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OSTEOPOROZA
CICHY
ZŁODZIEJ
KOŚCI
Osteoporoza to choroba szkieletu, charakteryzująca się zwiększonym ryzykiem niskoenergetycznych złamań kości, rozwijająca się zwykle u kobiet po menopauzie, rzadziej u mężczyzn w wieku podeszłym; bywa też następstwem stosowania niektórych leków. Szacuje się, że
w wysoko rozwiniętych krajach europejskich ok. 40% kobiet 50-letnich do końca życia doznaje 1 złamania związanego z osteoporozą, u mężczyzn natomiast ryzyko jest mniejsze (13-30%
do końca życia w przypadku mężczyzn 50-letnich). W Polsce w 2010 r. stwierdzono 2 710 000
złamań osteoporotycznych, z czego ponad 80% dotyczyło kobiet. Leczenie osteoporozy obejmuje postępowanie niefarmakologiczne i farmakoterapię. Postępowanie niefarmakologiczne
obejmuje: redukcję czynników ryzyka, odpowiednie odżywianie, zapewnienie optymalnego
stężenia 25(OH)D w surowicy (dieta i ekspozycja na słońce), zapobieganie upadkom, ćwiczenia fizyczne, rehabilitację po złamaniach, zaopatrzenie ortopedyczne oraz walkę z bólem.
Osteoporoza jest chorobą charakterystyczną dla krajów rozwiniętych, ze starzejącym
się społeczeństwem. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego z Bazy Danych Lokalnych w 2020 roku na terenie powiatu wałeckiego zamieszkiwało 5681 kobiet w wieku
65 lat i więcej. Liczba ludności Powiatu Wałeckiego wg tych danych w 2020 wynosiła
52929. Liczba kobiet w wieku 65+ stanowi 10,73%.
Niewątpliwie problematyczną kwestią jest brak wyspecjalizowanych poradni leczenia osteoporozy.
Od dwóch lat Powiat Wałecki podejmuje intensywne działania na rzecz profilaktyki
oraz diagnostyki osteoporozy i zapobiegania złamaniom, zmierzające do uruchomienia na terenie powiatu poradni leczenia osteoporozy. Przedsięwzięcie było poprzedzone wykładem pani
prof. dr hab. med. Ewy Marcinowskiej-Suchowierskiej dla lekarzy 107 Szpitala Wojskowego z
Przychodnią w Wałczu w ramach koła naukowego, wykładem dla studentów Uniwersytetu III
Wieku oraz wałeckich emerytów, który był okazją uświadomienia seniorom, że profilaktyka
osteoporozy w ich wieku jest ważnym elementem dbania o zdrowie. Wykład korespondował
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z festynem pn. „Dzień profilaktyki osteoporozy, cichego złodzieja kości, choroby prowadzącej do ciężkich powikłań i niepełnosprawności”, w ramach którego była mozliwość
wykonania badania densytometrycznego DXA wraz z interpretacją lekarską oraz uzyskania
konsultacji dietetycznych.
We wrześniu 2019 r. podczas konferencji pn. „Seniorze – żyj zdrowo i kolorowo”, organizowanej wspólnie przez Powiat Wałecki, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu oraz Wałecki Uniwersytet III Wieku została utworzona Samorządowa
Koalicja na rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie. Deklarację udziału w Koalicji podpisali: Starosta Wałecki, Burmistrzowie i Wójt z terenu Powiatu Wałeckiego, a także
prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, Gabor Sztaniszlav - Dyrektor Generalny Amgen
Polska, Szymon Chrostowski z Fundacji „Wygrajmy Zdrowie", Jadwiga Grzonkowska Prezes WUTW, dr Dariusz Skalski - Rektor PWSZ w Wałczu oraz Marian Leszczyński
z Serwisu Samorządowo - Administracyjnego.
Efektem działania Koalicji było opracowanie w 2019 r. programu profilaktyki
zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań
osteoporotycznych dla mieszkańców
powiatu wałeckiego na lata 2020 2022”, który otrzymał pozytywne opinie
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycyny i Taryfikacji oraz Wojewody Zachodniopomorskiego, a Rada Powiatu w
Wałczu w dniu 26 maja 2020 r. uchwałą
nr XV/139/2020 przyjęła do realizacji powyższy program.

Spodziewane korzyści z realizacji Programu:
1. Zwiększenie wykrywalności osób narażonych na wysokie ryzyko złamań w celu objęcia
ich kompleksową terapią i działaniami prewencyjnymi.
2. Zmniejszenie częstotliwości występowania złamań niskoenergetycznych w tej grupie
chorych i powiązanych ze złamaniami powikłań.
3. Redukcja złamań wtórnych poprzez kierowanie chorych z już dokonanymi złamaniami
do przyczynowego leczenia farmakologicznego.
4. Redukcja kosztów bezpośrednich i pośrednich leczenia złamań, poprzez prewencję złamań w docelowej grupie pacjentek.
5. Zwiększenie wiedzy na temat osteoporozy, czynników jej ryzyka oraz zdrowotnych
i społecznych skutków choroby wśród grupy docelowej pacjentek objętych programem.
6. Zwiększenie wiedzy o osteoporozie wśród pracowników ochrony zdrowia.
7. Wydłużenie przeciętnego trwania życia.
W 2021 r. Powiat Wałecki planuje przeznaczyć na realizację Programu kwotę w wysokości
156.350,00 zł., w tym pozyskano z Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę w wysokości 54.540 zł.

