INFORMATOR AOS
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
Informator AOS zawiera aktualny harmonogram rejestracji i grafiku
personelu lekarskiego w poradniach specjalistycznych i pracowniach
diagnostycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej, znajdujących się w poniższych
lokalizacjach:
Szpital w Suchej Beskidzkiej
Szpital w Makowie Podhalańskim
Miejska Przychodnia Zdrowia w
Suchej Beskidzkiej
Miejska Przychodnia Zdrowia w
Makowie Podhalańskim

ul.: Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka
ul.: Kasztanowa 17
34-220 Maków Podhalański
ul.: Handlowa 1
34-200 Sucha Beskidzka
ul.: Kościuszki 1
34-220 Maków Podhalański

Wszystkie informacje są bieżąco aktualizowane również na stronie
internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl zakładka: NASZA OFERTA.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na numery telefonów rejestracyjnych
oraz harmonogram rejestracji osobistej i telefonicznej danej
poradni/pracowni specjalistycznej.

Sucha Beskidzka, wrzesień 2018 r.
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Przewodnik pacjenta
Szanowni Pacjenci!
Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje związane z procesem rejestracji pacjenta do poradni
specjalistycznych oraz pracowni diagnostycznych.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.

Zasady rejestracji
1. Przyjęcia do poradni specjalistycznych odbywają się na zasadach określonych w ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. 2004.210 poz. 2135).
2. Świadczenia w poradniach zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.
3. Czas oczekiwania na wizytę planową do poradni specjalistycznych jest determinowany
zakontraktowaną liczbą porad w ramach umowy z NFZ oraz ustaloną kolejnością udzielania
świadczeń na podstawie listy oczekujących prowadzonej przez Zespół. Wszystkie przypadki nagłe
przyjmowane są poza kolejnością.
4. Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie, tj.: poniedziałek-piątek, w godzinach
zdefiniowanych w ramach harmonogramu rejestracji osobistej / telefonicznej (szczegóły zawarte są w
niniejszym dokumencie).
5. Pacjent może dokonać rejestracji osobiście, za pośrednictwem osób trzecich i/lub telefonicznie
(za wyjątkiem poradni, które nie przyjmują pacjenta w dniu zgłoszenia pierwszej wizyty; wówczas obowiązuje osobiste
lub za pośrednictwem osób trzecich ustalenie terminu wizyty; ustalony termin zostaje odnotowany na skierowaniu do
poradni) oraz z wykorzystaniem drogi elektronicznej, tj.: platformy rejestracji online / e-rejestracji.

6. Harmonogram prac poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych oraz grafików
konsultacji lekarskich zawarte są w Informatorze AOS oraz na stronie internetowej podmiotu
(www.zozsuchabeskidzka.pl; zakładka: NASZA OFERTA).
7. Pacjentom, którym nie może zostać udzielone świadczenie w dniu zgłoszenia, zostaje wyznaczony
przez rejestratorkę medyczną termin konsultacji lekarskiej/badania diagnostycznego z określoną
przybliżoną godziną udzielenia danego świadczenia. Termin pierwszej konsultacji/wizyty jest
determinowany kolejnością zgłoszenia.
8. W przypadku zapisów na listę oczekujących na świadczenie w ramach umowy z NFZ po raz
pierwszy, pacjent zobowiązany jest dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania nie
później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod
rygorem skreślenia z listy oczekujących.
9. Pacjenci, którym po zakończonej konsultacji lekarskiej został wyznaczony przez lekarza poradni
specjalistycznej termin kolejnej wizyty, zobowiązani są dokonać rezerwacji wyznaczonego
terminu wizyty w Rejestracji Centralnej.
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10. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania
terminu udzielenia świadczenia, a których wystąpienie uniemożliwia przyjęcie pacjenta zgodnie
z wyznaczonym terminem, rejestratorki medyczne informują pacjenta w każdy dostępny sposób
o zmianie terminu świadczenia z podaniem przyczyny tej zmiany.
11. Pacjenci, którzy nie mogą się stawić w wyznaczonym terminie w poradni lub rezygnujący
z konsultacji lekarskiej, są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o nieobecności
rejestratorki medycznej.

Zasady kolejności przyjęć do gabinetów specjalistycznych w dniu zgłoszenia na
konsultację AOS
W wyznaczonym dniu konsultacji AOS/badania diagnostycznego pacjenci, którzy

→ mają wyznaczony termin i przybliżoną godzinę przyjęcia – przyjmowani są zgodnie z kolejnością zapisu
na listę rejestracyjną, w czasie zbliżonym do otrzymanego w chwili rezerwacji terminu

→ rejestrują się w dniu przyjęcia do poradni, w których pacjenci przyjmowani są „na bieżąco” –
przyjmowani są według kolejności zgłoszenia i rejestracji

→ dysponują stosowymi uprawnieniami poświadczającymi ich przywileje – na zasadzie naprzemienności,
tj.: pacjent planowy z kolejki ~ pacjent z uprawnieniami

