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Wrocław, 23.05.2018 r.

Bezpłatne badania pod kątem schorzeń tarczycy
w Arkadach Wrocławskich - 27 maja
27 maja Arkady Wrocławskie zapraszają na bezpłatne badania i porady pod kątem schorzeń
tarczycy. Zorganizowane zostaną one w ramach akcji "Pacjent pod opieką diagnosty - TARCZYCA".
Początek o godzinie 11:00.

W trakcie niedzielnej akcji w Arkadach Wrocławskich będzie można wykonać m.in.: pomiar glikemii
przygodnej, cholesterolu, trójglicerydów oraz ciśnienia krwi. Bez wcześniejszych zapisów i kolejek
udzielane będą także konsultacje lekarza endokrynologa. Nie zabraknie też prozdrowotnych
konkursów, w których nagrodami będą pakiety na darmowe badania laboratoryjne.
- Wiemy, że terminy wizyt do specjalistów, w tym endokrynologa są dość odległe. Dlatego zachęcamy
do skorzystania z bezpłatnych porad i badań pod kątem tarczycy w naszym Centrum. Tym bardziej, że
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teraz robiąc zakupy, czy uczestnicząc w naszych akcjach nie trzeba się spieszyć, bo pierwsze dwie
godziny parkowania w naszym Centrum są bezpłatne - mówi Dorota Żmiejko, Manager
ds. Marketingu Arkad Wrocławskich.
Akcja "Pacjent pod opieką diagnosty- TARCZYCA" odbędzie się na parterze Arkad Wrocławskich
w godzinach od 11:00 do 17:00. Ma ona na celu przybliżenie tajników pracy diagnosty
laboratoryjnego oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe przygotowanie do badań laboratoryjnych, aby
otrzymany wynik był wiarygodny i stał się podstawą prawidłowej diagnozy pacjenta pod kątem
schorzeń tarczycy. Jej inicjatorem jest Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UMW.

Kontakt dla mediów:
Monika Dubec, tel. 728 877 055, e-mail: monika@brandera.pl
Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu, Arkady Wrocławskie SA, tel. 71 79 77 603,
e-mail: dorota.zmiejko@lcc.pl
O CH Arkady Wrocławskie:
CH Arkady Wrocławskie zlokalizowane jest w ścisłym centrum Wrocławia. Na 3 poziomach Centrum znajduje się
110 sklepów i punktów usługowych. Do dyspozycji klientów przygotowanych jest 1 100 miejsc parkingowych.
W Centrum znajduje się też nowoczesne centrum rekreacyjne „Fitness Academy”, supermarket Piotr i Paweł oraz
pierwsze we Wrocławiu OH KINO będące połączeniem najlepszych cech multipleksu z charakterystycznymi
elementami dawnej kinematografii. Największą atrakcją Centrum jest ogromne akwarium z rekinem
i egzotycznymi rybami: 12 metrów wysokości, 8,5 metra długości, 3.5 metra szerokości oraz waga 200 ton.
Więcej informacji na http://www.arkadywroclawskie.pl.
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