Starostwo Powiatowe w Wałczu
ul. Dąbrowskiego 17, 78-600 Wałcz
tel. 67 250 84 30; fax 67 258 90 10
www.powiatwalecki.pl e-mail: kancelaria@powiatwalecki.pl
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107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

78-600 Wałcz, Kołobrzeska 44, www.107sw.pl
sekretariat tel. 261 47 28 09 fax sekretariat tel. 261 47 28 09
komendant ppłk mgr farmacji Michał Wawreszuk

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu realizuje tzw. „Pakiet Onkologiczny” ,uzyskał certyfikat akredytacyjny
w zakresie działalności standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego oraz certyfikat ISO 9001:2015
Oddział Chirurgii Ogólnej
tel. 261 47 28 64 - ordynator,
261 47 28 67 - dyżurka pielęgniarek,
261 47 28 02 - sekretarka - rejestracja przyjęć planowych
Zakres działalności oddziału dostosowany jest do aktualnych potrzeb, epidemiologii chorób i urazów.
Wykonujemy zabiegi: laparoskopowe - (cholecystectomie, appendectomie) oraz endoskopowe, w tym
szczególnie ECPW, polipectomie, z dziedziny endokrynologii – leczenie operacyjne chorób tarczycy, dysponujemy pełnym zabezpieczeniem w badania laboratoryjne, obrazowe, odpowiednie konsultacje, posiadamy sprzęt monitorujący nerwy krtaniowe, nóż harmoniczny, co zwiększa bezpieczeństwo zabiegów,
onkologia - realizujemy pakiet onkologiczny, wykonujemy zabiegi z tej dziedziny.
Leczymy: owrzodzenia, przewlekłe rany, zakażenia, miażdżycę, cukrzycę, owrzodzenia żylne, a także urazy
głowy (operacje pourazowych krwiaków przymózgowych), klatki piersiowej I jamy brzusznej.
Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii
tel. 261 47 28 71 - ordynator
261 47 28 73 - dyżurka pielęgniarek,
261 47 23 94 - sekretarka - rejestracja przyjęć planowych
Prowadzimy leczenie większości urazów, układu kostno - szkieletowego.
Zindywidualizowany program leczenia sprzyja szybkiemu powrotowi do aktywności. Leczymy też
szeroko rozumiane schorzenia ortopedyczne, a w szczególności zajmujemy się:
1. zabiegami małoinwazyjnymi:
- artroskopią stawu kolanowego z chirurgią naprawczą - jak szycie łąkotek, rekonstrukcja więzadła
krzyżowego przedniego, uzupełnianie ubytków chrzęstnych biopolimerami,
- artroskopia stawu ramiennego z chirurgią naprawczą
2. zabiegami z zakresu chirurgii ręki, jak dekompresje cieśni kanałów nadgarstka, palce trzaskające,
przykurcze Dupuytrena,
3. zabiegami z zakresu chirurgii stopy, jak paluchy koślawe, paluchy sztywne, palce młotkowate.
Oddział Dziecięcy
tel. 261 47 29 05 - kierownik
261 47 29 06 - gabinet lekarski
261 47 29 07 - dyżurka pielęgniarek,
W oddziale gwarantujemy kompleksową opiekę nad dzieckiem.
Zapewniamy szeroki zakres usług terapeutycznych i diagnostycznych. Wykonujemy badania USG,
spirometrii, uretrocystografii, urografii, EKG, EKG holterowskie, Holter RR.
Rodzice mogą przebywać wraz z dzieckiem w oddziale nieodpłatnie i całodobowo.
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Oddział Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Neonatologicznym
261 47 24 31 - sekretarka,
tel. 261 47 28 91 - ordynator,
261 47 24 98 - ginekologia
261 47 28 93 - dyżurka położnych (położnictwo),
W zakres działalności oddziału wchodzi pełna opieka nad kobietą. Wykonujemy zabiegi ginekologiczne
również metodą laparoskopową. Przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu stosujemy metodę TOT - zabiegi
z zastosowaniem syntetycznej taśmy. Zabiegi tego typu charakteryzuje niska inwazyjność i bardzo wysoka skuteczność. Strefa położniczo-noworodkowa dysponuje specjalistycznym sprzętem, gwarantującym
bezpieczeństwo dla matki i dziecka podczas porodu, jak i w okresiepoporodowym. Stosujemy ENTONOX
– podtlenek azotu, łagodzący bóle porodowe, umożliwiamy porody z osobą towarzyszącą w osobnej,
pojedynczej sali porodowej.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
tel. 261 47 28 41 - kierownik
241 47 30 33 - pielęgniarka oddziałowa,
261 47 28 42 lub 261 47 30 30 - gabinet lekarski, 261 47 28 43 - dyżurka pielęgniarek
Od 3 lat OAiIT funkcjonuje w nowym kompleksie Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Intensywnej Terapii. Leczymy pacjentów w stanie zagrożenia życia, w okresie okołoperacyjnym oraz wykonujemy
znieczulenia do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych. Dysponujemy sprzętem, pozwalającym na inwazyjne i małoinwazyjne monitorowanie funkcji życiowych, prowadzenie ciągłej terapii nerkozastępczej,
respiratorami pozwalającymi stosować zmienne tryby wentylacji. Sprzęt służący ratowaniu zdrowia i życia
naszych chorych jest obsługiwany przez wykwalifikowany personel.
Oddział Okulistyczny Chirurgii Jednego Dnia
tel. 261 47 28 81 - kierownik
261 47 23 97 - sekretarka
261 47 28 82 - dyżurka pielęgniartek
Oddział czynny jest pomiędzy 7:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku.
Główne procedury, które wykonujemy na rzecz zgłaszających się do nas pacjentów:
wtórne wszczepienie soczewki z fiksacją twardówkową w bezsoczewkowości, operacje przeciwjaskrowe:
trabekulektomia, sklerektomia, irydektomia, zabiegi w zaćmie i jaskrze jednoczasowe, operacje rógówkowo-twardówkowo-spojówkowe, kompleksowe operacje oczodołowo-nosowo- łzowe, operacje w zezach
poziomych i pionowych na mięśniach gałkoruchowych, operacje powiek: ptoza, podwinięcie, odwinięcie
Chcąc zgłosić się do oddziału celem wykonania konkretnego zabiegu muszą się Państwo uprzednio
stawić w poradni okulistycznej, celem kwalifikacji, ustalenia diagnozy i wykonania podstawowych badań okulistycznych. Po otrzymaniu skierowania na zabieg należy ustalić termin przyjęcia – w oddziale,
od godziny 10:00 do 14:00 (trzeba zabrać ze sobą skierowanie).
Oddział Chorób Zakaźnych
tel. 261 47 29 11 - ordynator
261 47 29 12 - dyżurka pielęgniarek - rejestracja przyjęć planowych
Oddział zajmuje się głównie szeroko pojętą diagnostyką i leczeniem chorób zakaźnych. W ramachoddziału
prowadzone są terapeutyczne programy lekowe NFZ w zakresie leczenia przewlekłychwirusów zapaleń
wątroby typu B i C.