Proces rejestracji pacjenta
o

Dokumenty wymagane w procesie rejestracji pacjenta
→ dowód tożsamości z numerem PESEL
→ aktualne skierowanie
→ stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta
→ pacjenci z krajów UE – paszport/dowód osobisty/karta ubezpieczenia zdrowotnego

o Skierowanie – podstawa udzielenia świadczeń zdrowotnych
Dokument wymagany przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych
w ramach:
→ ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)
→ leczenia szpitalnego
→ leczenia uzdrowiskowego
→ rehabilitacji leczniczej
→ opieki nad przewlekle chorymi
Pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w ciągu 14 dni
roboczych od dnia dokonania rejestracji/wpisu na listę oczekujących – pod rygorem skreślenia z listy
oczekujących.
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Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć,
czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja
leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.
W stanach nagłych świadczenia specjalistyczne mogą być udzielane bez wymaganego skierowania.
Świadczeniobiorca, u którego lekarz stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub miejscowo
złośliwego, ma prawo do diagnostyki onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia
onkologicznego bez skierowania.
Bardzo ważne! Na podstawie jednego skierowania pacjent może dokonać rejestracji wyłącznie
w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie. Pacjenci wymagający większej niż jedna
liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy
pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.
Skierowanie nie jest wymagane do świadczeń udzielanych przez:

→
→
→
→
→

ginekologa i położnika
dentysty
wenerologa
onkologa
psychiatry

o Ważność skierowania
Skierowanie jest wymagane w przypadku pierwszej wizyty i wizyt kolejnych w zależności od
zdiagnozowanej jednostki chorobowej. Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki
wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją
ważność do czasu realizacji, np.: poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala. Po objęciu
pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem
zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania oraz jak długo lekarz specjalista prowadzący
pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt. Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony,
jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego
wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia
pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.
Bardzo ważne! Celem uniknięcia kłopotów z realizacją świadczenia zdrowotnego, prosimy
o zwrócenie uwagi na poprawność wydawanego skierowania lekarskiego. Skierowanie powinno
zawierać: pieczęć nagłówkową podmiotu kierującego (wraz z kodami resortowymi) i pieczęć
lekarza kierującego wraz z podpisem, datę wystawienia, numer umowy jednostki kierującej z
Narodowym Funduszem Zdrowia, dane pacjenta (imię, nazwisko, adres, telefon, PESEL), pełne
rozpoznanie (nazwa + pięcioznakowy kod ICD-10).
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Powiadomienie SMS i portal e-Rejestracji
o Powiadomienia SMS
Dzięki funkcjonującej usłudze powiadomień SMS, pacjent, który w swoich danych teleadresowych
umieści poprawny numer telefonu komórkowego – po wyrażeniu zgody – otrzymywać będzie
generowaną automatycznie wiadomości tekstową, przypominającą o konsultacji specjalistycznej.
o

Rejestracja online / e-Rejestracja
→ Aby otrzymać dostęp do konta pacjenta w ePortalu, należy zgłosić się do Rejestracji
Centralnej z dokumentami potwierdzającymi tożsamość. W Rejestracji Centralnej pacjent
otrzymuje instrukcje oraz hasła logowania do ePortalu.
→ Możliwość zarezerwowania wizyty w poradni AOS drogą elektroniczną (tj.: poprzez ePortal),
posiadają wyłącznie pacjenci, którzy chociaż raz odbyli konsultację w danej poradni. Za
pomocą ePortalu nie można dokonać rezerwacji terminu przez pacjentów pierwszorazowych.
→ Instrukcja/przewodnik po ePortalu jest dostępny(a) na stronie głównej ePortalu.
Bardzo ważne! Zarezerwowane przez ePortal wizyty, które nie zostały przez pacjenta potwierdzone w
wymaganym terminie, zostają automatycznie anulowane.

Przywileje pacjentów
Osoby uprawnione do świadczeń bez wymaganego skierowania lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego:
→ osoby chore na gruźlicę
→ osoby zakażone wirusem HIV
→ inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci, działacze opozycji
antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
→ cywilne niewidome ofiary działań wojennych
→ w zakresie leczenia uzależnień:
o osoby zgłaszające się z powodu uzależnienia
o osoby zgłaszające się z powodu współuzależnienia – osoby spokrewnione lub
niespokrewnione z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące,
oraz osoby, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku
emocjonalnym z osobą uzależnioną
→ uprawniony żołnierz lub pracownik – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych
podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
→ weteran poszkodowany – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas
wykonywania zadań poza granicami państwa
→ świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie stosowanego zaświadczenia
→ świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
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→ świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
→ na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
Osoby uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług
farmaceutycznych udzielanych w aptekach:
• kobiety w ciąży
• świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju
dziecka lub w czasie porodu, na podstawie stosownego zaświadczenia
• świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
• świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
• świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub
„Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawia legitymację „Zasłużonego Honorowego
Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
• inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i
osoby represjonowane z powodów politycznych

Obowiązki pacjenta
→ Podczas rejestracji oraz w dniu zgłoszenia się na wizytę do poradni (na badanie, oddział
szpitalny, etc.) pacjent powinien mieć przy sobie dokument potwierdzający jego prawo do
świadczeń (dokument ubezpieczenia).

