
 
 

 
 

 
Naszym głównym celem jest troska o     
zdrowie naszych pacjentów. Spośród innych 
firm oprócz korzystnych cen, wyróżnia nas : 
wieloletnie doświadczenie pracowników 
pracowni, sprawne i szybkie realizowanie 
zleceń na wysokim poziomie, doświadcze-
nie w realizacji dużych zleceń . 

 

 
Zapraszamy do współpracy  

 
W razie pytań    

informacji telefonicznej udziela personel 

pracowni 

 

  95 742 87 48  - PRACOWNIA RTG 
 
  95 742 87 49 - PRACOWNIA EEG 

fax  95 742 87 01 

 
 

Informacje o pracowniach  

znajdują się również  

na stronie internetowej 

www.obrzyce.eu 

E-mail:  

sekretariat@obrzyce.eu 

 

66-300 Międzyrzecz,  ul. Poznańska 109  



 

Pracownia RTG Samodzielnego Publicznego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 

Międzyrzeczu zaprasza do skorzystania                 
z naszych usług RTG 

 
Zakres badań radiologicznych / wszystkie bada-
nia ogólnodiagnostyczne /: 
    * RTG klatki piersiowej, 
    * RTG kręgosłupa, 
    * RTG miednicy, 
    * RTG czaszki                                                                                                                                      
    * RTG zatok, 
    * RTG stawów i kości 

Realizujemy badania refundowane przez NFZ 
na podstawie skierowania z poradni i                   

prywatnych gabinetów lekarskich oraz lekarzy 
rodzinnych 

 
Zapewniamy szybką i miłą obsługę, specjalne 

oferty dla firm, towarzystw ubezpieczeniowych, 
szkół .  

 
Konkurencyjne ceny !!! 

 
Zapraszamy do Pracowni RTG mieszczącej się 
w budynku Izby Przyjęć i Apteki  w korytarzu 

diagnostycznym. 
 

Pracownia czynna - info na stronie 
www.obrzyce.eu -> Szpital -> Pracownie 

 

 
Pracownia EEG Samodzielnego Publicznego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 
Międzyrzeczu zaprasza do skorzystania                 

z naszych usług EEG 

Realizujemy badania refundowane przez NFZ 
na podstawie skierowania z poradni: 
* Neurologicznej 
* Psychiatrycznej 
* Psychologicznej 
* Medycyny Pracy 
* Rehabilitacyjnej (POR) 
 

 

Realizujemy badania refundowane przez NFZ 
na podstawie skierowania z poradni i                 

prywatnych gabinetów lekarskich oraz lekarzy               
rodzinnych,odpłatnie dla pacjentów bez             

skierowania  
 

Zapewniamy szybką i miłą obsługę , specjalne 
oferty dla firm, towarzystw ubezpieczeniowych, 

szkół .  
 

Konkurencyjne ceny !!! 
 

Zapraszamy do Pracowni EEG mieszczącej się w 
budynku Izby Przyjęć i Apteki  w korytarzu  

diagnostycznym. 
 

Pracownia czynna - info  na stronie 
www.obrzyce.eu -> Szpital -> Pracownie 

 

 

 

LEGENDA: 
 
A -  Administracja 
F - Zakład Fizjoterapii 
L - Laboratorium 
R - Poradnie, Rejestracja 

C - Pracownia RTG 
E - Pracownia EEG 
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