ZOSTAŃ PACJENTEM PRZYCHODNI W
GOLESZYNIE !
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu ul.
Juliusza Słowackiego 32, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie od 1 lutego 2021
roku otwiera nową Przychodnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białyszewie
(Goleszyn). Jeśli chcieliby Państwo zostać Pacjentami Przychodni,
zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ,
a w przypadku kobiet – także położnej POZ oraz korzystania z fachowej
opieki medycznej w miłej i przyjaznej atmosferze.
LOKALIZACJA:

Przychodnia POZ w Białyszewie Filia w Goleszynie będzie działać od
poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 18:00 przy ul. Medycznej 1, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
REJESTRACJA :
Odbywać się będzie osobiście lub telefonicznie pod nr. telefonu 24 – 276
– 11 – 12.
JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ ?
Deklaracje można składać w przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy
ul. Matejki 1C w Sierpcu oraz w nowej przychodni Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Białyszewie Filia Goleszyn przy ul. Medycznej 1.
PACJENCI PRZYCHODNI MAJĄ ZAPEWNIONĄ:
Bezpłatną opiekę medyczną, finansowaną przez narodowy fundusz zdrowia, w
ramach podstawowej opieki zdrowotnej (poz).
Opieka obejmuje:

• świadczenia lekarza rodzinnego, pediatry, internisty,

• opiekę pielęgniarki,
• opiekę położnej.
BEZPŁATNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ OBJĘTE SĄ OSOBY POSIADAJĄCE PRAWO DO
ŚWIADCZEŃ, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY WOLĘ KORZYSTANIA Z USŁUG POZ PROWADZONYCH
PRZEZ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIERPCU.
ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE PO PRZYSTAPIENIU DO POZ :

• porady lekarskie (specjalista chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej,
pediatrii),

• badania diagnostyczne zlecone przez lekarza Podstawowej Opieki
Zdrowotnej,

• obowiązkowe szczepienia ochronne,
• skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne,
• skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach
działających
w oparciu o umowę z NFZ,

• skierowania do opieki długoterminowej,
• zabiegi i pielęgniarskie procedury medyczne realizowane w gabinecie
zabiegowym,

• zabiegi i pielęgniarskie procedury medyczne realizowane w domu
pacjenta w sytuacji uzasadnionej
stanem zdrowia pacjenta,

• opieka położniczo-ginekologiczno-neonatologiczna nad kobietami i
dziećmi do 2 miesiąca życia,

• zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych (zlecenie wymaga
potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ),

• recepty na leki,
• orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie pacjenta

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O USŁUGACH ŚWIADCZONYCH W RAMACH
POZ

24-276-11-12

