Przychodnia Pogoń
OPIEKA MEDYCZNA

Podstawowa Opieka Zdrowotna

dla
Ciebie i Twojej Rodziny

——–—————————-

Rejestracja czynna:
Poniedziałek - piątek
od 7:00 do 19:00
tel.: (32) 363 - 46 - 33
Rehabilitacja czynna:
Poniedziałek - piątek
od 11:25 do 19:00
tel.: 795 - 443 - 305
DATA TWOJEJ WIZYTY:
……………………………………………………………
……………………………………………………………

BADANIA OSTEOPOROZY

Bezpłatne badania chorób
układu krążenia dla
Pacjentów wskazanych przez NFZ.
Program bezpłatnych badań tętnic
kręgowych

Prosimy i dziękujemy za wyrozumiałość
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, 2/2019

Badania osteoporozy
Zapraszamy Państwa na badania densytometryczne
w kierunku osteoporozy 7.03.2019r.
Zapisy w rejestracji oraz pod numerem: (32) 363 46 33.

—————————————————————
Choroby układu krążenia - bezpłatne badania

Prosimy i dziękujemy za wyrozumiałość
Z nowym rokiem weszliśmy do tej samej rzeczywistości, z brakami personelu i frustracją. I pewnie wielu z Państwa zastanawia się po co
to piszemy, bo przecież wszyscy wiedzą, że nie ma ludzi do pracy niemal w każdej dziedzinie.

Otóż właśnie dlatego chcemy podołać tej sytuacji i stanąć

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

dla Państwa na wysokości tej trudnej próby. Wizyta u lekarza

•

są obciążone czynnikami ryzyka,

„dopisywania się” dodatkowo, bo oznacza to, że

•

u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia

jedna dopisana osoba zabiera innemu Pacjentowi jego

•

•

które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń
udzielanych w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia i zostały wskazane przez NFZ.

przewidziana jest na 10minut. Nie ma możliwości

czas. Z 10minut robi się zatem po 5 minut na jedną osobę.
Chyba nikt nie chciałby w ciągu 5 minut decydować jakie
meble kupi albo które studia wybierze, a lekarz w tym czasie

Świadczenia w ramach programu udzielane są przez lekarza

na KAŻDEJ z wizyt MUSI wpisać rozpoznanie, a więc i zba-

podstawowej opieki zdrowotnej bez skierowania.

dać Pacjenta, MUSI rozliczyć wizytę z NFZ, często wypisać

Szczegóły w rejestracji. Zapraszamy.

recepty na leki, wcześniej KAŻDY lek sprawdzając na liście

—————————————————————
Bezpłatne badania przesiewowe tętnic kręgowych
Badania skierowane są dla osób w wieku 40 - 65 lat, które
cierpią na: zawroty głowy, szumy uszne, bóle głowy, okresowe zaburzenia widzenia. Zapraszamy do wypełnienia ankiety
i udziału w programie. Zapisy w dziale rehabilitacji.

leków refundowanych, sprawdzić refundację, sprawdzić wskazania do leku i przy tym wszystkim nie zatracić EMPATII.
Staramy się, ale czasem ciężko wytłumaczyć, że już nie
dajemy rady. Dlatego prosimy o wyrozumiałość i nie wymuszanie na rejestracji „dopisywania się”.

To nie jest tylko chwilka …

Dziękujemy.

