Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy w Toruniu
www.womp.torun.pl

Przychodnia Lekarska
ul. Bydgoska 76, Toruń

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Jesteśmy certyfikowani

według wymogów ISO 9001:2015

ZAPISUJĄC SIĘ
Szanowni Państwo

tel. 56 622-80-19
56 658-30-49

Przychodnia Lekarska
(wcześniejsza nazwa Akademicka Przychodnia Lekarska)

udziela świadczeń zdrowotnych

w ramach kontraktu z NFZ.
Kontrakt ten obejmuje świadczenia

do Przychodni Lekarskiej,
ul. Bydgoska 76 w Toruniu
➢ w tym celu należy, w Przychodni
Lekarskiej,
złożyć
pisemną
deklarację wyboru lekarza POZ,
pielęgniarki
i położnej,
➢ dzięki temu korzystasz z pełnego
pakietu
usług medycznych
oferowanych w ramach kontraktu
z NFZ,
➢

z zakresu:
➢ podstawowej opieki zdrowotnej
➢ ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
➢ rehabilitacji leczniczej

INFORMATOR
DLA
STUDENTÓW
O ZASADACH UDZIELANIA
ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Pacjenci

korzystający

Przychodni

Lekarskiej

z
usług
mają
zapewnioną
kompleksową opiekę medyczną oraz możliwość
wykonania badań diagnostycznych
w szerokim
zakresie.

jeżeli
jesteś
zadeklarowany/a
(należysz)
do lekarza POZ
w przychodni lekarskiej w miejscu
swojego zamieszkania
lub
zameldowania ale poza terytorium
miasta i gminy Toruń to Narodowy
Fundusz Zdrowia umożliwia 3 razy w
roku nieodpłatną zmianę wyboru
lekarza POZ,

➢ jeżeli nie chcesz zmienić swojego lekarza
POZ możesz korzystać ze świadczeń NFZ
w Przychodni Lekarskiej w ramach

Jednorazowej
Doraźnej
Pomocy
Lekarskiej obejmującej – wizytę lekarską,
zwolnienie lekarskie, receptę, skierowanie
do szpitala,
➢ Udzielamy świadczeń zdrowotnych
dla osób posiadających:
➢
➢
➢

Europejską
Kartę
Ubezpieczenia
Zdrowotnego
Kartę Polaka
Dobrowolne Ubezpieczenie Zdrowotne z NFZ

➢ Podstawowa opieka zdrowotna
lekarz medycyny rodzinnej
lekarz pediatra
pielęgniarka środowiskowa

„Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia”
„Program Profilaktyki Gruźlicy”

• położna środowiskowa
- edukacja przedporodowa ciężarnych
- wizyty patronażowe u noworodków
- badania cytologiczne w ramach

„Profilaktyki Raka Szyjki Macicy”

➢ Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Przychodnia Lekarska
czynna od poniedziałku do piątku
od 7.00-18.00
REJESTRACJA:
tel. 56 622 80 19, 56 658 30 49

na podstawie skierowania od lekarza POZ

Przychodnia Lekarska – ul. Bydgoska 76
•

• kardiolog
lekarz medycyny sportowej

zamówienie leków stałych na receptę
on-line: Recepty.pl@womp.torun.pl

Przychodnia Medycyny Pracy - Sz. Bydgoska 46

➢

•
•

otolaryngolog
neurolog
dermatolog.

•

czynny: poniedziałek - piątek od 7.15-9.00

•
Punkt pobrań materiału biologicznego

➢ Przychodnia Rehabilitacyjna
- ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
• lekarz rehabilitacji
• zabiegi fizjoterapii
Obejmują: fizykoterapię, laseroterapię,
kinezyterapię i wodolecznictwo
(krótki termin oczekiwania-do 3 m-cy)

➢ Badania diagnostyczne
diagnostyka laboratoryjna, EEG,
RTG ultrasonografia (USG),
cytologia, audiometria, spirometria,
Holter EKG, holter RR, EKG
spoczynkowe i wysiłkowe

Wizyty domowe:
- zgłoszone w danym dniu do godz. 10
realizowane są w dniu zgłoszenia;
- zgłoszone po godzinie 10
realizowane są w najbliższym
dostępnym terminie;
tel. 56 622-80-19
NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA
ZDROWOTNA
Od godz. 18.00 do godz. 8.00 dnia następnego –
(pon.-pt. ) oraz całodobowo (sobota-niedziela)
i dni ustawowo wolne od pracy Pacjenci mogą
korzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej
w następujących placówkach:
1) Miejska Przychodnia Specjalistyczna
ul. Uniwersytecka 17, Budynek A,
- dorośli; tel. (56)611-99-42
2) WSzZ w Toruniu, ul. Krasińskiego 4/4a,
- dzieci; tel. (56) 679-40-40
3) Specjalistyczne Przychodnie Medycyny
Rodzinnej „Rudak-Med”, ul. Podgórska
24a, tel. (56) 654-78-20
– dzieci i dorośli

Lokalizacja Przychodni Lekarskiej NFZ ul. Bydgoska 76 Toruń

•
•
•

Zapraszamy
do zapisywania się
do lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej
oraz korzystania
ze świadczeń zdrowotnych
w Przychodni Lekarskiej

