysiłek fzyczny bezpośrednio poprzedzający pobranie może zna-

cząco zmienić wyniki oznaczeń niektórych parametrów.

Przestrzeganie obowiązujących zasad pozwala uniknąć błędnej in-

terpretacji wyników badań laboratoryjnych.

Przygotowanie 

do badania laboratoryjnego
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MOCZ

Przed planowanym badaniem moczu zaleca się unikania znacznych wysiłków fzycznych

lub długotrwałych marszów.

Przynajmniej dzień przed planowanym oddaniem moczu do badania zaleca się powstrzy-

manie od stosunków płciowych.

BADANIE OGÓLNE MOCZU:

•

•
próbkę moczu należy dostarczyć w jednorazowym plastikowym pojemniku
standardowo do badania należy oddać pierwszą poranną próbkę moczu (mocz

powinien zalegać w pęcherzu ok. 8 godzin)

• do badań ze wskazań doraźnych wykorzystywana może być przypadkowa (przy-

godna) próbka moczu oddana o dowolnej porze dnia, w dowolnej objętości, bez

przygotowania pacjenta

• przed zbiórką moczu należy umyć narządy moczowo-płciowe przy użyciu ciepłej

wody i mydła

• mocz powinien pochodzić z tzw. „środkowego strumienia” tzn. należy oddać
pierwszą porcję moczu do toalety, kolejną ok. 100 ml do pojemnika i resztę do

toalety

• pojemnik podpisać imieniem i nazwiskiem, szczelnie zamknąć i jak najszybciej
dostarczyć do laboratorium (nie później niż 2 godziny po pobraniu)

UWAGA!
Badania ogólnego moczu u kobiet nie należy planowo wykonywać 

w okresie okołomenstruacyjnym.
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PAKIET BADAŃ DLA KOBIET 

PO 40-TYM ROKU ŻYCIA

Badania umożliwiające ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem spe -

cyfki zmian hormonalnych zachodzących w organizmie kobiety wraz z upływem czasu.

RAZEM

W PAKIECIE

Badania stwarzające szansę wczesnego wykrycia zaburzeń:

•

•

•

•

•

•

gospodarki węglowodanowej (cukrzyca i stany przedcukrzycowe),

gospodarki lipidowej (ocena ryzyka zagrożenia miażdżycą),

funkcji tarczycy,

układu pokarmowego,

układu krwiotwórczego (morfologia krwi),

krzepnięcia.

238,00 zł

170,00 zł
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PAKIET

I

ALAT (aminotransferaza alaninowa) 9,00 zł

ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa) 9,00 zł

BADANIE OGÓLNE MOCZU 12,00 zł

ESTRADIOL 25,00 zł

FSH (hormon folikulotropowy) 28,00 zł

GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza) 10,00 zł

GLUKOZA 8,00 zł

JONOGRAM (sód i potas) 17,00 zł

KREATYNINA 10,00 zł

KREW UTAJONA W KALE 20,00 zł

KWAS MOCZOWY 10,00 zł

LIPIDOGRAM (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, 

cholesterol LDL, trójglicerydy)
28,00 zł

MOCZNIK 10,00 zł

MORFOLOGIA KRWI 13,00 zł

OB (odczyn opadania krwinek czerwonych) 7,00 zł

TSH (hormon tyreotropowy) 22,00 zł



PAKIET BADAŃ DLA MĘŻCZYZN 

PO 40-TYM ROKU ŻYCIA

ALAT (aminotransferaza alaninowa) 9,00 zł

ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa) 9,00 zł

BADANIE OGÓLNE MOCZU 12,00 zł

GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza) 10,00 zł

GLUKOZA 8,00 zł

JONOGRAM (sód i potas) 17,00 zł

KREATYNINA 10,00 zł

KREW UTAJONA W KALE 22,00 zł

KWAS MOCZOWY 10,00 zł

LIPIDOGRAM (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, 

cholesterol LDL, trójglicerydy)
28,00 zł

MOCZNIK 10,00 zł

MORFOLOGIA KRWI 13,00 zł

OB (odczyn opadania krwinek czerwonych) 7,00 zł

PSA CAŁKOWITY 30,00 zł

TSH (hormon tyreotropowy) 22,00 zł

Ogólna ocena stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfki najczęściej wystę -

pujących schorzeń u mężczyzn po 40-tym roku życia.

RAZEM

W PAKIECIE

Badania stwarzające szansę wczesnego wykrycia zaburzeń:

•

•

•

•

•

•

gospodarki węglowodanowej (cukrzyca i stany przedcukrzycowe),

gospodarki lipidowej (ocena ryzyka zagrożenia miażdżycą),

funkcji tarczycy,

układu pokarmowego,

układu krwiotwórczego (morfologia krwi),

krzepnięcia.

