
 

 

 

 

 

Regulamin akcji „60 bilansów dla 60-latków na 60-lecie Szpitala” 

 

 Zasady ogólne 

1. Akcja „60 bilansów dla 60-latków na 60-lecie Szpitala”, zwana w dalszej treści niniejszego 

Regulaminu „Akcją” ma na celu ocenę stanu zdrowia osób objętych badaniami  

i ukierunkowanie dalszej diagnostyki i ewentualne leczenie. Na podstawie wykonanych badań 

zostanie przygotowany przez Szpital raport o stanie zdrowia mieszkańców Nowej Huty. 

2. Organizatorem Akcji jest Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą osiedle Na Skarpie 66, 31-913 

Kraków, identyfikujący się numerem NIP: 678-26-80-028, wpisany do KRS pod numerem: 

0000035552, zwany w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Organizatorem”. 

3. Akcja przeprowadzona zostanie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Akcja rozpoczyna się dnia 6 października 2014 roku i kończy się dnia 29 listopada 2014 roku. 

5. Akcja skierowana jest wyłącznie do stałych mieszkańców Dzielnicy Kraków-Nowa Huta, 

którzy urodzili się w 1954 roku. 

6. Przystąpienie do akcji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu 

w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa. 

Zasady przystąpienia do Akcji 

7. Mieszkaniec chcący wziąć udział w Akcji dokona rejestracji telefonicznej pod numerem 

telefonu 12 622-94-68 (w godzinach od 9:00 do 14:00) lub na adres e-mail: badania@zeromski-

szpital.pl w okresie od 1 września do 15 października 2014 roku. W czasie rejestracji podaje: 

swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, dokładny adres zamieszkania, telefon 

kontaktowy ewentualnie adres e-mail, informację dot. lekarza rodzinnego. 

8. Akcją zostanie objętych pierwszych 60-ciu zgłoszonych mieszkańców. Kolejne zgłaszające się 

osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Organizacja Akcji 

9. Osoby, które zostaną wpisane na listę otrzymają informację zawierającą miejsce i termin 

przeprowadzenia badań. 

10. W ramach akcji zostanie przeprowadzone badanie przez lekarza internistę. Ponadto zostaną 

wykonane podstawowe badania biochemiczne surowicy krwi (np. cukier i lipidogram), pomiar 

ciśnienia tętniczego krwi, podstawowe badania antropometryczne. O konieczności wykonania 

szerszej diagnostyki, w tym o badaniach obrazowych, zadecyduje lekarz badający. 

11. Ponadto lekarz badający przeanalizuje dotychczasowe schorzenia, sprawdzi wyniki badań 

wykonanych w Szpitalu i przygotuje informacje dla lekarza rodzinnego.   

 

 

 


