
SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI sp. z o.o. 
               ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 

Bezpłatne badania krwi  

– antygen PSA - 

          z okazji Dnia Ojca  

 
Dzień Ojca to piękne i jedno z najistotniejszych świąt w roku. Tata, obok mamy, jest 

najważniejszą osobą w życiu każdego z nas. Ojcowie pokazują dzieciom świat i zasady w 

nim panujące, zachęcają do działania, motywują do dążenia do celu, kształtują ducha i 

charakter swoich dzieci.   

Ojcowie często zapracowani, pochłonięci sprawami zawodowymi                                                        

i prywatnymi, skupieni na dbaniu o rodzinę nie mają czasu by zatroszczyć się                         

o własne zdrowie.  

Ważne jest by przynajmniej raz w ciągu roku każdy dorosły człowiek wykonał 

podstawowe badania profilaktyczne aby zmonitorować stan swojego zdrowia i w porę 

wychwycić pierwsze symptomy chorobowe. 

 

W TROSCE O PANÓW SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O ZAPRASZA 

NA  BEZPŁATNE BADANIA KRWI – ANTYGEN PSA. 

ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WYJĄTKOWEGO PREZENTU DLA 

TATY -  PAKIETU BADAŃ. 

 

PAKIET BADAŃ - Koszt pakietu 25 zł 
Badania laboratoryjne: Morfologia krwi obwodowej, OB, Glukoza, ALAT, ASPAT, 
Trójglicerydy, Cholesterol całkowity, Cholesterol LDL, Cholesterol  HDL, kwas 
moczowy, badanie ogólne moczu z osadem 

 

 Pakiet został umiejętnie skonstruowany by zakres oferowanych badań pozwolił na wstępną 

weryfikację stanu zdrowia oraz ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. 
 

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

 

 Rejestracja na badanie antygenu PSA/ Informacja o pakietach: telefon 32 41 30 133 (godz. 10:00-

14:00) 

 Sprzedaż pakietów: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.  Punkt Pobrań przy Laboratorium, ul. 

Szpitalna 1, Sosnowiec w terminie 18.06 – 28.06.2019r (godz. 7:00 – 18:00) 

 Realizacja badań: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.  Punkt Pobrań przy Laboratorium, ul. 

Szpitalna 1,  Sosnowiec w terminie 24.06.2019r. – 30.09.2019r (godz. 7:00-10 na czczo) 

 

Bezpłatne badania krwi – antygen PSA - będą wykonywane po uprzedniej rejestracji 

telefonicznej 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. 

 Ilość badań i zaproszeń ograniczona 