→ Na podstawie skierowania pacjent ma prawo wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego
świadczeniodawcy (tj.: poradnia, pracownia diagnostyczna, oddział szpitalny, etc.).

→ W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się na wyznaczoną wizytę lub gdy zrezygnował ze
świadczenia, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

Koordynator Przychodni Specjalistycznej ZOZ Sucha Beskidzka

mgr piel. Teresa Bachul
tel.: (33) 872-33-00
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1. Szpital Sucha Beskidzka: poradnie specjalistyczne i pracownie
diagnostyczne
Szpital w Suchej Beskidzkiej

ul.: Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO PONIŻSZYCH PORADNII
Formy rejestracji do poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych:
•
•
•

rejestracja osobista
rejestracja przez osoby trzecie
rejestracja telefoniczna

Rejestracja Główna znajduje się na parterze w budynku Przychodni Specjalistycznej.
Rejestracja Centralna – harmonogram obsługi pacjentów:
poniedziałek
środa
czwartek
piątek

w godz. 6.30 – 16.00
w godz. 6.30 – 16.00
w godz. 6.30 – 16.00
w godz. 6.30 – 16.00

wtorek

w godz. 6.30 – 18.00

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-31-04.
Rejestracja telefoniczna – harmonogram dyżurów telefonicznych:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

w godz. 9.00 – 14.00
w godz. 9.00 – 14.00
w godz. 9.00 – 14.00
w godz. 9.00 – 14.00
w godz. 9.00 – 14.00

.
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1.1 PORADNIA ALERGOLOGICZNA
Lekarz konsultujący w poradni:
dr n. med. Bukowczan Marcin

DNI KONSULTACJI
GODZINY PRZYJĘĆ
poniedziałek
14.30 – 16.30*
wtorek
8.00 – 12.00
środa
14.00 – 18.30
czwartek
—
piątek
14.00 – 18.30
*w godzinach pracy wykonywane są testy alergiczne

UWAGI
—
—
—
—
—

1.2 PORADNIA CHIRURGICZNA
Lekarze konsultujący w poradni:
dr n. med. Bernacki Tadeusz
dr n. med. Sporek Mateusz
lek. Bargieł Mariusz
lek. Bubula Piotr

lek. Muszyński Wojciech
lek. Szklarczyk Adam
lek. Świętek-Adamek Beata
lek. Wójtowicz Józef

Lekarze przyjmują według miesięcznie ustalonego harmonogramu pracy w podanych niżej godzinach.

DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY PRZYJĘĆ
7.00 – 11.30
7.00 – 14.00
11.00 – 15.00
7.00 – 18.00
7.00 – 14.30

UWAGI
—
—
—
—
—
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1.3 PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
Lekarze konsultujący w poradni:
dr n. med. Fortuna Józef
lek. Dyląg-Trojanowska Katarzyna
Lekarze przyjmują według miesięcznie ustalonego harmonogramu pracy w podanych niżej godzinach.

GODZINY
PRZYJĘĆ

LEKARZ
KONSULTUJĄCY

poniedziałek

11.30 – 15.30

—

wtorek

13.00 – 20.00

środa

7.00 – 11.00

czwartek

7.00 – 8.00*

dr n. med. Fortuna
Józef
lek. Dyląg-Trojanowska
Katarzyna
dr n. med. Fortuna
Józef
lek. Dyląg-Trojanowska
Katarzyna
—

—

DNI KONSULTACJI

piątek

—

UWAGI

—
—
—

*w podanych godzinach wykonywana jest biopsja gruboigłowa

1.4 PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
Lekarze konsultujący w poradni:
lek. Cogiel Teresa
lek. Handzlik Bożena
DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY
PRZYJĘĆ
14.00 – 19.00
7.00 – 15.30
—
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

LEKARZ
KONSULTUJĄCY
lek. Cogiel Teresa
lek. Handzlik Bożena
—
lek. Cogiel Teresa
lek. Cogiel Teresa

UWAGI
—
—
—
—
—
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1.5 PORADNIA KARDIOLOGICZNA
Lekarze konsultujący w poradni:
dr n. med. Strzelecki Andrzej
lek. Mastej Witold
lek. Leśniak-Mastej Joanna

