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 Miło nam zaprosić Państwa do przeprowadzenia badań w naszej  firmie.
   
        Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego jest ośrodkiem z 60-letnią 
tradycją. Istnieje we Wrocławiu nieprzerwanie od 1952 roku, posiada status Centrum Medycyny 
Lotniczej oraz Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej.                               

 Jesteśmy specjalistycznym ośrodkiem diagnostyczno-terapeutycznym  zapewniającym kompleksową 
opiekę  medyczną  w zakresie  podstawowej  i  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej,  medycyny  pracy, 
orzecznictwa lotniczo-lekarskiego i badań sportowo-lekarskich. 

Medycyna Sportowa to  interdyscyplinarna specjalizacja medyczna,  łącząca aktywność 
terapeutyczną z działaniami profilaktycznymi, adresowana do osób aktywnych fizycznie, 
zarówno  kwalifikowanych  sportowców  jak  i  amatorów  oraz  osób  podejmujących 
rekreacyjną aktywność fizyczną.

Poradnia Medycyny  Sportowej do której zapraszamy działa dla:

• zawodników,  dla  których  badania  sportowo  lekarskie  są  zabezpieczeniem 
medycznym, profilaktyką oraz wsparciem procesu szkolenia sportowego.

• osób aktywnych  fizycznie oraz tych osób, które powinny być aktywne fizyczne, 
czyli do wszystkich.

 Badaniami muszą być objęci wszyscy sportowcy, którzy chcą rozpocząć oraz kontynuować 
treningi w sporcie kwalifikowanym rozumianym jako forma aktywności człowieka związana z 
uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej 
dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia.

Badania  powinny  być  wykonane przed  podjęciem  treningów  oraz  cyklicznie  co  pół  roku. 
Wykonuje się także badania okolicznościowe po kontuzji czy dłuższej chorobie.
Są one konieczne do rozpoczęcia i kontynuowania treningów sportowych.  

                   Zapraszamy, 
                   służymy naszą wiedzą i doświadczeniem 
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Do Poradni Medycyny Sportowej należy zabrać :

 ·  Skierowanie do Poradni Medycyny Sportowej  
      (od lekarza pierwszego kontaktu  zawierające nazwę dyscypliny sportowej)      

·  Książeczkę Zdrowia Dziecka

·  Karty informacyjne ze szpitala (jeżeli byłeś w   szpitalu)

·  Informacje od lekarzy specjalistów( jeśli taką opieką jesteś otoczony)

·  Aktualne wyniki badań morfologii krwi, OB ( jeśli takie posiadasz )

 Aby uniknąć problemów z uzyskaniem zaświadczenia , wynikających z konieczności wykonania badań 
i konsultacji specjalistycznych, co jest niemożliwe do uzyskania w tym samym dniu, sugerujemy, aby 
zainteresowani zgłaszali się do Poradni Medycyny Sportowej odpowiednio wcześniej, co najmniej 
miesiąc przed rozpoczęciem rozgrywek.

  Badania Sportowo Lekarskie   -   pierwszorazowe kosztują 125,00 zł

  Okresowe  badanie sportowo   -   lekarskie kosztuje 65,00 zł

Informacja o nas :

 Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
 Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, 
 ul. H. Sienkiewicza 108 – 110  
 50 -348 Wrocław 
 www. gobll. pl

·  Bliższych informacji udziela Pani Małgorzata Nowakowska tel. 71 328 2892
·  Prowadzimy rejestrację telefoniczną pod nr tel. 71 – 328 28 92,
                                                                 nr fax. 71 -  792 40 91

  Lokalizacja ośrodka , ul. H. Sienkiewicza 110  zapewnia dogodny dojazd 


