
  

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach 
43-220 Bojszowy ul. Św. Jana 41 

Telefon/Fax : 32 218 91 55 Biuro : 32 326 46 46  

e-mail: gzozbojszowy@poczta.onet.pl 
Kierownik GZOZ:  Urszula Tatoj 

 

Przychodnia czynna  jest od 7.30 do 18.00. 
GZOZ w Bojszowach to nowoczesna struktura służby zdrowia świadcząca kompleksowe usługi medyczne.  
  
W ramach kontraktu z NFZ  dostępne są : 

-         Poradnia Lekarza Rodzinnego 
-         Poradnia Ginekologiczna 
-         Poradnia Stomatologiczna 
-         Pracownia Diagnostyczna EKG , USG 

Poza kontraktem z NFZ dostępne są również: 
-         Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii 
-         Poradnia Medycyny Pracy  

  

 
  
Poradnia Lekarza Rodzinnego  
Opiekę medyczną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej sprawują:  

1.     lek. med. Urszula Tatoj – pediatra, specjalista medycyny ogólnej  
2.     lek. med. Katarzyna Bryła-Witych – specjalista chorób wewnętrznych 
3.     lek. med. Marta Szczygieł-Fijoł – pediatra 

4.     dr n. med. Andrzej Durałek – specjalista kardiochirurg 

 
Praca lekarzy odbywa się w systemie zmianowym. 

-         Rejestracja osobista odbywa się od godziny 7.30 
-         Rejestracja telefoniczna odbywa się od godziny 9.00 pod nr telefonu (32) 218-91-55 

Wizyty domowe - w godzinach wg uzgodnień, po wcześniejszym zgłoszeniu pacjenta. 
  

 
  
Poradnia Ginekologiczna 
przyjmuje: lek. med. Nina Radziwonowicz - specjalista ginekolog położnik, cytolog 
rejestracja osobista lub pod nr telefonu : (32) 218-91-55 

 
  
Poradnia Stomatologiczna 
Przyjmuje : lek. stomatolog Krzysztof Hernas 
rejestracja osobista lub pod nr telefonu : (32) 218-91-55 

 
  

 Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych  
- wtorek od 7.30 do 9.00 
- środa od 7.30 do 9.00 
- czwartek od 7.30 do 9.00 

  

 
  
Gabinet zabiegowy czynny od 7.30 do 18.00 
  
Pracownia Diagnostyczna EKG, USG 
  
Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii 

-         wyposażona w następujący sprzęt: lampa Solux, lampa kwarcowa, lampa Bioptron, wieża Front-Panel, stół do masażu, aparat Front – 

Jubilee, laser CTL-110 Mx ze skanerem CTL-1202, inhalator, 
-         wykonuje następujące usługi: diadynamik, jonoforeza, elektrostymulacja, fonoforeza, galwanizacja, lampa bioptron, masaż suchy grzbietu, 

masaż suchy odcinka ciała, Solux, ultradźwięki, laseroterapia. 



 
Gabinet Medycyny Pracy 
 Gabinet świadczy następujące usługi w zakresie medycyny pracy: 

-         badania wstępne, profilaktyczne, okresowe, 
-         badania kierowców, 
-         badania do książeczki zdrowia. 

 

  

 
Świadczenia nocnej i świątecznej Opieki zdrowotnej 

 
  
Informujemy, że od 1 października 2017 roku nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska 

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego   

 dla  dorosłych i dzieci jest prowadzona  w Przychodni Specjalistycznej: 

 

MZOZ Lędziny przy ul. Pokoju 17 

Tel.: 32/ 326-62-53; 32/ 326-73-74 

 

Najbliżej naszej okolicy ambulatoryjnie świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej- realizują również: 

              Megrez Sp. z o.o. 

              43-10 Tychy, ul. Edukacji 102 

              tel. (32) 325 52 98 

                             (dla pacjentów powyżej 18 roku życia) 

 

             Szpital Miejski 

             43-100 Tychy, ul. Cicha 27 

             tel. (32) 780 87 62-63 

                           (dla pacjentów poniżej 18 roku życia) 

 

                           Centrum Dializa Sp. z o.o. 

                           43-200 Pszczyna, ul. Antesa 11, 

             tel. (32) 210 50 02 wew. 307 

 

                          Szpital Powiatowy 

                          32-600 Oświęcim  ul. Wysokie Brzegi 4, 

                          tel. (33) 844 84 93 

 

 

W przepadkach wymagających interwencji chirurgicznej lub ortopedycznej dotyczących urazów u dzieci należy 

kierować się do: 

 

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka 

40-752 Katowice,  ul. Medyków 16 

 

 

 

Adresy oraz numery telefonów  podmiotów udzielających w całym kraju świadczeń nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej znajdują się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, lub są do wglądu w rejestracji 

przychodni. 

 

 

  


