Oferowane badania są wykonywane przy użyciu nowoczesnej
specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez
Fundację dla placówek służby zdrowia.

Podaruj sobie 1%
Pamiętaj o swojej Fundacji wypełniając PIT

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej w Krakowie

Dołącz do nas !

Myśląc o nas dbasz o siebie !
Biuro Fundacji Kraków, ul. Ujastek 3, II piętro, pok. 218,
tel. 12 290 4158, e-mail: hfoz@op.pl

Rachunek bankowy: 71 12 40 4588 1111 0000 5495 4298

KRS 0000052378
Przekazany 1% podatku wraca do naszego środowiska w postaci: nowoczesnego
sprzętu i aparatury medycznej, bezpłatnych badań lekarskich, pomocy finansowej w
przypadku choroby i wielu innych działań na rzecz naszego środowiska.

Wielu może więcej!
Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy społecznej oferuje Darczyńcom
bezpłatne świadczenia w Centrum Medycznym „UJASTEK”
Lp.
1
2

Rodzaj usług medycznych
Badanie spirometryczne z opisem lekarza
Szczepienie osoby dorosłej p/żółtaczce- Engerix- fiolka
(dodatkowo niezbędna kwalifikacja lekarska)

3

Szczepienie osoby dorosłej p/grypie wraz z kwalifikacją lekarskąVaxigrip lub Influvac

4

Kwalifikacja lekarska do szczepienia osoby dorosłej (nie dot. szczepienia

5
6
7

Mocz- badanie ogólne + osad
Morfologia krwi + rozmaz 24p (5 diff)
Glukoza w surowicy

8
9

OB
Lipidogram Chol, HDL, LDL, TG

10
11

TSH
Żelazo

12
13

PSA całkowity
Kreatynina + wskaźnik przesączania kłębuszkowego GFR

Współfinansowane
przez Darczyńcę *

Stosownie do decyzji Zarządu Fundacji – Darczyńca może skorzystać ze
świadczeń medycznych wymienionych w poz. 1 oraz poz. 3-13
wyłącznie 1 raz w roku.
Usługi medyczne wykazane wykonywane będą w siedzibie Centrum
Medycznego Ujastek Spółka z o.o. znajdującym się przy ul. Ujastek 3
w Krakowie, na podstawie Rejestracji osobistej w Dziale Obsługi Pacjenta,
telefonicznej pod numerem 12 293-09-98
lub elektronicznie e-mail rejestracja-cm@ujastek.pl .

przeciw grypie)

*Fundacja pokrywa koszt pierwszej i połowę drugiej dawki szczepienia p/ żótaczce , resztę pokrywa Darczyńca.

Zasady korzystania przez Darczyńców Fundacji z akcji
profilaktycznych każdorazowo określa Zarząd Fundacji.
Ponadto Darczyńca może korzystać z Akcji Profilaktycznych organizowanych przez Fundację,
ogłaszanych w:
- Głosie Tygodniku Nowohuckim,
w Biuletynach związkowych:
- Kurier Aktualności NSZZ Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.,
- Nowohucki Biuletyn Solidarności,
- mailingu kierowanym do Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
oraz
- na stronie internetowej Fundacji : www.hfoz.pl

