OGŁOSZENIE !
Od 1 marca zmieniają się zasady nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
w podstawowej opiece zdrowotnej. Dotąd pomocy w razie nagłego zachorowania udzielały
wyłącznie te poradnie, które wskazał lekarz POZ, u którego leczyli się Państwo na co dzień.
Teraz opiekę nad pacjentami, codziennie w godzinach od 18 do 8, a w soboty, niedziele
i święta przez całą dobę, przejmie Szpital Powiatowy w Wieruszowie wybrany podczas
konkursu ofert. W szpitalu będzie pełnić dyŜur lekarz i pielęgniarka, którzy w razie potrzeby
udzielą pomocy nie tylko w ambulatorium, ale takŜe w domu chorego. Przypominamy, Ŝe
w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, kaŜdy pacjent, bez względu na miejsce
zamieszkania, będzie mógł skorzystać z pomocy tam, gdzie będzie miał najbliŜej.
Pacjent moŜe skorzystać z tej formy opieki albo skonsultować się z lekarzem przez
telefon w przypadku:
•
•

nagłego zachorowania,
nagłego pogorszenia stanu zdrowia

Kiedy skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki POZ

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta moŜna skorzystać min
w razie:
•
•
•

zaostrzenia dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy
oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
infekcji dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyŜszą niŜ 39°C), szczególnie u małych
dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
biegunki lub wymiotów, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,

Pacjentom przysługują takŜe zabiegi pielęgniarskie - zastrzyki wykonywane przez
pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta na zlecenie lekarza
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie moŜna uzyskać
- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
- recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
- skierowania do specjalisty.
Jesteśmy przekonani, Ŝe nowe zasady udzielania pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej
ułatwią Państwu korzystanie z tej formy opieki w razie nagłego zachorowania.
Opieka w zakresie pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej obejmuje obszar Powiatu
Wieruszowskiego oraz Gminy Klonowa.
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