5

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
78-600 Wałcz, Kołobrzeska 44, www.107sw.pl
sekretariat tel/fax 261 47 28 09 sekretariat@107sw.pl
Realizujemy tzw. „Pakiet Onkologiczny” ,certyfikat akredytacyjny w zakresie działalności
standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego oraz certyfikat ISO 9001:2015

Oddział Otolaryngologiczny
tel. 261 47 28 97 - ordynator
261 47 23 21 - sekretarka,
261 47 28 99 - dyżurka pielęgniarek - rejestracja przyjęć planowych,
Prowadzimy leczenie zabiegowe oraz zachowawcze schorzeń nosa i gardła zgodnie z nowoczesnymi trendami. Dzięki zastosowaniu endoskopów optycznych możliwe jest precyzyjne usunięcie wszystkich zmian
blokujących ujścia zatok przynosowych (m.in. polipów nosa), wytworzenie szerokiego połączenia pomiędzy
jamą nosa i zatokami przynosowymi, usunięcie ogniska zapalnego pod kontrolą wzroku. Taka droga dostępu do miejsc zmienionych zapalnie pozwala na uniknięcie cięć skórnych na twarzy. Dzięki tej metodzie zyskujemy również krótszy czas hospitalizacji chorego oraz znaczne ograniczenie bólu pooperacyjnego.
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
tel. 261 47 28 86 - kierownik
261 47 28 87 - sekretarka - rejestracja przyjęć planowych,
261 47 28 88 - dyżurka pielęgniarek,
669 00 90 39 - telefon do pacjentów
Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu nerwowego. Prowadzone jest leczenie
trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu wg aktualnych wytycznych Grupy Ekspertów Sekcji
Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W dystoniach ogniskowych, połowiczym kurczu twarzy, migrenie przewlekłej oraz spastyczności po udarze mózgu stosowana jest toksyna
botulinowa. W ramach kontraktu z NFZ prowadzimy leczenie immunomodulacyjne stwardnienia rozsianego. W 2019 roku oddział został gruntownie zmodernizowany.
Oddział Psychiatrii
tel. 261 47 28 78 - kierownik
261 47 28 79 - dyżurka pielęgniarek

W roku 2018 oddział został w pełni zmodernizowany
i dostosowany do najwyższych standardów światowych.
Dysponujemy 51 łóżkami.
W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie zaburzeń
psychicznych oraz chorób psychicznych. Oferta terapeutyczna skierowana jest do pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, afektywnymi i zaburzeniami adaptacyjnymi.
W oddziale prowadzony jest program edukacji zdrowotnej
skierowany do pacjentów i rodzin chorych, aktualnie przebywających w oddziale. Kontynujacją leczenia stacjonarnego
jest leczenie ambulatoryjne w Poradni Zdrowia Psychicznego. Nasze działania skierowane są na możliwe wyleczenie
zaburzeń lub utrzymanie w jak najlepszym funkcjonowaniu społecznym, zawodowym i osobistym. Oddział
przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia. Kwalifikacja pacjentów do leczenia i przyjęcia do oddziału
odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00, na podstawie skierowania do szpitala.
Oddział Chorób Wewnętrznych
261 47 28 53 - dyżurka pielęgniarek,
tel. 261 47 28 51 - kierownik
261 47 28 25 - sekretarka - rejestracja przyjęć planowych
Prowadzimy diagnostykę i leczenie specjalistyczne w zakresie podstawowym wszystkich schorzeń
internistycznych z zakresu: kardiologii, gastroenterologii, pneumonologii, endokrynologii oraz diabetologii. Dzięki wykształconej kadrze medycznej oraz możliwościom technicznym prowadzimy szeroko
pojętą edukację dla pacjentów i ich rodzin w ramach leczenia diabetologicznego.
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Izba Przyjęć
tel. 261 47 28 80
fax 261 47 29 89
W izbie przyjęć udzielane świadczenia medyczne dotyczą wyłącznie sytuacji nagłych. W przypadk subiektywnego poczucia zagrożenia życia lub w sytuacjach nagłych pacjent ma prawo skorzystać
z pomocy doraźnej w szpitalnej izbie przyjęć bez skierowania. W razie konieczności pacjent jest w izbie
zabezpieczany medycznie i transportowany do innej, specjalistycznej placówki. Izba przyjęć nie jest miejscem, w którym udzielane są porady planowe. Świadczenia planowe pacjent może otrzymać w ciągu
dnia, w trybie ambulatoryjnym, u swojego lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty. Stan nagły to stan,
w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia. Pacjenci,
którym zagraża utrata życia lub zdrowia powinni zgłosić się do szpitalnej izby przyjęć lub do szpitalnego
oddziału ratunkowego.
Zakład Diagnostyki Obrazowej
tel. 261 47 28 37 - rejestracja na badania KT, MR, UDG., czynna od 700-1400 w dni robocze
261 47 29 14 - gabinet RTG, przychodnia
Wyposażony jest w nowoczesny, 1,5 teslowy aparat
MAGNETOM Altea oraz Spiralny Tomograf Komputerowy
firmy SIEMENS. Również Pracownia RTG wykorzystuje najnowocześniejsze technologie cyfrowe,wykwalifikowany
personel oraz wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny daje
szerokie możliwości w zakresie diagnostyki radiologicznej
oraz ultrasonograficznej. Zakład oferuje pełen panel usług
diagnostycznych, w tym także biopsje i procedury zabiegowe (Biopsja mammotomiczna, cienkoigłowa)
Zakład Rehabilitacji
tel. 261 47 28 16 - kierownik,
261 47 28 17 - rehabilitanci/fizjoterapeuci
Zakład dysponuje pełnym zapleczem kadrowym oraz sprzętowym. Świadczone zabiegi z zakresu
szeroko pojętej rehabilitacji odbywają się w komfortowych warunkach i na nowoczesnym sprzęcie.
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
tel. 261 47 28 77 - szpital,
67 250 28 59 - punkt pobrań
261 47 28 55 - serologia,
Pracownia dysponuje sprzętem najnowszej generacji, wykonywane są tu analizy o szerokim profilu analitycznym. Wyniki
tych analiz są wykorzystywane zarówno dla procesu diagnostycznego, jak również dla celów profilaktycznych. Od bieżącego roku laboratorium wyposażone jest także w wysokiej
klasy sprzęt do badań molekularno-genetycznych.
Pracownia Endoskopii
tel. 261 47 22 27 - do gabinetu
67 258 24 42 - rejestracja przyjęć planowych
Doświadczony personel oraz nowoczesny sprzęt gwarantuję wykonywanie wysokospecjalistycznych
badań diagnostycznych oraz zabiegów endoskopowych leczniczych związanych z przewodem pokarmowym (gastroskopia, kolonoskopia).
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neurologiczna:
tel. 261 47 28 39
lekarze specjaliści:
Anna Rogoziewicz, Małgorzata Frąk,
Andrzej Chmielecki

