
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW 

im. św. Łukasza 

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 

10-437  Olsztyn,  ul. Głowackiego  17 

a d r e s  d o  k o r e s p o n d e n c j i  

1 0 -5 8 0  Olsz t yn  8 ,  u l .  Kop ern ik a  4 0 ,  sk r .  p oczt .  6 7 4  

e-mail:  zwmowo l sz t yn@gaze ta .p l  

                             NIP 739-31-21-437 REGON 510639701  

 

Badania przesiewowe w województwie 2014r. 

 

L.p. Miejscowość 

Adres gdzie 
będą 

przeprowadzo
ne badania 

Dzień i godz. Rodzaj badania 

1.  Lutry   
  

26.03.b/r. 
10.00 – 14.00 

stopa cukrzycowa (dla członków PSD 
20os.) 
glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa) 

2.  Miłomłyn   
27.03.b/r. 

10.00 – 14.00 

stopa cukrzycowa (dla członków PSD 
20os.) 
glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa) 

3.  Pisz   
10.03.b/r. 

10.00 – 14.00 

stopa cukrzycowa (dla członków PSD 
20os.) 
glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa) 

4.  
Lidzbark 
Warmiński 

  
15.04.b/r. 

10.00 – 14.00 

stopa cukrzycowa (dla członków PSD 
20os.) 
glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa) 

5.  Bartoszyce   
24.04.b/r. 

10.00 – 14.00 

stopa cukrzycowa (dla członków PSD 

20os.) 
glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa) 

6.  
Kętrzyn 
na zaproszenie  
Amazonek 

  26.04.b/r. 
glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa) 

7.  
Kętrzyn 
na zaproszenie 
Amazonek 

  24.05.b/r. 
glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa) 

8.  Iława   
29.05.b/r. 

10.00 – 14.00 

stopa cukrzycowa (dla członków PSD 
20os.) 
glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa) 

9.  Olsztyn 
OCOP ul. Tarasa 
Szewczenki w 
Olsztynie 

02.06.b/r. 
  

10.00 – 14.00 

stopa cukrzycowa (dla członków PSD 
20os.) 
glukoza, ciśnienie,  metabolizm (tkanka 
tłuszczowa) 
spirometria 

10.  
 

Olsztyn 
XXX – lecie Koła 
PSD w Olsztynie 

28.06.b/r. 

glukoza, ciśnienie,  metabolizm (tkanka 
tłuszczowa), podstawowe badanie 
wzroku, spirometria, 
akcja krwiodawstwa RCKiK 

11.  Olsztynek   
26.06.b/r. 

10.00 – 14.00 

stopa cukrzycowa (dla członków PSD 
20os.) 

glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa) 

12.  
Kętrzyn 
na zaproszenie 
Amazonek 

  13.09.b/r. 

stopa cukrzycowa (dla członków PSD 
20os.) 
glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 

tłuszczowa) 

13.  Działdowo   
25.09.b/r. 

10.00 – 14.00 

stopa cukrzycowa (dla członków PSD 
20os.) 
glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa) 

mailto:zwmowolsztyn@gazeta.pl


14.  Pisz   
16.10.b/r. 

10.00 – 14.00 

stopa cukrzycowa (dla członków PSD 
20os.) 
glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa) 

15.  
 

Kętrzyn 
 

23.10.b/r. 
10.00 – 14.00 

stopa cukrzycowa (dla członków PSD 
20os.) 
glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa) 

16.  Olsztyn Biblioteki 10.00 – 15.00 
glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 

tłuszczowa) 

 
17.  

Olsztyn Urząd Miasta 
12.11.b/r 

08.30 – 14.00 

glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa), podstawowe badanie 
wzroku, spirometria 

 
18.  

Olsztyn 
Urząd 
Wojewódzki 

14.11.b/r. 
08.30 – 14.00 

glukoza, ciśnienie, metabolizm (tkanka 
tłuszczowa), podstawowe badanie 
wzroku, spirometria 
 
akcja krwiodawstwa RCKiK 

 


