
KORONAWIRUS
SZANOWNI  PACJENCI

       W związku z ogłoszeniem przez WHO Pandenii koronawirusa 
SARS-CoV-2, dbając o Państwa  zdrowie, życie i bezpieczeńsywo, 
zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego - zaleca się aby kontakty pacjentów 
z lekarzami, pielęgniarkami, położnymi odbywały się głównie  
drogą telefoniczną:

I.   a)   74/843-41-61  Rejestracja, informacja
      b)  796-689-164      Teleporada 
                   
       Jednocześnie informujemy, że możliwe jest uzyskanie 
powtórnej recepty na leki przyjmowane na stałe, zlecenia na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), poprzez 
złożenie zamówienia na adres e:mail przychodni:
a)   sekretariat@zdrowie74.pl        lub
b)  na kartce, którą należy wrzucić do skrzynki na listy znajdującej
     się na zewnątrz budynku przychodni (Wejście Główne).

Ważne:
       Aby pacjent mógł otrzymać 4-cyfrowy “kod” wystawionej
e-recepty w formie sms - prosimy o podawanie aktualnych nr tel. 
komórkowych. Jeżeli pacjent nie korzysta z tel komórkowego – 
prosimy o kontakt z rejestracją z tel. stacjonarnego, informację 
w e:mailu o pocztę zwrotną lub bezpośrednio po odbór informacji
o wystawionej e-recepcie  w formie papierowej.
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II. Warunki udzielania teleporad:

       Pacjent w celu kontaktu z lekarzem, pielegniarką, położną POZ
ustala termin takiej teleporady w czasie rozmowy telefonicznej 
(74/843-41-61) względnie bezpośredniej z dyżurującą pielęgniarką 
lub sekretarka medyczną.
W umówionym terminie pacjent lub personel medyczny (zgodnie z 
ustaleniami) kontaktuje się telefonicznie pod numerem:
796-689-164 i  natępuje realizacja teleporady.

W trakcie teleporady, lekarz POZ z uwzględnieniem stanu zdrowia 
pacjenta - indywidualnie decyduje czy świadczenie będzie do końca 
zrealizowane w formie teleporady, czy  konieczne będzie badanie 
fizykalne w czasie wizyty pacjenta w gabinecie lub w warunkach 
domowych.

       Jeżeli jest to zasadne, przed teleporadą pacjent może przesłać na
adres e:mail: sekretariat@zdrowie74.pl zdjęcie, skan dokumentu np. 
wypis ze szpitala, informacje od specjalisty, zdjęcie chorobowo 
zmienionej skóry itp.)
Przesłane dokumenty z zachowaniem zasad RODO przekazywane są
lekarzowi lub innym osobom uprawnionym do ich odczytania.

III. Wystawione w czasie teleporady lub wizyty w gabinecie 
skierowania na badania diagnostyczne, realizowane są jak przd 
pandemią, ale z zachowaniem rozdziału czasowego – by ograniczyć 
kontakty pacjentów między sobą.

                   
                                                                                                       Oskar Kułakowski
                                                                                                Specjalista Med. Rodzinnej
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