chirurgiczna ogólna:
tel. 261 47 28 18
lekarze specjaliści: Zbigniew Czechowski,
Robert Pasich
endokrynologiczna:
tel. 261 47 24 14
lekarz specjalista: Paweł Romanowski

gabinet terapii neurologopedycznej:
Małgorzata Wysocka-Pasich

urazowo-ortopedyczna:
tel. 261 47 28 74
lekarze specjaliści: Waldemar Suliński,
Jarosław Klawa, Piotr Kusz, Paweł Jażdżewski,

pulmonologiczna:
tel. 261 47 28 46
lekarz specjalista: Józef Ostręga
chorób zakaźnych:
tel. 261 47 24 14
lekarze specjaliści: Mariusz Mróz,
Anna Strokowska

otolaryngologiczna:
tel. 261 47 28 98
lekarze specjaliści: Andrzej Łańcucki,
Arkadiusz Jóźwik

urologiczna:
tel. 261 47 28 39
lekarze specjaliści: Maciej Tworkiewicz,
Paweł Bartoszewski, Cezary Kobajło

okulistyczna:
tel. 261 47 28 58
lekarze specjaliści: Kamil Świergosz,
Grażyna Jarosz

rehabilitacyjna:
tel. 261 47 28 17
lekarz specjalista: Robert Narzyński

kardiologiczna:
tel. 261 47 28 48
lekarz specjalista: Krzysztof Muszyński

zdrowia psychicznego:
tel. 261 47 28 11
lekarze specjaliści: Marzena Żak
Małgorzata Oleszkiewicz

dermatologiczna:
tel. 261 47 29 02
lekarz specjalista: Dariusz Kwiatkowski
alergologiczna:
tel. 261 47 29 04
lekarz specjalista: Iwona Kielan-Gumna

psychologiczna:
tel. 261 47 28 79
psycholog: Elżbieta Narzyńska,

ginekologiczno-położnicza:
tel. 261 47 28 96
lekarz specjalista:
Janusz Plesiewicz, Zbigniew Twardowski

stomatologii zachowawczej:
tel. 261 47 29 13
lekarz stomatolog: Bogumila Szydełko

gastrologiczna:
tel. 261 47 22 27
lekarz specjalista: Krzysztof Okrasa

medycyny pracy:
tel. 261 47 28 08
lekarze specjaliści: Krzysztof Wołyniak
Przemysław Polak
8

Poradnie Specjalistyczne
kierownik przychodni - Krystyna Krogulewska: tel. 261 47 28 35
rejestracja czynna od godziny 7.00- 17.00
w dni robocze tel: 67 258 24 42
Realizujemy tzw. „Pakiet Onkologiczny”, certyfikat akredytacyjny w zakresie działalności
standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego oraz certyfikat ISO 9001:2015

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Świadczymy kompleksową opiekę nad pacjentem zgodnie z wymogami NFZ i aktualnymi przepisami
prawa. W ramach podstawowej opieki nad pacjentem prowadzimy programy profilaktyczne:
CHUK (chorób układu krążenia), profilaktyki gruźlicy, cytologii.
Dorośli
lekarze rodzinni:
Jan Ciosek, Leszek Pawlewicz, Krzysztof Migalski,
Andrzej Subocz, Robert Sokołowski,
Dzieci
lekarze pediatrzy:
Alina Sokołowska,Katarzyna Muszyńska

W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

czynny udział biorą pielęgniarki i położne środowiskowe,
które są doświadczonymi i dobrze wykształconymi profesjonalistkami

Pielęgniarki i Położne Środowiskowo- Rodzinne
tel. 261 47 28 49

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Wyłącznie niepokojące stany nagłego zachorowania czy pogorszenia stanu zdrowia są podstawą do korzystania z Nocnej
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Świadczenia te udzielane są
w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej od poniedziałku
do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego
oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Dyżurujący lekarz udziela porad ambulatoryjnych w gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
jak również telefonicznie.
W przypadkach szczególnych, uzasadnionych medycznie także w domu pacjenta.
Uwaga!!! Świadczona pomoc medyczna jest pomocą doraźną.
nr telefonu :
261 47 2418- gabinet lekarski, dorośli
669 006 105- gabinet zabiegowy, pielęgniarka
Za planowany proces diagnozowania i leczenie, odpowiada wyłącznie lekarz rodzinny pacjenta.
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107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
78-600 Wałcz, Kołobrzeska 44, www.107sw.pl
dyżurka położnych (położnictwo) tel. 261 47 28 95
położna oddziałowa tel. 261 47 28 94

