Przychodnia Pogoń

Czasem trzeba wrzucić na luz ;)
- Panie doktorze, co z moją żoną?
- Nie wygląda to dobrze…
- To wiem! Pytam co z jej zdrowiem?!
—- Jestem zaniepokojona Panie doktorze.
Mój mąż krzyczy przez sen.
- A co takiego krzyczy?
- Powtarza w kółko: "Nie Krysiu, nie!".
- To nic groźnego.

- Nic groźnego?! Przecież ja mam na
imię Iwona!

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
DATA TWOJEJ WIZYTY:

- Otóż to. A On Krysi odpowiada
zdecydowanie "Nie!".

……………………………………

—-

W środku nocy pielęgniarka w szpitalu
budzi pacjenta.

……………………………………
……………………………………

Podziel się - 1 %
BEZPŁATNE BADANIA
Pamiętaj o dowodzie
tożsamości
Utrudnienia w dostępie do
niektórych leków
NZOZ ZLA Przychodnia „Pogoń” Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec
ul. Grota Roweckiego 37

www.nzoz-zla.com

……………………………………
Opracowanie: Ewa Chwałowska

dla
Ciebie i Twojej Rodziny

……………………………………

- Co się stało? Pyta zaspany chory.
- Zapomniał pan wziąć tabletki na sen.

OPIEKA MEDYCZNA

email: biuro@nzoz-zla.com

Przychodnia Pogoń, 1/2018

BEZPŁATNE BADANIA
W związku z wysokim poziomem

UTRUDNIENIA W DOSTĘPIE
DO NIEKTÓRYCH LEKÓW

Czy personel placówki medycznej może prosić o

zachorowalności na choroby układu

11 stycznia 2018 Ministerstwo Zdrowia

pokazanie dowodu tożsamości pacjenta lub

krążenia zapraszamy Państwa do

opublikowało listę 183 produktów, które są

osoby wnioskującej o udostępnienie

zagrożone brakiem dostępności.

dokumentacji medycznej?

BEZPŁATNYCH badań

Pełny rejestr: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2018/2/journal/4323

profilaktycznych.
•

PAMIĘTAJ O DOWODZIE

——

PODZIEL SIĘ 1 %

Program kierowany jest do osób,
które: w tym roku kalendarzowym
mają 35, 40, 45, 50, 55 lat,

Jeśli jeszcze nie rozliczyłeś się z urzędem
skarbowym to dobry moment, aby podarować 1 %
na leczenie i rehabilitację dzieci.

TAK. Ustawa o ochronie danych osobowych nie

zezwala na udostępnianie danych osobowych
osobom do tego nieupoważnionym. Aktualne
przepisy prawa określają wąski krąg osób, którym
dokumentacja medyczna może być udostępniona.
Są to: pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub

•

są obciążone czynnikami ryzyka,

•

u których nie została dotychczas

#1858 Natan Trzciński (KRS 0000127075)

Zatem przed jakimkolwiek wydaniem kartoteki

rozpoznana choroba układu krążenia

Natan jest wesołym i serdecznym chłopcem, ale nie radzi sobie

medycznej (kserokopii historii choroby, recepty,

które w okresie ostatnich 5 lat nie

sytuacjami życiowymi, wtedy reaguje płaczem i krzykiem.

•

korzystały ze świadczeń udzielanych
w ramach programu profilaktyki
chorób układu krążenia.
Świadczenia w ramach programu
udzielane są przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej bez skierowania.

O DAR SERCA proszę:

jeszcze z emocjami i codziennymi, zwyczajnymi (dla Nas)

wyniku badania i in.) lub udzieleniem informacji

Mimo codziennych trudności jakie stawia Mu na drodze

o stanie zdrowia, personel placówki zobowiązany

autyzm dzielnie sobie radzi. Wierzymy, że w przyszłości

jest sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona

będzie samodzielny dzięki systematycznej terapii.
www.1000dzieci.pl/1858-natan-trzcinski

do otrzymania takich informacji oraz czy
rzeczywiście jest tą osobą, za którą się podaje.

Nadia Madetko 192/M (KRS 0000186434)
Nadia urodziła się 5 maja 2011 roku. Choruje na rzadką

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego:

chorobę genetyczną Osteogenesis Imperfecta, czyli wrodzoną

„Prawo do złożenia wniosku realizującego prawo dostępu do

łamliwość kości. Jest to choroba nieuleczalna, można tylko
złagodzić jej skutki. Nawet zbyt mocne kichnięcie może

Więcej szczegółów w rejestracji oraz

spowodować złamanie żeber. Pomimo tej bardzo bolesnej

pod numerem: (32) 363 46 33

choroby Nadia jest bardzo pogodnym i uśmiechniętym

ZAPRASZAMY

osoba przez pacjenta upoważniona.

dzieckiem.
http://fundacja-sloneczko.pl/frame/pokaz_opis.php?ida=192/M

dokumentacji medycznej ma wyłącznie pacjent, jego
przedstawiciel ustawowy lub osoby przez niego upoważnione
(…). Każda z tych osób zgłaszając żądanie udostępnienie
dokumentacji medycznej, nie wyłączając pacjenta, ma

obowiązek wylegitymowania swojej tożsamości”.
(sygn. II OSK 2770/13).

