Zaproszenie do składania deklaracji do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Filia w Ratoszynie Drugim 214, 24-350 Chodel

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością serdecznie zaprasza
do składania deklaracji wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki i położnej z miejscem udzielania świadczeń
zdrowotnych w Ratoszynie Drugim.
Dlaczego warto wybrać swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w jednej z naszych Przychodni?
Przede wszystkim dlatego, aby w razie problemów zdrowotnych mieć zapewnioną profesjonalną, kompleksową
opiekę.
Jesteśmy jedynym zakładem na terenie powiatu opolskiego, który oferuje swoim Pacjentom kompleksowość
i dostępność do świadczeń ambulatoryjnych, leczenia szpitalnego, badań diagnostycznych, opieki paliatywnej
oraz transportu sanitarnego.
Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej bada, diagnozuje i leczy, kieruje na badania laboratoryjne
i diagnostyczne, kieruje do poradni specjalistycznych lub szpitala, wystawia recepty, zleca zabiegi
w gabinecie zabiegowym i w domu Pacjenta, kieruje na rehabilitację oraz leczenie uzdrowiskowe.
Prawo wyboru lekarza, pielęgniarki oraz położnej (w przypadku kobiet) Podstawowej Opieki Zdrowotnej
przysługuje każdej osobie ubezpieczonej.
Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania. Prawo wyboru mają także osoby przebywające poza miejscem stałego
zameldowania.
Aby zostać naszym Pacjentem należy osobiście wypełnić i złożyć w rejestracji Przychodni Podstawowej Opieki
Zdrowotnej deklarację wskazując wybranego lekarza, pielęgniarkę oraz położną. Jednakże nie ma obowiązku
wybrania wszystkich trzech zakresów świadczeń.
Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo korzystania ze wszystkich świadczeń udzielanych
w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w szczególności porad lekarskich, zabiegów
pielęgniarskich, opieki położnej, badań laboratoryjnych i obrazowych, szczepień i bilansów dzieci zgodnie
z kalendarzem szczepień oraz wizyt domowych lekarskich, pielęgniarskich i patronażowych. Pacjenci składający
deklarację wyboru lekarza mogą także korzystać z opieki poradni specjalistycznych na podstawie skierowania
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (jeżeli skierowanie jest wymagane).
Każdy Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru/zmiany lekarza, pielęgniarki oraz położnej Przychodni
Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Lekarza/pielęgniarkę/położną POZ można zmienić nieodpłatnie nie częściej
niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio w przychodni. W przypadku kolejnej
zmiany w danym roku, pobierana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia opłata.
Pragniemy poinformować, że Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ratoszynie funkcjonuje
od 8 marca 2021 roku. Zainteresowanie świadczeniami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest
mniejsze niż było przewidywane. W przypadku braku oczekiwanej liczby deklaracji Zarząd
Powiatowego Centrum Zdrowia będzie musiał podjąć decyzję o likwidacji ośrodka zdrowia
w Ratoszynie Drugim, proponując swoim Pacjentom obsługę medyczną w pozostałych placówkach
Spółki. W sytuacji potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych w Przychodni Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Ratoszynie Drugim przez większą liczbę Pacjentów, Zarząd Spółki ze swojej strony
deklaruje możliwość zwiększenia liczby dni i godzin pracy przychodni.
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