217,00 zł

160,00 zł
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PAKIET BADAŃ 
W PODEJRZENIU ALERGII

IGE CAŁKOWITE

MIKROSKOPOWY ROZMAZ KRWI

MORFOLOGIA KRWI

WYBRANY PANEL 10 -CIU ALERGENÓW

RAZEM

W PAKIECIE

Badania umożliwiające potwierdzenie alergicznego tła obserwowanych u pacjenta dole-

gliwości, np. nietolerancja niektórych pokarmów, katar sezonowy lub całoroczny, kaszel,

łzawienie oczu, różnego rodzaju reakcje skórne (świąd, pokrzywka itp.).

Dobór panelu uzależniony jest od rodzaju występujących u pacjenta objawów.

Ustalenie alergicznego tła dolegliwości pozwala w wielu wypadkach na poprawę komfortu

życia poprzez minimalizowanie kontaktu z konkretnymi alergenami lub leczenie (np. poda-

wanie leków antyhistaminowych lub odczulanie).

Ponadto w przypadku wykrycia uczulenia na zwierzęta domowe możemy uniknąć niepo-

trzebnych dramatów związanych z koniecznością rozstania z ukochanym pupilem.

30,00 zł

9,00 zł

13,00 zł

100,00 zł

152,00 zł

135,00 zł

17

PAKIET

III



PAKIET BADAŃ DLA KOBIET 
STOSUJĄCYCH ANTYKONCEPCJĘ 

HORMONALNĄ

ALAT (aminotransferaza alaninowa) 9,00 zł

ASPAT (aminotransferaza asparaginianowa) 9,00 zł

BIAŁKO CAŁKOWITE W SUROWICY 9,00 zł

BILIRUBINA CAŁKOWITA 8,00 zł

FA (fosfataza zasadowa) 9,00 zł

FIBRYNOGEN 13,00 zł

GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza) 10,00 zł

INR (PT - czas protrombinowy) 12,00 zł

LIPIDOGRAM (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, 

cholesterol LDL, trójglicerydy)
22,00 zł

Pakiet wybranych badań laboratoryjnych dla kobiet, umożliwiający wykrycie i w konse-

kwencji uniknięcie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia pacjentki wynikających

RAZEM

W PAKIECIE

ze stosowania antykoncepcji hormonalnej (ze szczególnym

wątroby i układu hemostazy, czyli krzepnięcia krwi).

uwzględnieniem funkcji

101,00 zł

85,00 zł
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PAKIET BADAŃ DLA KOBIET 

PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) 12,00 zł

BIAŁKO CAŁKOWITE W SUROWICY 9,00 zł

GLUKOZA 8,00 zł

GRUPA KRWI, RH 40,00 zł

HBS - ANTYGEN HBS (WZW TYPU B) 20,00 zł

HCV - P/C PRZECIW HCV (WZW TYPU C) 38,00 zł

KREATYNINA 10,00 zł

MORFOLOGIA 13,00 zł

PANEL PRZECIWCIAŁ Z GRUPY TORCH W KLASIE IgG 

(zawiera p/ciała p. wirusom toxoplazmozy,

różyczki, cytomegalii i opryszczki ludzkiej)

100,00 zł

PANEL PRZECIWCIAŁ Z GRUPY TORCH W KLASIE IgM 

(zawiera p/ciała p. wirusom toxoplazmozy,

różyczki, cytomegalii i opryszczki ludzkiej)

100,00 zł

VDRL 10,00 zł

Podstawowy  komplet  badań  ułatwiający  świadome  i bezpieczne  zaplanowanie  ciąży.

RAZEM

W PAKIECIE

Zaproponowane badania uwzględniają zdrowie i bezpieczeństwo przyszłej matki, jak
i płodu. Pozwalają tym samym na odpowiedzialne i świadome przygotowanie się do ma-

cierzyństwa.

360,00 zł

300,00 zł
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PAKIET BADAŃ 
W PODEJRZENIU CUKRZYCY

GLUKOZA 8,00 zł

HBA1C (hemoglobina glikowana) 32,00 zł

LIPIDOGRAM (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, 

cholesterol LDL, trójglicerydy)
28,00 zł

BADANIE OGÓLNE MOCZU 12,00 zł

UACR - MIKROALBUMINA W PRZYPADKOWEJ PRÓBCE MOCZU 27,00 zł

Podstawowy

RAZEM

W PAKIECIE

zestaw wybranych badań służący wykryciu stanów cukrzycowych

i przedcukrzycowych. Nadaje się też do monitorowania leczenia stwierdzonej cukrzycy.