DNI KONSULTACJI

lek. Skrzyniarz Bartłomiej
lek. Zemlik Mariusz

GODZINY
PRZYJĘĆ

ZMIANA OD 01.09.2018 R.
LEKARZ
UWAGI
KONSULTUJĄCY

11.00 – 15.00*

lek. Leśniak-Mastej Joanna

24.09.2018

12.00 – 18.00

dr n. med. Strzelecki
Andrzej

—

10.00 – 12.00*

lek. Mastej Witold

—

11.00 – 12.00*

dr n. med. Strzelecki
Andrzej

—

11.00 – 15.00

lek. Zemlik Mariusz

—

12.00 – 16.00

dr n. med. Strzelecki
Andrzej

—

8.00 – 12.00
12.00 – 14.00*

lek. Skrzyniarz Bartłomiej

06.09.2018

10.00 – 12.00*

lek. Mastej Witold

—

11.00 – 13.00*

dr n. med. Strzelecki
Andrzej

—

8.00 – 11.00
11.00 – 15.00*

lek. Leśniak-Mastej Joanna

20.09.2018
27.09.2018

11.00 – 13.00*

dr n. med. Strzelecki
Andrzej

—

11.30 – 15.30

lek. Mastej Witold

—

wtorek

czwartek

piątek

*w podanych godzinach wykonywane są porady specjalistyczne wraz z badaniami diagnostycznymi (tj.: próba wysiłkowa,
UKG serca, Holter, Tilt test). Termin badania wyznaczany jest przez lekarza poradni kardiologicznej.
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1.6 PORADNIA LAKTACYJNA
Położne konsultujące w poradni:
Korczak Aleksandra
Rusin Sabina
DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY PRZYJĘĆ
—
7.00 – 15.00
—
7.00 – 15.00
—

UWAGI
—
—
—
—
—

1.7 PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
Lekarz konsultujący w poradni:
lek. Schramel Krzysztof

DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY PRZYJĘĆ
11.00 – 15.00
9.00 – 14.00
16.00 – 20.00
8.00 – 13.00
8.00 – 14.00

UWAGI
—
—
—
—
—
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1.8 PORADNIA NEFROLOGICZNA
Lekarze konsultujący w poradni:
dr n. med. Liszka Mirosław
lek. Huzarska Marta

lek. Łysiak Krzysztof

GODZINY
PRZYJĘĆ

LEKARZ
KONSULTUJĄCY

UWAGI

poniedziałek

10.00 – 14.00

lek. Huzarska Marta

—

wtorek

10.00 – 14.00

—

środa
czwartek
piątek

—
10.00 – 14.00
—

dr n. med. Liszka
Mirosław
—
lek. Łysiak Krzysztof
—

DNI KONSULTACJI

—
—
—

1.9 PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DOROSŁYCH
Lekarze konsultujący w poradni:
lek. Binek Jerzy
dr n. med. Bukowczan Sylwia
lek. Bachul Dorota

DNI KONSULTACJI

lek. Binek Iwona
lek. Gałązka Agata
lek. Niewiadomska Agnieszka
lek. Luranc-Polmańska Bożena
GODZINY
PRZYJĘĆ

LEKARZ
KONSULTUJĄCY

UWAGI

7.00 – 14.00

lek. Binek Iwona

—

7.00 – 15.00

dr n. med. Bukowczan
Sylwia
dr n. med. Bukowczan
Sylwia

—

7.00 – 14.30

lek. Bachul Dorota

—

7.00 – 14.30

lek. Binek Jerzy

—

7.00 – 14.00

lek. Luranc-Polmańska
Bożena
lek. Niewiadomska
Agnieszka

—

10.00 – 14.00

lek. Binek Jerzy

—

7.00 – 15.00

dr n. med. Bukowczan
Sylwia

—

10.00 – 12.00

lek. Gałązka Agata

—

poniedziałek
7.00 –18.00
wtorek

środa
7.00 – 14.30
czwartek

piątek

—

—
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1.10 PORADNIA OKULISTYCZNA
Lekarze konsultujący w poradni:
lek. Kowalska-Smoczyk Anna
lek. Sajewicz Maria
GODZINY
PRZYJĘĆ

LEKARZ
KONSULTUJĄCY

poniedziałek

8.00 – 13.00

lek. Kowalska-Smoczyk
Anna

wtorek

9.30 – 15.00

lek. Sajewicz Maria

—

środa

10.00 – 15.00

lek. Sajewicz Maria

—

czwartek

9.30 – 15.00

lek. Sajewicz Maria

—

piątek

8.00 – 12.00

lek. Kowalska-Smoczyk
Anna

—

DNI KONSULTACJI

UWAGI

1.11 PORADNIA ONKOLOGICZNA I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ
Lekarze konsultujący w poradni:
lek. Muszyńska Danuta
lek. Skrzyniarz Katarzyna
DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

lek. Stokłosa Łukasz
GODZINY
PRZYJĘĆ
7.00 – 11.00
7.00 – 8.00
14.00 – 18.00
7.00 – 8.00
7.00 – 11.00
13.00 – 16.00
7.00 – 8.00

LEKARZ
KONSULTUJĄCY
lek. Muszyńska Danuta
lek. Muszyńska Danuta

UWAGI
—
—

lek. Skrzyniarz Katarzyna

—

lek. Muszyńska Danuta
lek. Muszyńska Danuta
lek. Stokłosa Łukasz
lek. Muszyńska Danuta

—
—
—
—
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1.12 PORADNIA ORTOPEDYCZNA
Lekarze konsultujący w poradni:
dr n. med. Świątkiewicz Jacek
dr n. med. Szczęśniak Andrzej
lek. Dobija Sławomir
lek. Buchta Dawid

lek. Chmielarski Sławomir
lek. Gach Witold
lek. Munk Artur
lek. Tota Paweł

Lekarze przyjmują według miesięcznie ustalonego harmonogramu pracy w podanych niżej godzinach.

