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Podaruj Swoim Bliskim  Zdrowie na Święta 

Wyjątkowy prezent – pakiet badań 

 

Święta Bożego Narodzenia są czasem rodzinnych spotkań, okazywania sobie troski i miłości 

oraz obdarowywania się prezentami. Jeżeli uważasz, że najlepszym sposobem na okazanie 

komuś, ile dla ciebie znaczy jest zrobienie wyjątkowego prezentu, mamy dla Ciebie propozycję. 

W tym magicznym okresie wraz z życzeniami pomyślności i zdrowia podaruj swoim Bliskim 

profilaktyczny pakiet badań, który zainspiruje osobę obdarowaną by zadbała  o swoje zdrowie. 
WAŻNE JEST ABY przynajmniej raz w ciągu roku wykonać badania profilaktyczne   

w celu monitorowania stanu zdrowia oraz szybkiego wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.  

 

W TROSCE O TWOICH BLISKICH SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O 

PRZYGOTOWAŁ MOŻLIWOŚĆ  ZAKUPU WYJĄTKOWEGO PREZENTU -  PAKIETU BADAŃ. 

 

1. PAKIET STANDARD: Koszt pakietu to 60 zł 
a) Badania laboratoryjne: Morfologia krwi obwodowej, OB, Glukoza, ALAT, ASPAT, 

Trójglicerydy, Cholesterol całkowity, Cholesterol LDL , Cholesterol  HDL 
b) EKG 

 

2. PAKIET KOMFORT: Koszt pakietu to 125 zł 
a) Badania laboratoryjne:  Morfologia krwi obwodowej, OB, Glukoza, ALAT, ASPAT, 

ALP, GGTP, Trójglicerydy, Cholesterol całkowity, Cholesterol LDL, Cholesterol  HDL 
b) Opcjonalnie dla Pań - TSH, dla Panów - PSA 
c) EKG 
d) USG j. brzusznej 

 

 Pakiety zostały umiejętnie skonstruowane tak, by zakres oferowanych badań pozwolił na wstępną 

weryfikację stanu zdrowia, ocenę poprawnego funkcjonowania najważniejszych organów oraz ryzyka 

wystąpienia chorób układu krążenia bez konieczności wcześniejszych wizyt lekarskich oraz posiadania 

skierowań. 
 

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług, miłą i przyjazną atmosferę, 
elastyczne terminy, zindywidualizowany sposób obsługi pacjenta. 

 
Zakupu oferty i odbioru imiennego zaproszenia można dokonać w naszej placówce:  

w Przychodni Specjalistycznej „Zagórze” Rejestracja POZ, ul. Szpitalna 1, tel. 32 41 30 520 

Sprzedaż od poniedziałku do piątku  w godzinach od 12.00 do 18.00 

Realizacja badań w ramach zaproszenia tylko  

w Przychodni Specjalistycznej „Zagórze”, ul. Szpitalna 1. 

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Ilość zaproszeń ograniczona.



 