„Szkoła Rodzenia”- bezpłatna

Celem naszych działań jest przygotowanie obojga rodziców do nowej roli w ich życiu, do macierzyństwa. Ukazujemy poród jako zadanie, w którym świadome, czynne i sprawne uczestnictwo
obojga rodziców daje im szansę przeżycia wielkiej przygody. Na tych zajęciach pozyskacie umiejętności niezbędne w czasie samego porodu. Wykładowcy w sposób profesjonalny przekazują
swoją wiedzę i doświadczenie. Podczas zajęć przygotowujemy uczestników, jak sobie radzić
w sytuacjach trudnych i gdzie szukać pomocy. Małe grupy, w jakich odbywają się zajęcia oraz
klimat, jaki panuje podczas zajęć, sprzyjają zawieraniu nowych przyjaźni.
KTO?
Uczestnikiem Szkoły Rodzenia może być kobieta ciężarna, która ukończyła 30 tydzień ciąży. Edukacja
dotyczy przygotowania do aktywnego porodu, poznania niefarmakologicznych sposobów łagodzenia bólu porodowego, nauki karmienia i pielęgnacji noworodka. Panie mogą uczestniczyć w zajęciach
same bądź z osobą towarzyszącą.
KIEDY?
Zajęcia odbywają się wg planu zajęć. Spotkania
planowane są raz w tygodniu. Zabieramy ze sobą
wygodny strój i dobry humor!
JAK?
Polecamy zajęcia łączące teorię z praktyką. Dzięki zajęciom w Szkole Rodzenia zrozumiesz ciążę,
oswoisz strach przed nieznanym, nauczysz się
dbać o siebie i dziecko. Poszerzysz swoją wiedzę
o przebiegu ciąży, porodzie, połogu i laktacji.
Spotkania w Szkole Rodzenia to również dbałość
o siebie i swoją kondycję. Polecamy zajęcia, w
których wykorzystamy ćwiczenia gimnastyczne,
oddechowe i relaksacyjne.
Możliwość zapoznania się z oddziałem położniczo-noworodkowym, Blokiem Porodowym, pokojami rooming-in dla matki i dziecka
GDZIE?
Zajęcia bezpłatnej Szkoły Rodzenia odbywają się
w budynku 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu,
ul. Kołobrzeska 44. Dostępne na miejscu: materiały edukacyjne, notatniki, długopisy, próbki
produktów. Przyszpitalna Szkoła Rodzenie prowadzona jest przez zespół ludzi, których cechuje
wyjątkowa empatia i profesjonalizm.

Bliższe informacje w oddziale
położniczo - noworodkowym.
Zapraszamy do kontaktu zarówno
telefonicznego jak i osobistego.
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Program profilaktyki udarów

107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ realizuje projekt dofinansowany z Fundszy
Europejskich „Program profilaktyki i chorób naczyń mózgowych w województwach:
zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim. Celem projektu jest profilaktyka i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych w szczególności udarów
mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA) u osób w wieku 40-65 lat, w okresie
aktywności zawodowej.
Udział w programie odbywa się poprzez lekarza POZ. Jeżeli Lekarz POZ nie podpisał ze Szpitalem umowy na działania profilaktyczne osoba zainteresowana może zgłosić się samodzielnie do naszej Przychodni ( gabinet zabiegowy nr 142) lub telefonicznie 261 47 35 82
Program realizowany jest od 01.12.2017- 30.06.2023.
Prowadzony jest w trzech zakresach.
1. Konsultacja lekarza POZ (tzw. pakiet podstawowy) - w ramach usługi lekarz POZ typuje
ze swojej listy aktywnej, osoby które kwalifikują się do Programu, tj. osoby w wieku aktywności zawodowej z grupy wiekowej 40-65 lata u których na podstawie badania za pomocą
„checklisty"i przeprowadzonego wywiadu zostaną zidentyfikowane czynniki ryzyka, które
w największym stopniu zagrażają wystąpieniem udaru mózgu.
2. Badanie medyczne i konsultacja lekarza POZ (tzw. pakiet rozszerzony) - usługa wykonywana
u osób, u których stwierdzono na etapie podstawowym (checklista, wywiad, standardowe
badanie ogólno-internistyczne) problemy z sercem, otyłość brzuszną, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, ale też palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu – (wystarczy którakolwiek
z ww. przesłanek), wykonanie badań diagnostycznych:- EKG spoczynkowe, pomiar glikemii (przygodnej za pomocą glukometru), badanie lipidogramu (pełny lipidogram, który
obejmuje stężenie cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL oraz
trójglicerydów)
- wizyta konsultacyjna (końcowa) w celu przekazania i omówienia wyników badań, edukacja dotycząca czynników ryzyka oraz zalecanych metod modyfikacji postępowania oraz
ewentualne skierowanie do dalszej, pogłębionej diagnostyki (w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowych wyników ww. badań, a w szczególności migotanie przedsionków w EKG
spoczynkowym, stwierdzania szmerów podczas osłuchowej oceny tętnic szyjnych).
3. Kompleksowa diagnostyka TIA- u pacjenta realizowana jest w ramach AOS w trybie pilnym (tzw. pakiet pogłębiony) - usługa wykonywana u:
- osób, u których stwierdzono nieprawidłowe wyniki ww. badań, a w szczególności migotanie przedsionków w EKG spoczynkowym lub szmery podczas osłuchowej oceny tętnic
szyjnych
- osób, u których w checkliście stwierdzono przebyte epizody przemijających zaburzeń krążenia mózgowego
Po podpisaniu deklaracji uczestnictwa pacjent zostaje włączony do Programu.
„Profilaktyka chorób naczyń mózgowych” POWR.05.01.00-IP.05-00-004/17
Zapraszamy do udziału w projekcie.
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Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

ul. Sikorskiego 9, tel. 67 352 31 00, fax 67 352 32 99,
e-mail: kancelaria@szpital-trzcianka.pl, www.szpital-trzcianka.pl
Dyrektor: Mirosław Szymajda
Zadowoleniem naszym jest zdrowie i zaufanie pacjentów.
Szpital kilka lat z rzędu został finalistą konkursu BEZPIECZNY SZPITAL.

