Przychodnia Pogoń

Do poduszki
RAPORT
Finansowanie ochrony zdrowia
w Polsce
Warszawa, 29 sierpnia 2008
„W kontekście wyników prognozy trzeba zauważyć, że
nie uniknie się podnoszenia składki, niezależnie od
konieczności zarówno działań racjonalizujących
funkcjonowanie sektora zdrowotnego, jak i w pewnym
zakresie racjonujących świadczenia zdrowotne. Do
poprawy sytuacji finansowej w sektorze oraz w całym
systemie zabezpieczenia społecznego przyczyni się
konsekwentny program aktywizacji zawodowej
populacji, obejmujący także osoby w starszych
przedziałach wiekowych. To nie jest bynajmniej
czynnik zewnętrzny wobec sektora zdrowotnego.
W rękach lekarzy leży promowanie zdrowia, docenianie
prewencji i profilaktyki, dobre leczenie i skuteczna
rehabilitacja”
„Przyszłość stawia przed nami nowe i trudne
wyzwania; dynamiczne starzenie się populacji, deficyt
kadr medycznych i presja na dostęp do nowych
technologii medycznych, którym z dotychczasowymi
trudnościami efektywnego zarządzania sektorem
zdrowotnym możemy nie sprostać. „

Realizacja usług Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
——

Rejestracja czyn n a :
Poniedziałek - piątek
od 7:00 do 19:00
tel.: (32) 363 - 46 - 33
Rehabilitacja czyn n a :
Poniedziałek - piątek
od 8:00 do 19:00
tel.: 795 - 443 - 305
DATA TWOJEJ WIZYTY:
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Aż dziw, że już w 2008r. o tym pisano,
a dziś dalej robi się wszystko, aby
było gorzej…

……………………………………

źródło: http://www.sluzbazdrowia.com.pl/pdf/
ZielonaKsiegaII.pdf

……………………………………

OPIEKA MEDYCZNA
dla
Ciebie i Twojej Rodziny

Dobre zmiany?
Pamiętaj o
zaświadczeniu od lekarza
z poradni specjalistycznej.
Ciekawy raport z 2008r.
Grajmy z Orkiestrą!
NZOZ ZLA Przychodnia „Pogoń” Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec
ul. Grota Roweckiego 37

www.nzoz-zla.com
email: biuro@nzoz-zla.com

Przychodnia Pogoń, 1/2018

Grajmy z Orkiestrą!

Pamiętaj o zaświadczeniu

Pomarudziliśmy, ponarzekaliśmy,
a teraz fakty:

Już kolejny rok zachęcamy

W związku z utrudnionym dostępem do

Państwa do udziału w

poradni specjalistycznych oraz rosnącymi

Prezydent Andrzej Duda podpisał
ustawę o zmianie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków
publicznych, która przewiduje wzrost
nakładów na ochronę zdrowia do
6 proc. PKB w 2025 r. - poinformowało
Ministerstwo Zdrowia. Cieszyć się?

Wielkiej Orkiestrze

kolejkami przypominamy, że w celu

Świątecznej Pomocy.

wypisania recepty z należną refundacją

Cóż… 2025 rok to szmat czasu…

Dobre zmiany?

Spodziewamy się „lada dzień”
informacji o dodatkowych obowiązkach
zakładów opieki zdrowotnej. Już się
nauczyliśmy, że jak coś „dostajemy” to
za chwilę musimy oddać w postaci
badań będących kosztami po stronie
placówki. Tak było po ostatniej
„podwyżce” w POZ. Wzrósł nakład na
pacjenta i od razu doszły dodatkowe
świadczenia, a więc za niewiele więcej
pieniędzy - znacznie więcej kosztów.
Tak nie da się zreformować opieki
zdrowotnej. Ale trzeba mieć nadzieję…

26. Finał WOŚP odbędzie się 14 stycznia,

(ZNIŻKĄ) konieczne jest przedstawienie

a jego celem będzie pozyskanie środków

lekarzowi rodzinnemu zaświadczenia od

„dla wyrównania szans w leczeniu

lekarza z poradni specjalistycznej lub karty

noworodków”.

informacyjnej. Tylko na tej podstawie

W przeciwieństwie do niektórych instytucji

specjalista medycyny rodzinnej bądź

ta organizacja dokładnie raportuje ile i gdzie

specjalista chorób wewnętrznych (lekarze

wydała pieniędzy. Mało tego - sprawdza czy

rodzinni) wystawi receptę.

przekazany sprzęt użytkowany jest zgodnie z
przeznaczeniem!
Drogi Pacjencie, nie chcesz dołączyć do
Orkiestry? Zastanów się, czy przypadkiem
Twoje dziecko nie było badane po urodzeniu
aparatem z serduszkiem? ;)

Niezastosowanie się do przepisów niesie ze
sobą przykre konsekwencje dla lekarza,
gdyż w przypadku naruszenia ordynacji
leków urzędnik NFZ zarząda zwrotu
środków.

——

Aby uniknąć nieporozumień lekarze naszej

INFORMACJA

Przychodni zawsze wyjaśniają jaka

W związku z ochroną danych osobowych,

refundacja oraz na jakiej podstawie

uprzejmie prosimy Państwa o posługiwanie się w
czasie rejestracji dokumentem tożsamości lub
kartą ubezpieczenia zdrowotnego. Dziękujemy.

w określonym czasie przysługuje
Pacjentowi na dany lek.