DNI KONSULTACJI

GODZINY
PRZYJĘĆ
7.15 – 15.00

poniedziałek

ZMIANA OD 1.09.2018 R.
LEKARZ
UWAGI
KONSULTUJĄCY
lek. Chmielarski
—
Sławomir

15.00 – 18.00

dr n. med. Szczęśniak
Andrzej

10.09.2018
17.09.2018

7.15 – 15.30

lek. Dobija Sławomir

—

14.00 – 20.00

lek. Gach Witold

—

7.15 – 15.30

lek. Munk Artur

—

wtorek

środa
15.00 – 17.00
czwartek
piątek

7.15 – 15.30
7.30 – 14.30

dr n. med. Świątkiewicz
Jacek
lek. Buchta Dawid
lek. Tota Paweł

—
—
—
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1.13 PORADNIA PATOLOGII NOWORODKA
Lekarze konsultujący w poradni:
lek. Glińska Antonina
lek. Orłowska-Liszka Ewa

DNI KONSULTACJI
poniedziałek

GODZINY
PRZYJĘĆ
9.00 – 15.00

lek. Orłowska-Liszka
Ewa

03.09.2018
17.09.2018
24.09.2018

8.00 – 15.00

lek. Glińska Antonina

—

9.00 – 15.00

lek. Orłowska-Liszka
Ewa

11.09.2018

10.00 – 15.00

lek. Orłowska-Liszka
Ewa

05.09.2018
12.09.2018
19.09.2018
26.09.2018

—
—

—
—

—
—

wtorek

środa
czwartek
piątek

ZMIANA OD 1.09.2018 R.
LEKARZ
UWAGI
KONSULTUJĄCY

1.14 PORADNIA REHABILITACYJNA
Lekarz konsultujący w poradni:
lek. Bielawska Aneta
DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY PRZYJĘĆ
13.00 – 19.00
—
7.00 – 10.00
7.00 – 11.00
7.00 – 11.00

UWAGI
—
—
—
—
—
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1.15 PORADNIA REUMATOLOGICZNA I LECZENIA OSTEOPOROZY
Lekarze konsultujący w poradni:
lek. Gruca-Banaś Lucyna
lek. Juraszek-Bargieł Anna
DNI KONSULTACJI
poniedziałek

lek. Trybała Renata

GODZINY
PRZYJĘĆ
7.30 – 9.30
9.30 – 14.30

wtorek

9.00 – 16.00

środa

9.00 - 16.00

czwartek

13.00 – 18.00

piątek

9.30 – 14.30

LEKARZ
KONSULTUJĄCY
lek. Gruca-Banaś
Lucyna
lek. Trybała Renata
lek. Gruca-Banaś
Lucyna
lek. Juraszek-Bargieł
Anna
lek. Juraszek-Bargieł
Anna
lek. Trybała Renata

UWAGI
—
—
—
—
—
—
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ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO PONIŻSZYCH PORADNII
Formy rejestracji do poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych:
•
•
•

rejestracja osobista
rejestracja przez osoby trzecie
rejestracja telefoniczna

Rejestracja do poniższych poradni odbywa się PRZY OKREŚLONEJ PORADNI
(nie w Rejestracji Centralnej).
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami harmonogramu rejestracji i obsługi pacjentów
oraz numerami telefonów rejestracyjnych.
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1.16 PORADNIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY
Lekarze konsultujący w poradni:
dr n. med. Strzelecka Halina
lek. Synowiec Alina

lek. Jawor Krystyna

Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PORADNI oraz telefoniczna:

DNI REJESTRACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY REJESTRACJI
7.00 – 15.00
7.00 – 15.00
7.00 - 15.00
7.00 – 15.00
10.00 – 15.00

UWAGI
—
—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-32-12.
Harmonogram prac poradni

