Sezon kleszczy rozpoczęty
W związku ze zbliżającym się
sezonem wzmożonej
aktywności kleszczy, zwracamy
uwagę na zwiększone ryzyko
choroby kleszczowego
zapalenia opon mózgowych.
Rekomendujemy komercyjne
szczepienia zgodnie
z kalendarzem szczepień -

szczegóły u pielęgniarki.
—-

Realizacja usług Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
——
Rejestracja czynna:
Poniedziałek - piątek
od 7:00 do 19:00
tel.: (32) 363 - 46 - 33
Rehabilitacja czynna:
Poniedziałek - piątek
od 8:00 do 19:00
tel.: 795 - 443 - 305

……………………………………

z małymi dziećmi - warto
minimalizujący ukąszenia przez
owady, a także zastosować
środki odstraszające komary
i kleszcze.

NOWOŚCI

* Złap złodzieja kości...

uwagę w czasie weekendowych

zadbać o odpowiedni ubiór

dla
Ciebie i Twojej Rodziny

DATA TWOJEJ WIZYTY:

Zalecamy również szczególną
spacerów z rodziną, zwłaszcza

OPIEKA MEDYCZNA

Zachęcamy do odwiedzania
naszej strony:

www.nzoz-zla.com
Administracja: (32) 269 04 55
email: biuro@nzoz-zla.com
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Złap złodzieja kości
Upadłeś na miękki piasek i
złamałeś kość ramienną?
Szłaś po prostej drodze i lekko się
potknęłaś - skończyło się
złamaniem i gipsem?
Nic nie złamałaś do 50 roku
życia, ale teraz co chwilę coś Cię
boli: kręgosłup, stopy, dłonie,
biodra?

W sumie to nawet nie skarżysz się
na dolegliwości bólowe, ale
wcześnie miałaś menopauzę, a i
waga zawsze bardzo niska.
Koleżanka lekarka sugeruje Ci
zrobić badanie kości?
Te i inne podobne sytuacje mogą
świadczyć o zagrożeniu
osteoporozą. 10-go maja w
naszej Przychodni odbędą się
badania w kierunku osteoporozy.

Zapraszamy.

INFORMACJE DLA PACJANTA
W związku z wdrażaniem w naszej
Przychodni Polityki Bezpieczeństwa,
mającej na celu ochronę Państwa danych
prosimy o okazywanie dokumentu
tożsamości w momencie rejestracji do
lekarza oraz podchodzenie pojedynczo do
stanowiska rejestracyjnego.
Dziękujemy za zrozumienie.
—W związku ze zmianami w zakresie prawa
do dokumentacji medycznej informujemy
o możliwych formach udostępniania
historii choroby, w tym wyników badań:
- do wglądu w obecności pracownika
Przychodni,
- poprzez sporządzenie wyciągu, odpisu lub
kopii,
- poprzez wydanie oryginału za
pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem
zwrotu po wykorzystaniu przez instytucję
lub organ uprawniony.
ORYGINAŁ DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ NIE JEST
WYDAWANY PACJANTOM.
źródło: http://zpoz.pl/dokumenty/2017.04.26_Prawa_Pacjenta_zmiana.pdf

INFORMACJE DLA PACJANTA
JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY
LEKARZA W KRAJACH UNII
EUROPEJSKIEJ/EFTA? Cz. I
W sytuacji, gdy musimy skorzystać
ze świadczeń opieki zdrowotnej za
granicą, należy:
1. udać się do lekarza lub placówki
medycznej, która działa w ramach
systemu ubezpieczenia
powszechnego
2. okazać EKUZ (przed wyjazdem
warto zrobić sobie kserokopię karty),
a w niektórych przypadkach również
dowód tożsamości, i poprosić o
przyjęcie w ramach przepisów o
koordynacji.
WAŻNE!!! Z uwagi na fakt, że Narodowy
Fundusz Zdrowia nie pokrywa kosztów
leczenia, które nie są objęte systemem
ubezpieczenia powszechnego w danym
państwie członkowskim UE/EFTA, ani
kosztów transportu medycznego, dobrą
praktyką jest wykupić dodatkowe
prywatne ubezpieczenie, w celu uniknięcia
obciążenia tymi kosztami.
Źródło: http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/8/
Strona_GW_24-3-2017.pdf
Więcej na: www.ekuz.nfz.gov.pl

