
Godziny przyjęć lekarzy 
Świadczenia  w zakresie  podstawowej  opieki  zdrowotnej  w Gminnym Ośrodku Zdrowia
w Skarszewach realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00.
Nocną i świąteczną opiekę medyczną najbliżej sprawuje NZOZ POLMED ul. Kopernika
21 w Starogardzie Gdańskim.
Gabinet  zabiegowy czynny  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  08:00  do  18:00.  
Punkt  pobrań  czynny  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  08:00  do  10:00.  
Gabinet pielęgniarki i położnej POZ czynny od poniedziałku do piątku  w godzinach od 08:00
do 18:00.                                                                                                    
Rejestracja pacjentów do lekarza może odbywać się osobiście od godziny 7.30 , telefonicznie
od  godziny  8.00  lub  za  pośrednictwem osób  trzecich.  Zgłaszanie  wizyt  domowych  może
odbywać się do godziny 11.00. 

Harmonogram pracy lekarzy POZ

lek. med. Anna Czerwińska  – specjalista medycyny rodzinnej

dzień tygodnia godziny pracy 
poniedziałek 08.00 – 13.00
wtorek 13.00 – 18.00
środa 13.00 – 18.00
czwartek 08.00 – 13.00
piątek 08.00 – 13.00

lek. med. Magdalena Marks – specjalista medycyny rodzinnej 

dzień tygodnia godziny pracy 
poniedziałek 13:00 - 18:00 
wtorek 08:00 - 13:00 
środa 08.00 – 13.00 
czwartek 08:00 - 13:00 
piątek 13.00 – 18.00 

lek. med. Elżbieta Grzymała - Kazusek - specjalista medycyny rodzinnej

dzień tygodnia godziny pracy 
poniedziałek 08:00 - 13:00 
wtorek 08:00 - 13:00 
środa 13:00 - 18:00 
czwartek 08:00 - 13:00 
piątek 08:00 - 13:00 

lek. med. Tomasz Mienik - specjalista medycyny rodzinnej 

dzień tygodnia godziny pracy 
poniedziałek 08.00 – 13.00 

wtorek 08:00 - 13:00 

środa 08:00 - 13:00 

czwartek 13:00 - 18:00 

piątek 08:00 - 13:00 



lek. med. Anna Kurdziel Lewandowska – specjalista chorób wewnętrznych 

dzień tygodnia godziny pracy 
poniedziełek 08:00 - 13:00 
wtorek 13.00 – 18.00
środa 08:00 - 13:00 
czwartek 08.00 – 13.00
piątek 08:00 - 13:00 

lek. med. Hanna Kuklewska - Gaweł – specjalista pediatra 

dzień tygodnia godziny pracy 
poniedziałek 16:00 – 18:00 
wtorek 11:00 – 18:00 
środa 08:00 – 11:30 
czwartek 08:00 – 14:30 
piątek 08:00 – 14:30 

lek. med. Ewelina Trafalska - specjalista pediatra
 
dzień tygodnia godziny pracy 
środa 16:00 – 18:00 

lek. med. Alicja Dzieża – specjalista pediatra 
 
dzień tygodnia godziny pracy 
poniedziałek 15:00 – 18:00 
środa 15:00 – 18:00 
czwartek 15:00 – 18:00 

 