8.00 – 12.00
8.00 – 9.00
17.00 – 18.00

LEKARZ
KONSULTUJĄCY
dr n. med. Strzelecka
Halina
lek. Jawor Krystyna
lek. Synowiec Alina
dr n. med. Strzelecka
Halina
lek. Synowiec Alina
dr n. med. Strzelecka
Halina
lek. Synowiec Alina
dr n. med. Strzelecka
Halina

czwartek

12.00 – 15.00

lek. Synowiec Alina

—

lek. Jawor Krystyna

—

piątek

8.00 – 14.00
16.00 – 17.00
10.30 – 13.30

lek. Synowiec Alina

—

DNI KONSULTACJI

GODZINY
PRZYJĘĆ
7.00 – 10.00

poniedziałek

wtorek

8.00 – 14.00
8.00 – 11.00
7.00 – 10.00
12.00 – 15.00

środa

7.00 – 9.00

UWAGI
—
—
—
—
—
—
—
—
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1.17 PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
Lekarze konsultujący w poradni:
lek. Boryczko Marek
lek. Banaś Zbigniew

lek. Gawron Leszek
lek. Kasperczyk Sławomir

Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PORADNI oraz telefoniczna:

DNI REJESTRACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY REJESTRACJI
9.00 – 13.00
13.00 – 15.00
14.00 – 18.00
7.30 – 11.30
12.00 – 14.00
—

UWAGI
—
—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-33-64.
Harmonogram prac poradni

poniedziałek
wtorek

GODZINY
PRZYJĘĆ
9.00 – 13.00
13.00 – 15.00

LEKARZ
KONSULTUJĄCY
lek. Gawron Leszek
lek. Boryczko Marek

środa

14.00 – 18.00

lek. Banaś Zbigniew

—

czwartek

7.30 – 11.30

lek. Kasperczyk
Sławomir
—

—

DNI KONSULTACJI

piątek

—

UWAGI
—
—

—
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1.18 PORADNIA MEDYCYNY PRACY
Lekarz konsultujący w poradni:
lek. Zawiła-Gąska Alicja

Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PORADNI oraz telefoniczna:

DNI REJESTRACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY REJESTRACJI
7.00 – 14.00
7.00 – 14.00
7.00 – 14.00
7.00 – 14.00
7.00 – 14.00

UWAGI
—
—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-32-10.
Harmonogram prac poradni
DNI KONSULTACJI

GODZINY
PRZYJĘĆ

poniedziałek

7.00 – 14.00

wtorek

7.00 – 14.00

środa

7.00 – 14.00

czwartek

7.00 – 14.00

piątek

7.00 – 14.00

LEKARZ
KONSULTUJĄCY
lek. Zawiła-Gąska
Alicja
lek. Zawiła-Gąska
Alicja
lek. Zawiła-Gąska
Alicja
lek. Zawiła-Gąska
Alicja
lek. Zawiła-Gąska
Alicja

UWAGI
—
—
—
—
—
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1.19 PORADNIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
Psycholodzy i psychoterapeuta konsultujący w poradni:
mgr Miłobędzka-Basiura Monika
mgr Spisak-Sowa Renata

mgr Stanaszek Daria
mgr Świstek Jolanta

Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PORADNI oraz telefoniczna:

DNI REJESTRACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY REJESTRACJI
14.00 – 15.00
—
13.00 – 14.00
—
8.00 – 9.00

UWAGI
—
—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-32-20.
Harmonogram prac poradni
DNI KONSULTACJI

poniedziałek

GODZINY
PRZYJĘĆ
7.30 – 12.45
9.00 – 12.45
9.30 – 14.00
9.30 – 14.00
12.30 – 13.15

wtorek

14.00 – 18.00
18.00 – 19.00

środa

8.00 – 11.45
9.30 – 14.00
7.30 – 13.45

czwartek

9.00 – 13.45
8.00 – 12.30
13.15 – 14.15
8.00 – 11.45

piątek

10.00 – 14.30
17.15 – 20.15

SPECJALISTA
KONSULTUJĄCY
mgr Stanaszek Daria
mgr MiłobędzkaBasiura Monika
mgr Świstek Jolanta
mgr Świstek Jolanta
mgr Stanaszek Daria
mgr MiłobędzkaBasiura Monika
mgr Spisak-Sowa
Renata
mgr MiłobędzkaBasiura Monika
mgr Świstek Jolanta
mgr Stanaszek Daria
mgr MiłobędzkaBasiura Monika
mgr Świstek Jolanta
mgr MiłobędzkaBasiura Monika
mgr Świstek Jolanta
mgr Spisak-Sowa
Renata

UWAGI
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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1.20 PORADNIA UROLOGICZNA
Lekarze konsultujący w poradni:
dr n. med. Malik Lesław
dr n. med. Górski Krzysztof
lek. Frolik Piotr
lek. Handzlik Marek

lek. Herman Zbigniew
lek. Kotuła Jacek
lek. Pawlaczek Czesław
lek. Żurek Jakub

Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PORADNI oraz telefoniczna:

DNI REJESTRACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY REJESTRACJI
8.00 – 14.00
8.00 – 12.00
14.00 – 18.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00
8.00 – 14.00

UWAGI
—
—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-32-97.
Harmonogram prac poradni

poniedziałek

GODZINY
PRZYJĘĆ
8.00 – 11.00
11.00 – 13.00

LEKARZ
KONSULTUJĄCY
lek. Pawlaczek Czesław
dr n. med. Malik Lesław
lek. Herman Zbigniew