Odpowiednio  wcześnie  wykryte  zaburzenia  gospodarki  węglowodanowej  pozwalają
na uniknięcie bardzo poważnych konsekwencji zdrowotnych dla całego organizmu, wyni -

kających z nieleczonej cukrzycy.

107,00 zł

90,00 zł
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PAKIET BADAŃ 
W PODEJRZENIU NIEDOKRWISTOŚCI

FERRYTYNA 35,00 zł

KWAS FOLIOWY 40,00 zł

MIKROSKOPOWY ROZMAZ KRWI 9,00 zł

MORFOLOGIA KRWI 13,00 zł

OB (odczyn opadania krwinek czerwonych) 7,00 zł

TRANSFERYNA 30,00 zł

WITAMINA B12 40,00 zł

ŻELAZO + UIBC 22,00 zł

Zaproponowane  badania  umożliwiają  wykrycie  niedokrwistości  oraz  ustalenie  jej  przyczyny.

Stanowią  punkt  wyjścia  do  dalszej,  pogłębionej  specjalistycznej  diagnostyki  zleconej

przez lekarza, o ile zajdzie taka potrzeba.

RAZEM

W PAKIECIE

RAZEM

W PAKIECIE

Poznanie przyczyny niedokrwistości jest niezbędne dla prawidłowego i skutecznego lecze-

nia. Najczęściej obserwowane są różnego rodzaju niedobory (żelaza, witaminy B12, kwasu
foliowego). Wynik badania może ukierunkować rozpoznanie na określone niedobory, ale nie

rozstrzyga o powodach danego niedoboru (nieodpowiednia dieta, zaburzenia wchłaniania,

choroby układu pokarmowego, choroby rozrostowe układu krwiotwórczego i inne nowo-

twory, długotrwałe zakażenia bakteryjne, choroba pasożytnicza itp.). Dalsza szczegółowa

diagnostyka musi być prowadzona pod kierunkiem lekarza prowadzącego pacjenta.

Wykonane proflaktycznie badanie morfologiczne krwi obwodowej może też ujawnić

poważne choroby krwi, np. białaczki. Dlatego też warto wykonywać je proflaktycznie,
szczególnie w przypadku przedłużającego się stanu osłabienia organizmu, opornie leczą-
cych się zakażeń gardła, powiększenia węzłów chłonnych i innych niepokojących objawów,

jak np. nagle pojawiająca się skłonność do powstawania siniaków na ciele.

196,00 zł

170,00 zł

Opcjonalnie:

PPRZECIWCIAŁA P.KOMÓRKOM OKŁADZINOWYM ŻOŁĄDKA

I CZYNNIKOWI WEWNĘTRZNEMU CASTLE’A
100,00 zł

296,00 zł

280,00 zł
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PAKIET BADAŃ W PODEJRZENIU 

CHOROBY REUMATOLOGICZNEJ

ANTY-CCP (p/ciała p.białkom bogatym w cytrulinę) 80,00 zł

BORELIOZA IgG, BORELIOZA IgM - MET. ELISA 90,00 zł

CRP (białko ostrej fazy) 17,00 zł

KWAS MOCZOWY 10,00 zł

MORFOLOGIA KRWI 13,00 zł

OB (odczyn opadania krwinek czerwonych) 7,00 zł

PRZECIWCIAŁA PRZECIWJĄDROWE ANA MET. IIF 50,00 zł

RF (czynnik reumatoidalny) 20,00 zł

Z uwagi  na  bardzo  powszechnie  występujące  dolegliwości  manifestujące  się  bólami

stawów, ustalenie tła choroby jest istotne w celu podjęcia właściwego leczenia (czynniki

zakaźne, metaboliczne, autoimmunologiczne, pourazowe i inne).

RAZEM

W PAKIECIE

Zaoferowany pakiet pozwala na wstępne rozpoznanie i ukierunkowanie dalszej diagno-

styki szczegółowej, a w konsekwencji właściwe leczenie.

287,00 zł

250,00 zł
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PAKIET BADAŃ 
FUNKCJI SERCA

CK (kinaza fosfokreatynowa) 13,00 zł

CRP (białko ostrej fazy) 17,00 zł

FIBRYNOGEN 13,00 zł

HOMOCYSTEINA 55,00 zł

JONOGRAM (sód i potas) 17,00 zł

LIPIDOGRAM (cholesterol całkowity, cholesterol HDL, 

cholesterol LDL, trójglicerydy)
28,00 zł

MAGNEZ 10,00 zł

Podstawowy zestaw wybranych badań laboratoryjnych pozwalający na wstępne wykry-
cie potencjalnych zagrożeń dla serca i naczyń, jakkolwiek nieprawidłowe wyniki w ramach

oferowanego pakietu nie muszą wynikać wyłącznie ze schorzeń serca.

