
PORADNIE SPORTOWO-LEKARSKIE W ŁODZI: 

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, każdy karateka musi posiadać 

aktualne orzeczenie lekarza sportowego. 

Podane informacje mogą ulegać czasowym zmianą. Dlatego przed udaniem się na wizytę do lekarza 

sportowego, prosimy kontaktować się telefonicznie z poradniami lub bezpośrednio z lekarzem. 

Badania refundowane przez NFZ 

▪ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu 

Medycznego W Łodzi 

Centrum Medycyny Sportowej Łódź-Widzew 

Łódź, ul. Pomorska 251 

tel. +48 426 757 471 

▪ NZOZ „ALMED” Poradnia Medycyny Sportowej 

ul. Kilińskiego 228 

tel. 888 777 900 

Rejestracja czynna: 7.00-20.00. Na pierwszą wizytę należy udać się ze skierowaniem od 

lekarza rodzinnego do Poradni Medycyny Sportowej oraz wynikami badań: morfologia krwi, 

OB, cukier w surowicy, mocz ogólny, EKG, orzeczeniem neurologa, okulisty, stomatologa. Dr 

Drobniewski czwartki od 16.00 

Dr Kaczorowski wtorki od 14.00 

Czas oczekiwania na wizytę ok. 2 tygodni. 

Badania płatne 

▪ lek. Medycyny sportowej Mieczysław Miodek tel: 602-298-965 

▪ MEDYCYNA SPORTOWA „TWOJE ZDROWIE” 

92 – 116 Łódź, ul. Giewont 103 

tel. 42 250 70 55 

Rejestracja czynna: pon., wt., śr., pt. 8.00 – 17.00, czw. 8.00 – 19.00  

Cennik: 

do 18 roku życia – 60 zł orzeczenie (badania we własnym zakresie), 70 zł – pakiet (orzeczenie 

+ badania na miejscu) 

pow. 18 roku życia – 190 zł – pakiet (orzeczenie +badania na miejscu)Badania: mocz ogólny, 

morfologia krwi, OB, poziom glukozy, EKG, EEG głowy. 

Czas oczekiwania na wizytę – kilka dni. 

▪ Przychodnia Medycyny Sportowej „MEDICAL MAGNUS CLINIC” 

90 – 552 Łódź, ul. Kopernika 38 

tel. 42 253 19 00, 42 253 19 10 

Rejestracja czynna: 8.00-20.00 

Ceny: 30 zł (orzeczenie)Na pierwszą wizytę należy udać się ze skierowaniem od lekarza 

rodzinnego do Poradni Medycyny Sportowej oraz wynikami badań – morfologia krwi, OB, 

mocz ogólny, EKG, orzeczeniem neurologa, okulisty, laryngologa. Lekarz przyjmuje w 

poniedziałki od godziny 14.30. 

Czas oczekiwania na wizytę – kilka dni. 



▪ Poradnia „R-MED” 

ul. Jaracza 55/1a 

tel. 42 631 90 14 

rejestracja czynna: pon., śr. 8.00-18.00, wt. czw.8.00 – 17.00, pt. 8.00 – 16.00 

Ceny: 120 zł (orzeczenie).Na pierwszą wizytę należy udać się z wynikami badań – EKG, 

poziom glukozy. 

Lekarz Rokicki przyjmuje w środy od godziny 15.00. 

Czas oczekiwania na wizytę – kilka dni. 

▪ Poradnia medycyny sportowej „MASH” 

ul. Liściasta 4/8 lok. 13b/u2 

tel. 42 632 08 79 

Rejestracja czynna: 11.00 – 15.00 

Ceny: 30 zł (orzeczenie).Na wizytę należy udać się wynikami badań – mocz ogólny, 

morfologia krwi, OB, cukier, EKG, EEG głowy. 

Lekarz Włodzimierz Łuczyński przyjmuje codziennie w godzinach 11.00 – 15.00. 

Wizyty bez zapisów. Decyduje kolejność przyjścia pacjentów. Warto zadzwonić wcześniej, 

żeby upewnić się, czy lekarz danego dnia na pewno będzie. 

 