„ZAKOŃCZYŁA SIĘ ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO
IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE”
potrzeb oddziału rehabilitacji oraz sala konferencyjna, nowa 3-łóżkowa sala intensywnej
terapii, sala do cięć cesarskich oraz sala wybudzeń z zapleczem, oddział noworodkowy oraz
oddział położniczy z 2-stanowiskowym blokiem porodowym, powiększono istniejący oddział chirurgiczny z pododddziałem chirurgii
urazowo-ortopedycznej, o łącznej powierzchni
użytkowej 715,73 m2. Co istotne, prace budowlane nie wpłynęły na funkcjonowanie placówki
– wszyscy pacjenci mieli zapewnioną ciągłość
opieki medycznej i bezpieczeństwo podczas
leczenia. Pomimo ogłoszonego w marcu 2020
roku stanu epidemicznego w Polsce, realizacja
rozbudowy nie została zakłócona, a ostateczne
jej zakończenie i przekazanie obiektu nastąpiło
30 listopada 2020 roku. Na równi z rozbudową
Szpitala trwały prace remontowe istniejącego
już budynku.
Dopełnieniem tej inwestycji było otrzymanie dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej tj. stół operacyjny, diatermia chirurgiczna, zestaw laparoskopowy z zestawem do
artroskopii, 2 respiratory, 2 łóżka porodowe
i 4 łóżka wielofunkcyjne, na kwotę 1.310.299,00
zł, z czego 1.000.000,00 zł stanowiły środki
z Budżetu Państwa, 250.000,00 zł środki z Budżetu Gminy Trzcianka i 60.299,00 zł środki
z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
Serdecznie dziękuję Wszystkim Instytucjom i Osobom, Firmom współpracującym
i Pracownikom Szpitala, którzy przyczynili się
do rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,
w tym tak trudnym i niepewnym czasie, kiedy

Wszystko zaczęło się od chęci stworzenia lepszych warunków dla kobiet, które coraz
częściej wybierały oddział położniczo-ginekologiczny Szpitala w Trzciance, jako miejsce
narodzin swojego dziecka.
W 2018 roku Mirosław Szymajda, Dyrektor
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance,
podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji pt.
”Rozbudowa budynku głównego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance".
W tym samym roku na zlecenie Szpitala pracownia architektoniczna z Piły wykonała projekt inwestycji, który to w kwocie 89.175,00 zł
został sfinansowany przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki.
Na początku 2019 roku Szpital podpisał
umowę na czynności Inspektora Nadzoru Inwestycji, a w lipcu 2019 roku w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, dokonano wyboru firmy, z którą została podpisana
umowa na realizację Inwestycji. Umowa została podpisana na kwotę 7.844.000,00 zł, natomiast całkowita wartość zakończonej w 2020
roku inwestycji wynosi 9.428.099,47 zł. Inwestycja sfinansowana została ze środków powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w wysokości
2.589.175,00 zł oraz ze środków własnych
Szpitala w wysokości 6.838.924,47 zł, w tym
2.500.000,00 stanowi wartość zaciągniętego
przez Szpital kredytu inwestycyjnego.
W wyniku rozbudowy powstała nowa czterokondygnacyjna część budynku, która została
połączona z istniejącym już obiektem. W wyniku rozbudowy powstała: sala do ćwiczeń dla
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Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

ul. Sikorskiego 9, tel. 67 352 31 00, fax 67 352 32 99,
e-mail: kancelaria@szpital-trzcianka.pl, www.szpital-trzcianka.pl
Dyrektor: Mirosław Szymajda
Zadowoleniem naszym jest zdrowie i zaufanie pacjentów.
Szpital kilka lat z rzędu został finalistą konkursu BEZPIECZNY SZPITAL.

to dodatkowo w 2020 roku realizowaliśmy
świadczenia zdrowotne dla pacjentów zmagającym się z wirusem Sars-CoV-2. Dzięki Waszemu wsparciu zarówno personel, ale przede
wszystkim pacjenci mogą liczyć na komfortowe warunki lokalowe oraz nowy sprzęt medyczny.
Szczególne podziękowania kierujemy do:
- Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP,
- Pana Feliksa Łaszcz, Starosty Powiatu
Czarnkowsko – Trzcianeckiego,
- Pana Krzysztofa Jaworskiego, Burmistrza
Trzcianki,
- Pana Krzysztofa Czarneckiego, Posła na Sejm RP,
- Pana Piotra Wielińskiego, Prezesa Zarządu
Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o.,
- Pana Andrzeja Brusiło, Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile,
- Pana bryg. mgr inż. Macieja Kubackiego,
Komendanta Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Czarnkowie,
- Pana Sławomira Lisiewicza, Właściciela
Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego
Sławomir Lisiewicz,
- Pana Andrzeja Cija, Właściciela Zakładu
Obsługi Inwestycji „INBUD” s.c. Andrzej
Cija, Jan Pawlęty,
- Pana Lecha Wojtasika, Właściciela FirmyWojtasik
Pracownia Architektoniczna LechWojtasik.
Dyrektor
Szpitala Powiatowego
im. Jana Pawła II w Trzciance
Mirosław Szymajda
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Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance

ul. Sikorskiego 9, tel. 67 352 31 00, fax 67 352 32 99,
e-mail: kancelaria@szpital-trzcianka.pl, www.szpital-trzcianka.pl
Dyrektor: Mirosław Szymajda
Zadowoleniem naszym jest zdrowie i zaufanie pacjentów.
Szpital kilka lat z rzędu został finalistą konkursu BEZPIECZNY SZPITAL.