RAZEM

W PAKIECIE

Pełna ocena stanu tego narządu należy do lekarza, który zbada pacjenta, zbierze szczegó -

łowy wywiad i zleci dodatkową diagnostykę.

WAPŃ 10,00 zł

TSH (hormon tyreotropowy) 22,00 zł

185,00 zł

150,00 zł
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PAKIET BADAŃ 
FUNKCJI NEREK

BADANIE OGÓLNE MOCZU 10,00 zł

JONOGRAM (sód i potas) 17,00 zł

KREATYNINA + EGFR 10,00 zł

KWAS MOCZOWY 10,00 zł

MOCZNIK 10,00 zł

UACR - MIKROALBUMINA W PRZYPADKOWEJ PRÓBCE MOCZU 27,00 zł

Podstawowy komplet badań pozwalający na wczesne wykrycie dysfunkcji nerek, jak rów-

nież często występujących stanów chorobowych pęcherza i dróg wyprowadzających mocz.

RAZEM

W PAKIECIE

Nieleczone pospolite zakażenia dolnych dróg wyprowadzających mocz mogą w konse-
kwencji doprowadzić do poważniejszych schorzeń obejmujących nerki. Musimy pamiętać,

że nerki są bardzo ważnym narządem stojącym na straży homeostazy całego organizmu

(przyczyniają się do utrzymania stałości parametrów wewnętrznych w organizmie).

84,00 zł

65,00 zł
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PAKIET BADAŃ 
FUNKCJI TARCZYCY

ANTY-TPO  (p/ciała p. peroksydazie tarczycowej) 40,00 zł

ATG (p/ciała p.tyreoglobulinie) 40,00 zł

FT3 (trijodotyronina wolna) 23,00 zł

FT4 (tyroksyna wolna) 23,00 zł

TSH (hormon tyreotropowy) 22,00 zł

Oferowany pakiet stanowi podstawowy zestaw badań ukierunkowanych na najczęściej

RAZEM

W PAKIECIE

wykrywane stany

autoprzeciwciał).

chorobowe tarczycy (nadczynności, niedoczynności, obecność

Wyniki nieprawidłowe stanowią dla lekarza punkt wyjścia dla dalszej diagnostyki pozwa -

lającej na dokładne ustalenie tła choroby i lokalizację miejsca powstania zaburzenia.

148,00 zł

100,00 zł
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PAKIET BADAŃ 
FUNKCJI WĄTROBY

BILIRUBINA CAŁKOWITA 10,00 zł

ELEKTROFOREZA BIAŁEK 28,00 zł

ENZYMY WĄTROBOWE (ALAT, ASPAT, GGTP, FA) 40,00 zł

INR (PT- czas protrombinowy) 12,00 zł

LDH (dehydrogenaza mleczanowa) 10,00 zł

MORFOLOGIA KRWI 13,00 zł

OB (odczyn opadania krwinek czerwonych) 7,00 zł

Wybrane badania ułatwiają wstępną ocenę funkcji niezwykle ważnego narządu, jakim jest

wątroba. Uczestniczy ona w wielu niezbędnych do życia procesach, dlatego też jej dys-

funkcja może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami dla całego organizmu.

RAZEM

W PAKIECIE

RAZEM 220,00 zł

W PAKIECIE 180,00 zł

Zaproponowane badania pozwalają na ujawnienie pierwszych laboratoryjnych oznak dys-

funkcji tego narządu i mogą stanowić punkt wyjścia do dalszej kierunkowej diagnostyki.

Szczególnie nie można lekceważyć zakażeń wirusowych wątroby (zwłaszcza wirusem C

zapalenia wątroby), które często wykrywane są zbyt późno. Obecnie, w przypadku wykry-

cia wirusowego zapalenia wątroby istnieje możliwość skutecznego leczenia. Im wcześniej

wykryte zostanie zakażenie, tym większa jest szansa na powrót do zdrowia.

120,00 zł

90,00 zł

OPCJONALNIE:

PEŁNY PANEL WĄTROBOWY (ANA, AMA, ASMA, LKM-1) MET. IIF 100,00 zł
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WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ 

SPECJALISTYCZNEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Dobrzyńska 21/23

50-403 Wrocław

Regon: 930266152

KRS: 0000027005
NIP: 899 22 28 643

Budynek usytuowany w centrum miasta z dogodnym dojazdem środkami

komunikacji miejskiej, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku funkcjonują: Wojewódzka Przychodnia Podstawowej Opieki

Zdrowotnej, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna, Apteka, Bar.