—

lek. Herman Zbigniew

—

wtorek

13.00 – 14.00
8.00 – 10.00*
10.00 – 12.00
8.00 – 9.00*

lek. Handzlik Marek
dr n. med. Górski
Krzysztof

—

8.00 – 10.00*
10.00 – 12.00

lek. Frolik Piotr

—

11.00 – 14.00

lek. Żurek Jakub

—

8.00 – 10.00*
10.00 – 12.00

lek. Handzlik Marek

—

12.00 – 13.00*

dr n. med. Górski
Krzysztof

—

DNI KONSULTACJI

14.00 – 18.00
środa

czwartek

8.00 – 10.00*
lek. Kotuła Jacek
10.00 – 12.00
piątek
dr n. med. Malik Lesław
9.00 – 10.00
lek. Herman Zbigniew
12.00 – 13.00*
*w godzinach pracy wykonywane są porady zabiegowo-diagnostyczne

UWAGI
—
—

—

—
—
—
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Szpital w Suchej Beskidzkiej

ul.: Szpitalna 22
34-200 Sucha Beskidzka

ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO PONIŻSZYCH PRACOWNI
Formy rejestracji do pracowni diagnostycznych:
•
•
•

rejestracja osobista
rejestracja przez osoby trzecie
rejestracja telefoniczna

Rejestracja do poniższych pracowni odbywa się PRZY OKREŚLONEJ PRACOWNI
(nie w Rejestracji Centralnej).
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami harmonogramu rejestracji i obsługi pacjentów
oraz numerami telefonów rejestracyjnych.
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1.21 PRACOWNIA CYTOLOGICZNA
Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PRACOWNI oraz telefoniczna:

DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY REJESTRACJI I
PRZYJĘĆ
7.30 – 9.00
7.30 – 13.00
7.30 – 17.00
11.30 – 15.00
7.30 – 13.00

UWAGI
—
—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-33-64.

1.22 PRACOWNIA EEG
Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PRACOWNI oraz telefoniczna:

DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY REJESTRACJI I
PRZYJĘĆ
7.30 – 14.30
—
7.30 – 14.30
—
7.30 – 14.30

UWAGI
—
—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-34-10.
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1.23 PRACOWNIA EKG
Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PRACOWNI oraz telefoniczna:

DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY REJESTRACJI I
PRZYJĘĆ
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00

UWAGI
—
—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-33-95.

1.24 PRACOWNIA ELEKTROKARDIOLOGII NIEINWAZYJNEJ*
Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PRACOWNI oraz telefoniczna:

DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY REJESTRACJI I
PRZYJĘĆ
9.30 – 14.30
9.30 – 14.30
9.30 – 11.30
9.30 – 14.30
9.30 – 11.30

UWAGI
—
—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-32-41.
*Pracownia funkcjonuje przy Oddziale Wewnętrznym.
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1.25 PRACOWNIA ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO
Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PRACOWNI oraz telefoniczna:

DNI KONSULTACJI
poniedziałek

GODZINY
REJESTRACJI I
PRZYJĘĆ
7.00 – 14.00

wtorek

7.00 – 14.00

środa

7.00 – 14.00

czwartek

7.00 – 14.00

piątek

7.00 – 14.00

LEKARZ
KONSULTUJĄCY

UWAGI
—

lek. Biernacki Leszek
lek. Kościelniak
Krzysztof
lek. Kościelniak
Krzysztof
lek. Kwiatek Adam
lek. Kościelniak
Krzysztof

—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-32-78.

1.26 PRACOWNIA SPIROMETRII
Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PRACOWNI oraz telefoniczna:

DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY REJESTRACJI I
PRZYJĘĆ
7.00 – 15.00
7.00 – 11.00
7.00 – 18.00
10.00 – 17.30
12.00 – 18.00

UWAGI
—
—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-32-12.
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1.27 GABINET ZABIEGOWY (PORADNIA REUMATOLOGICZNA)
Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY GABINECIE oraz telefoniczna:

DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY REJESTRACJI I
PRZYJĘĆ
7.30 – 14.30
9.00 – 16.00
10.00 – 16.00
13.00 – 18.00
9.30 – 14.30

UWAGI
—
—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-33-38.
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2. Szpital Maków Podhalański: poradnia specjalistyczna

Szpital w Makowie Podhalańskim

ul.: Kasztanowa 17
34-220 Maków Podhalański

ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO PONIŻSZYCH PORADNI
Formy rejestracji do poradni specjalistycznych:
•
•
•

rejestracja osobista
rejestracja przez osoby trzecie
rejestracja telefoniczna

Rejestracja do poniższych poradni odbywa się PRZY OKREŚLONEJ PORADNI
(nie w Rejestracji Centralnej).
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami harmonogramu rejestracji i obsługi pacjentów
oraz numerami telefonów rejestracyjnych.
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2.1 PORADNIA CHORÓB ZAKAŹNYCH
Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PORADNI oraz telefoniczna:

DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY REJESTRACJI
7.00 – 13.00
7.00 – 13.00
—
15.00 – 19.00
—

UWAGI
—
—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 877-10-12.
Lekarze konsultujący w poradni:
lek. Furmanek Bożena

DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY PRZYJĘĆ
—
7.00 – 12.30
7.00 – 12.30
16.00 – 20.00
—

UWAGI
—
—
—
—
—
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3. Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej: poradnia
specjalistyczna

Miejska Przychodnia Zdrowia w
Suchej Beskidzkiej

ul.: Handlowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO PONIŻSZYCH PORADNII
Formy rejestracji do poradni specjalistycznych:
•
•
•

rejestracja osobista
rejestracja przez osoby trzecie
rejestracja telefoniczna

Rejestracja do poniższych poradni odbywa się PRZY OKREŚLONEJ PORADNI
(nie w Rejestracji Centralnej).
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami harmonogramu rejestracji i obsługi pacjentów
oraz numerami telefonów rejestracyjnych.
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3.1 PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Lekarze, psycholodzy i psychoterapeuta konsultujący w poradni:
mgr Miłobędzka-Basiura Monika
mgr Spisak-Sowa Renata
mgr Stanaszek Daria
mgr Świstek Jolanta

lek. Konarska Marzanna
lek. Matiasczyk Anna
lek. Wiącek Andrzej

Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PORADNI oraz telefoniczna czynna w
godzinach pracy personelu poradni.

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 874-42-61.
Harmonogram prac poradni
GODZINY
PRZYJĘĆ

SPECJALISTA
KONSULTUJĄCY

UWAGI

8.00 – 15.00

lek. Matiasczyk Anna

NIEOBECNOŚĆ
DO ODWOŁANIA

8.00 – 9.00

mgr Spisak-Sowa
Renata

—

8.00 – 15.00

lek. Więcek Andrzej

—

8.00 – 15.00

lek. Matiasczyk Anna

NIEOBECNOŚĆ
DO ODWOŁANIA

Środa

13.00 – 17.00

lek. Wiącek Andrzej

—

czwartek

8.00 – 14.00
14.00-15.00*

lek. Wiącek Andrzej

—

piątek

15.15 – 17.15

mgr Spisak-Sowa
Renata

—

DNI KONSULTACJI
poniedziałek

Wtorek

*w podanych godzinach wykonywane są wizyty domowe
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Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 872-32-20.
Harmonogram prac poradni
DNI KONSULTACJI

GODZINY
PRZYJĘĆ
7.15 – 9.00

poniedziałek

wtorek

7.45 – 9.30
12.45 – 15.15
7.30 – 12.30
7.45 – 9.30
13.00 – 14.00
7.45 – 9.30

środa

11.45 – 13.30
7.30 – 9.00

czwartek

piątek

12.30 – 13.15
13.45 – 14.30
7.30 – 12.30
8.15 – 10.00
11.45 – 13.30

SPECJALISTA
KONSULTUJĄCY
mgr MiłobędzkaBasiura Monika
mgr Świstek Jolanta
mgr Stanaszek Daria
mgr Stanaszek Daria
mgr Świstek Jolanta
mgr MiłobędzkaBasiura Monika
mgr Świstek Jolanta
mgr MiłobędzkaBasiura Monika
mgr MiłobędzkaBasiura Monika
mgr Świstek Jolanta
mgr Stanaszek Daria
mgr Stanaszek Daria
mgr Świstek Jolanta
mgr MiłobędzkaBasiura Monika

UWAGI
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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4. Miejska Przychodnia Zdrowia w Makowie Podhalańskim: poradnia
specjalistyczna

Miejska Przychodnia Zdrowia w
Makowie Podhalańskim

ul.: Kościuszki 1
34-220 Maków Podhalański

ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO PONIŻSZYCH PORADNII
Formy rejestracji do poradni specjalistycznych:
•
•
•

rejestracja osobista
rejestracja przez osoby trzecie
rejestracja telefoniczna

Rejestracja do poniższych poradni odbywa się PRZY OKREŚLONEJ PORADNI
(nie w Rejestracji Centralnej).
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami harmonogramu rejestracji i obsługi pacjentów
oraz numerami telefonów rejestracyjnych.
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4.1 PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
Rejestracja osobista, przez osoby trzecie PRZY PORADNI oraz telefoniczna czynna w
godzinach pracy personelu poradni.

DNI REJESTRACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY REJESTRACJI
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
14.00 – 18.00
—
8.00 – 12.00

UWAGI
—
—
—
—
—

Rejestracja telefoniczna czynna pod nr telefonu: (33) 877-18-17.
Lekarz konsultujący w poradni:
lek. Munk Małgorzata
DNI KONSULTACJI
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

GODZINY PRZYJĘĆ
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
14.00 – 18.00
—
8.00 – 12.00

UWAGI
—
—
—
—
—
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