Oddziały

Internistyczno-kardiologiczny
tel. 67 352 32 34
kierownik lek. Tomasz Tomaszewski
spec. chorób wew.
Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej
tel. 67 352 32 11
p.o. kierownika lek. Łukasz Majchrzak
spec. chirurg
Dziecięcy
tel. 67 352 32 40
kierownik dr n. med. Marek Wilczyński
spec. pediatra
RODZICE MOGĄ PRZEBYWAĆ Z DZIEĆMI
CAŁĄ DOBĘ

Rehabilitacyjny
tel. 67 352 32 45
kierownik lek. Robert Narzyński
spec. rehabilitacji medycznej, neurolog
Intensywnej Terapii i Anestezjologii
tel: 67 352 32 69
kierownik oddziału lek. Izabela Grzeszczukspec. anestezjologii i intensywnej terapii
Poradnie:
dermatologiczna, ortopedyczna, urologiczna,
kardiologiczna, chirurgiczna, medycyny pracy
Pracownie:
mikrobiologia, laboratorium z pracownią
serologii transfuzjologicznej, endoskopia, zakład
diagnostyki obrazowej
Dział: dział rehabilitacji i fizykoterapii

WAŁCZANKI CHĘTNIE RODZĄ W TRZCIANCE!

Oddział położniczo-ginekologiczny, oddział noworodkowy
lek. Tomasz Dmochowski
spec. w zakresie położnictwa i ginekologii
LEKARZE:
Marek Łagan
specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii
Robert Sienkiewicz
specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii
Najczęstsze przypadki hospitalizacji:
w oddziale położniczo-ginekologiczny
● porody fizjologiczne
● porody w pozycjach wertykalnych
● porody rodzinne
● patologia ciąży
● zabiegi ginekologiczne w pełnym zakresie
● operacje laparoskopowe i histeroskopowe
● diagnostyka chorób nowotworowych
● leczenie zaburzeń endokrynologicznych
● diagnostyka i leczenie niepłodności

Amanuel Solomon
specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii
Edward Świerzyński
specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii
Piotr Włodarczyk
w trakcie specjalizacji w zakresie położnictwa
i ginekologii
POŁOŻNA ODDZIAŁOWA

mgr Alina Kienitz

Opiekę nad noworodkami pełnią lekarze:
• lek. Justyna Gródecka
• dr n. med. Marek Wilczyński
• lek. Edyta Klamerek-Hoffmann
• lek. Karolina Dobranowska-Wiśniewska
• lek. Dorota Pilawska
oraz fachowy personel pielęgniarski
Przy oddziale funkcjonuje SZKOŁA RODZENIA
czynna w czwartek w godz. 17.00 - 19.00
Zalecane uczestnictwo od 24 tygodnia ciązy.
ZAPISY pod nr tel. 67 352 32 23
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Poradnia Lekarza Rodzinnego
Wałcz, ul. Wojska Polskiego 2-6

67 349 4030
67 349 4031
67 349 4021
Tuczno, ul. Wolności 55

67 258 7520
www.przychodniasalus.pl
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Gabinet Medycyny
Medycyny Rodzinnej
Gabinet
Rodzinnej
Medycyny Pracy
i iMedycyny
Pracy
Sławomir Kaliski
Sławomir
Kaliski

lek. spec. med. rodzinnej i med. pracy
• badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)
• badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
• badania osób ubiegających się o prawo jazdy (wszystkie
kategorie)
• badania osób wykonujących zawód kierowcy
• badania osób narażonych na działanie promieniowania
jonizującego
• badania uczniów

Wałcz,
ul. Kościuszkowców
10 (budynek
przychodni,
gab. 19)
78-600
Wałcz,
ul. Kościuszkowców
10 (budynek
przychodni
gab. 19)
tel. 781
385Walcz,
100ul. Piastowska 3/19
Środa, godz. 16.00-18.00
gabinet

17
16
22

PRZYCHODNIA LEKARSKA W. JANAS G. PAWŁOWSKA I WSPÓLNICY Sp.j
SJ

dla Dzieci
DzieciiiMłodzieży
Młodzieży
NZOZ Wałcz,

ADMINISTRACJA - 67 258 23 47

czynna pn-pt: 6.00 -18.00

Poradnie lekarzy POZ
Godlewski Czesław lek. spec. chor. wew.
tel. służ. 67 387 30 03
tel. kom. 601 662 950

Pracownia EKG
tel. 67 387 37 42
czynna pn-pt: 7.00 -18.00
Gabinet Medycyny Pracy
Wykonuje badania wstępne
i profilaktyczne pracowników.
tel. 67 387 37 02
czynna pn-pt: 8.00 -13.00

Jagucka-Osińska Teresa lek. med. pracy
tel. służ. 67 387 38 89
tel. kom. 603 751 397
Kaliski Sławomir lek. spec. med. rodz.
tel. kom. 667 147 317
Szedziwiec Helena lek. chor. wew.
tel. służ. 67 387 30 89
Zdaniukiewicz Rajmund lek. spec. chor. wew.
tel. służ. 67 258 21 72
tel. kom. 604 179 631

REJESTRACJA - 67 387 37 30
17
23

Gabinet zabiegowy
tel. 67 387 37 42
czynna pn-pt: 7.00 -18.00
Punkt szczepień
tel. 67 387 37 02
czynna pn-pt: 8.00 -13.00

DERMATOLODZY

Subocz Jadwiga
lek. med. spec. dermatolog-wenerolog

Kontrakt NFZ
ul. Kościuszkowców 10

Wizyty po rejestracji telefonicznej
pn 8.30 - 17.30 przerwa 14.00 - 15.00 śr 8.30 -17.30
pt 8.30 - 12.30
wt 14.00 - 18.00

choroby skóry
choroby przenoszone drogą płciową

GABINET PRYWATNY
ul. Żeromskiego 45
Wizyty po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

Rejestracja: kom. 600 466 238

LARYNGOLODZY

GABINET LARYNGOLOGICZNY
Łańcucki Andrzej

SPECJALISTA LARYNGOLOG

kom. 602 281 583

Schorzenia uszu, gardła, nosa, krtani
Badania profilaktyczne, laryngologiczne dla medycyny pracy
Badania laryngologiczne kierowców
UWAGA! wprowadzono rejestrację:
poprzez www.znanylekarz.pl lub tel. +48 67 354 19 76
Przyjęcia dla medycyny pracy wtorek, czwartek 15.00 - 16.00 bez rejestracji
PULS, Wałcz ul. Budowlanych 10

