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S - lekarz przyjmuje w Przychodni w Sieradzu           Z - lekarz przyjmuje w Zduńskiej Woli

lek. med.  BRZEZIŃSKI WITOLD specjalista położnictwa i ginekologii Z

lek. med. CEGLAREK ELŻBIETA specjalista rehabilitacji medycznej S Z

lek. med. CYBERTOWICZ MONIKA psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży S

lek. med. DERĘGOWSKA JOLANTA specjalista pediatrii Z

lek. med. DERĘGOWSKI JACEK specjalista psychiatrii Z

lek. med. DOMAGAŁA JAN specjalista położnictwa i ginekologii Z

lek. med. DUTKOWSKA-FUSS ANNA specjalista medycyny rodzinnej Z

lek. med. DUTKOWSKI CEZARY specjalista położnictwa i ginekologii S Z

lek. med. DUTKOWSKI TOMASZ specjalista położnictwa i ginekologii S

lek. med. DYBEK MARCELI specjalista chirurgii onkologicznej S

lek. med. FORNALCZYK ANNA specjalista diabetologii S

dr n.med. GIERSZ TOMASZ specjalista psychiatrii S

lek. med. GRABCZAK MALWINA położnictwo i ginekologia S

lek. med. GRABCZAK WOJCIECH diagnostyka USG piersi, konsultacje w 
zakresie chorób piersi S Z

lek. med. GRENDA ROBERT specjalista neurologii S

lek. med. GRZELAK MONIKA specjalista chorób wewnętrznych S

dr n.med. HETLOF GRZEGORZ specjalista chorób wewnętrznych, kardiologia Z

lek. med. IDZIKOWSKA ANNA lekarz rehabilitacji medycznej S

lek. med. JANKIEWICZ ANDRZEJ położnik i ginekolog S Z

mgr JARCZEWSKA ALEKSANDRA psycholog S

lek. med. JARZĘBSKI TOMASZ 
 specjalista położnictwa i ginekologii,              
USG prenatalne, 3D/4D, certyfikaty FMF, 
USG ciąży, USG ginekologiczne, USG piersi

S

dr n. med. JASEK ŁUKASZ specjalista neurologii S

lek. med. JERSAK KONRAD specjalista urologii S

mgr KAMASZ KAMILA psycholog S
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lek. med. KAROLCZAK JAKUB specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, 
diagnostyka USG, USG DOPPLER żył i tętnic S Z

dr n. med. KASZYŃSKI MAREK specjalista chirurgii ogólnej, specjalista 
chirurgii naczyniowej S

dr n. med. KLONOWSKA-SZYMCZYK AGNIESZKA specjalista hematologii, specjalista chorób 
wewnętrznych S

lek. med. KOŁACIŃSKI ROBERT specjalista reumatologii, lekarz chorób 
wewnętrznych S

lek. med. KONIECZNY PIOTR specjalista pediatrii S Z

lek. med. KOWALCZYK KAROLINA lekarz medycyny S

dr n. med. KRAWCZYK ZBIGNIEW specjalista endokrynologii S Z

lek. med. KRÓL-CZAJKOWSKA MAŁGORZATA otolaryngolog S

lek. med. KRÓLAK ELŻBIETA specjalista medycyny rodzinnej, specjalista 
neonatologii, pediatra Z

lek. med. KRYSZTOFIŃSKA AGNIESZA specjalista położnictwa i ginekologii S Z

lek. med. KUBIAK MAGDALENA specjalista rehabilitacji medycznej, ortopeda i 
traumatolog narządu ruchu Z

lek. med. KUBICKI TOBIASZ diagnostyka USG, certyfikaty PTU S Z

lek. med. LEWANDOWICZ DARIUSZ specjalista chorób wewnętrznych, specjalista 
diabetoogii, specjalista gastroenterologii S

lek. med. LUKAS MARIA KRZYSZTOF specjalista chirurgii dziecięcej S

lek. med. MALINOWSKA BEATA specjalista chorób wewnętrznych S

lek. med. MANIOS DANIELA specjalista kardiologii, specjalista chorób 
wewnętrznych, USG - ECHO serca S

lek. med. MICHALAK-MOŻDŻEŃ KATARZYNA specjalista kardiologii, specjalista chorób 
wewnętrznych, USG - ECHO serca S

lek. med. MIŁOSZ BEATA specjalista rehabilitacji medycznej S

lek. med. MIODEK KAROLINA specjalista ortopedii i traumatologii S Z

lek. med. MISZCZAK DANUTA dermatolog i wenerolog S

dr n. med. NIWALD MAREK  specjalista kardiologii dziecięcej, specjalista 
pediatrii S Z

dr n. med. NOGAL PAWEŁ specjalista endokrynologii S

lek. med. OKULSKI MAREK specjalista chorób płuc i oskrzeli, specjalista 
pediatrii, alergolog S

lek. med. PAJDZIŃSKA PAULINA diagnostyka USG Z

lek. med. PAKUŁA ALEKSANDRA specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, 
USG dzieci S

lek. med. PAPIS KRZYSZTOFA specjalista pediatrii S

lek. med. PAWEŁCZYK KATARZYNA specjalista pediatrii Z

lek. med. PAWEŁCZYK MACIEJ specjalista chorób wewnętrznych,                       
  USG - ECHO serca Z

lek. med. POPIELARCZYK MARIA specjalista neurologii dziecięcej, specjalista 
pediatrii S Z

lek. med. POTAKOWSKA IWONA specjalista medycyny rodzinnej, specjalista 
medycyny pracy S



mgr POWROŹNIK ALEKSANDRA psycholog S

lek. med. RADZISZEWSKA MONIKA specjalista psychiatrii Z

lek. med. SIWIERA WOJCIECH specjalista chirurgii ogólnej S

dr n. med. STYCZYŃSKA MAŁGORZTA specjalista chorób wewnętrznych Z

dr n. med. STYCZYŃSKI PIOTR specjalista dermatologii i wenerologii S Z

lek. med. SZWARC-FORYSIŃSKA ANNA specjalista dermatologii i wenerologii S Z

lek. med. SZYMCZYK BOŻENNA lekarz chorób wewnętrznych, medycyna pracy S

lek. med. SZYSZKO ROMAN lekarz chorób wewnętrznych, specjalista 
medycyny pracy S Z

lek. med. ŚWIERCZYŃSKI WOJCIECH specjalista urologii S Z

dr n. med. UCZNIAK SEBASTIAN specjalista dermatologii i wenerologii S Z

lek. med. WAGNER KRZYSZTOF położnik i ginekolog S

lek. med. WALISZEWSKA MAŁGORZATA specjalista chorób wewnętrznych, specjalista 
reumatologii S

lek. med. WIĘCEK-STASIAK MAŁGORZATA specjalista patomorfologii, biopsja S Z

lek. med. WINIARSKA MARZENNA lekarz chorób zakaźnych S

lek. med. WŁODARCZYK-SZTURMA GRAŻYNA specjalista otolaryngologii S

lek. med. WOLNICKA-HOLAK HANNA specjalista rehabilitacji medycznej, neurolog S

dr n. med. ZIĘTARA MAGDALENA położnictwo i ginekologia,                                            
          USG narządu rodnego, USG ciąży Z


