Gminna Przychodnia Zdrowia
Dyrektor: Jarosław Nettik
Z. ca dyrektora ds. medycznych: lek. med. Agnieszka Bratkowska
Dane kontaktowe jednostki:
Rzgów, ul. Ogrodowa 11a, 95-030 Rzgów
e-mail: administracja@gpz.rzgow.pl
tel. (42) 280 75 55
fax. (42) 280 75 69
adres strony www link
adres podmiotowej strony BIP link
Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie działa na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.30 do 18:00 - tel. (42) 280 75 55
Telefony
Poradnia "K" - ginekolog, położna: (42) 280-75-60
Stomatologia: (42) 280-75-66
Numeru faksu: (42) 280 75 69
Administracja: (42) 280-75-50
adres e-mail: administracja@gpz.rzgow.pl
Pod numerem rejestracji działa funkcja porządkowania zgłoszeń w kolejce. Polega na tym, że jeśli
telefon jest zajęty, to dzwoniący pacjent słyszy w słuchawce komunikat, że jest kolejną osobą
oczekującą na połączenie. Kiedy linia się zwolni, zostaje automatycznie połączony z rejestracją.
Przychodnia prowadzi badania lekarskie dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat.B. Dla
pacjentów GPZ Rzgów cena jest o połowę niższa niż dla osób spoza naszej przychodni.
W przychodni istnieje możliwość skorzystania z odpłatnych konsultacji dermatologicznych,
ortopedycznych, kardiologicznych, badania USG bioderek u niemowląt oraz echokardiografii, które
cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród pacjentów
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia - osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności - mogą skorzystać z zabiegów fizjoterapeutycznych poza kolejnością
Lekarze pracujący w przychodni:

Poradnia POZ dla dorosłych
Lek. med. Agnieszka Bratkowska, specjalista medycyny rodzinnej
Lek. med. Dorota Kuszczyńska-Świnoga, lekarz chorób wewnętrznych
Lek. med. Elżbieta Solnica, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. med. Feliks Lukas, lekarz chorób wewnętrznych

Poradnia POZ dla dzieci:
Lek. med. Dorota Kiełbik, lekarz chorób dzieci
Lek. med. Teresa Szulecka-Rawluk, lekarz pediatra
Lek. med. Ewa Gaździńska, specjalista chorób dzieci

Poradnie specjalistyczne:
Lek. med. Łukasz Leszczyński, specjalista neurolog
Lek. med. Włodzimierz Najsznerski, specjalista neurolog
Lek. med. Andrzej Staniszewski, specjalista okulista
Lek. med. Ewa Jardzioch-Lukas, specjalista okulista
Lek. med. Wiesława Brodacka, specjalista otolaryngolog
Dr n. med. Anna Pilarska - Machowicz, specjalista chorób płuc
Dr n. med. Danuta Broniarczyk-Pawłowska, specjalista ginekolog położnik
Lek. med. Tomasz Kamiński, specjalista ginekolog
Lek. med. Elżbieta Mokrosińska-Papis, specjalista medycyny pracy, lekarz chorób wewnętrznych

Stomatologia:
Lek. dentysta Renata Jurek-Podkówka
Lek. dentysta Ahmad Youssef

Gabinet fizjoterapii:
Mgr Jarosław Nettik
Mgr Magdalena Przytulska
Mgr Marek Skóra
Lic. Katarzyna Szamburska
Wizytę domową lekarza POZ można zamówić TYLKO ZE WSKAZAŃ MEDYCZNYCH!

Usługi komercyjne:
Lek. med. Łukasz Kalinowski - specjalista ortopeda (usg bioderek u niemowląt)
Lek. med. Agata Bikiewicz - specjalista kardiolog (echokardiografia - usg serca)
Lek. med. Małgorzata Putala-Pośpiech - specjalista dermatolog (badanie zmian dermatoskopem)