LEKARZ
CHORÓB
WEWNĘTRZNYCH I MEDYCYNY PRACY

NEUROLODZY

Rajmund Zdaniukiewicz

Markowski Jan

lek. spec. chor. wew. i med. pracy

UPRAWNIONY DO BADAŃ
- KIEROWCÓW
- POZWOLENIA NA BROŃ
- KWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKÓW OCHRONY
ul. Kościuszkowców 10/8

tel. 67 258 21 72, kom. 604 173 631

specjalista neurolog

przyjęcia po uprzedniej rejestracji
telefonicznej

Walcz, ul. Królowej Jadwigi 1
kom. 696 498 117
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OPTYCY
ARTYZM PRECYZJI, MISTRZOWSKA DOKŁADNOŚĆ...

wwww.optyka-optometria-modzelewscy.pl
w w.optyk-walcz.pl
e-mail:
optyk.modzelewski@wp.pl

STAŁE
PROMOCJE

78-600 Wałcz, Al. 1000-lecia 4, tel. 67 387 19 58
pn.-pt. 9.00-18.00, sobota 10.00-14.00

BEZPŁ
● BADANIE WZROKU
AT
BADAN NE
● UMOWA NFZ WZROKUIE
● Gotowe okulary w 1h
Okulary
y
wykonujem
ną!
w 1 godzi

WAŁCZ Al. 1000-lecia 4
tel.: 67 387 19 58 kom. 502 160 099
00 sobota: 1000 - 1300
pn.-pt.:
900 - 17
Czas
na nowe
okulary!
Oprawy markowe z kolekcji versace, ray ban,

Znane marki:vogue,
Lacoste,
Mini,
BMW,
KarlLagerfeld,
dior,Polo,
givenchy
i wiele
innych.
Versace, Furla, Dior, Marc O’polo, Gucci
SZKŁA
W
CENIE
OPRAW
Emporio Armani, Calvin Klein, Max Mara,
sprawdź.
Tommy Hilfiger,
Dolce & Gabbana, itd

optyk.modzelewski@wp.pl
Optyk Modzelewski

Janas
Nowa Mariola
korzystna refundacja NFZ
limitmistrz
do 50,- złoptyk
za jedną soczewkę dla dzieci, limit wystarcza na

ZAKŁAD
OPTYCZNY

pokrycie kosztów wstawienia soczewek. /Podstawowy standard/

14

15

Komputerowy pomiar
ostrości wzroku
SOCZEWKI KONTAKTOWE

Zakład czynny:
od poniedziałku do piątku

10.00 - 17.00

Termin usług - 30 minut

Realizacja recept
NFZ
ul. Kilińszczaków 40/3

tel. 67 258 29 27
19
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ORTOPEDZI

PSYCHIATRZY

S P E C J A L I S TA O R T O P E D A - T R A U M AT O L O G
dr nauk medycznych

Waldemar Suliński

GABINET PSYCHIATRYCZNY

Molęda Jarosław

przyjmuje:

poniedziałki, środy
16.00 - 18.00

tel.

505 084 711

Wałcz, ul. Ks. B. Domańskiego 11
(obok Urzędu Miasta)

tel. 67 258 24 66, 513 184 078
REUMATOLODZY

Robert Sokołowski
spec. chorób wewnętrznych
i reumatologii

GABINET
REUMATOLOGICZNY
Wałcz, ul. Miła 6/2
kom. 602 529 873

www.kuleszadent.pl

PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
W

P

Wałcz, ul. Wojska Polskiego 24/5

Piła, ul. Okrzei 14 Ip

Rejestracja telefoniczna:
tel. 67 250 12 12, kom. 602 110 217
Rejestracaja e-mail: wojkulesza@wp.pl
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STOMATOLODZY

STOMATOLOGIA

RENTGEN - IMPLANTY

DZY
DZY

ul. Piastowska 2-4/1
ul. Piastowska 2-4/1

Bogdan Woźniak
Grażyna Woźniak
PROTETYCY
601 166 015

Lekarz stomatolog

Lekarz stomatolog

Wałcz, ul. Kościuszki 2/5
Głowacki
Andrzej
kom. 67 387
37 33

Wałcz, ul. Kościuszki 2/5
kom. 67 387 37 33

PROTETYCY

Głowacki Andrzej

601 166 015

PROTETYCY

Laboratorium Techniki
Dentystycznej
mgr tech. dent. Adam Gadomski
Laboratorium
Techniki
Dentystycznej

PROTEZ-DENT
PROTEZ-DENT

mgr tech. dent. Adam Gadomski

Alicja Hołowiecka lek. stom.
Al. Zdob. Wału Pom. 3/5
tel. 600 246 570, 67 250 05 47
Alicja Hołowiecka lek. stom.
Al. Zdob. Wału Pom. 3/5
tel. 600 246 570, 67 250 05 47

ul. Piastowska 2-4/1
ul. Piastowska 2-4/1

PROTETYCY
tel. 507 022 785
PROTETYCY
Wałcz

Głowacki Andrzej
Głowacki Andrzej
ul. Piastowska 2-4/1

5
5

ul. Wojska Polskiego 2-6, pok. 327
tel.
507 022 785
Wałcz
Wałcz, ul. Wojska Polskiego 2-6,
ul.
Wojska
piętro
3 Polskiego 2-6, pok. 327
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PROTETYCY

drzej

Laboratorium Techniki
Laboratorium
Techniki
Dentystycznej
Dentystycznej

25

mgr tech. dent. Adam Gadomski
mgr tech. dent. Adam Gadomski

PROTEZ-DENT
PROTEZ-DENT

m.

m.
chniki
05
47
ej
05 47
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Andrzej Głowacki
technik dentystyczny
ul. Nowomiejska 94 D
(koło Esjotu)

67 258 50 44, 605 136 603

TELEFONY
ALARMOWE

112
999
POGOTOWIE

RATUNKOWE

998

STRAŻ POŻARNA

997
POLICJA
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Wałcz, ul. Kołobrzeska 37, tel. 67 258 34 24, 605 548 500
e-mail: biuro@pw-budmet.pl
www.pw-budmet.pl

Czas na nowe okna
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