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SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19
W ZOZ NR 2 W RZESZOWIE

Autor: mgr Magdalena Kwoka

Autor: mgr piel. Kinga Harpula

6

7

Personel medyczny wraz z Panią Kierownik Przychodni Rejonowej
w Dynowie podczas akcji plenerowych szczepień przeciwko COVID-19
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UPRAWNIENIA
PACJENTÓW
PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
POZA KOLEJNOŚCIĄ POSIADAJĄ:
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
Dawcy Przeszczepu oraz Zasłużeni Dawcy
Przeszczepu,
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska
w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych
podczas wykonywania zadań poza granicami
kraju,
Weterani poszkodowani w działaniach poza
granicami państwa w zakresie leczenia urazów
lub chorób nabytych podczas wykonywania
zadań poza granicami państwa,
Osoby deportowane do pracy przymusowej
oraz osadzone w obozie pracy przez III Rzeszę
lub ZSRR,
Osoby do ukończenia 18 roku życia posiadające
zaświadczenie stwierdzające ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną
chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka
lub w czasie porodu,
Kobiety w okresie ciąży,
Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności,
Działacze opozycji antykomunistycznej
oraz osoby represjonowane z powodów
politycznych.

Autor: mgr Ewelina Rachwał

Z OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA SKIEROWANIA
DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH ZWOLNIONE
SĄ OSOBY:
Inwalidzi wojenni i wojskowi – wyłączone z tego
prawa są badania diagnostyczne i rehabilitacja
lecznicza, na które zawsze potrzebne jest
skierowanie od lekarza, który przyjmuje
w ramach NFZ,
Osoby represjonowane,
Kombatanci,
Osoby deportowane do pracy przymusowej
oraz osadzone w obozie pracy przez III Rzeszę
lub ZSRR,
Niewidome cywilne oﬁary działań wojennych,
Chorzy na gruźlicę,
Zakażeni wirusem HIV,
Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska –
w zakresie leczenia urazów lub chorób
nabytych podczas wykonywania zadań poza
granicami państwa,
Weterani poszkodowani w działaniach poza
granicami państwa w zakresie leczenia urazów
lub chorób nabytych podczas wykonywania
zadań poza granicami państwa,
Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności,
Osoby uzależnione od alkoholu, środków
odurzających i substancji psychotropowych –
w zakresie lecznictwa odwykowego,
Działacze opozycji antykomunistycznej
oraz osoby represjonowane z powodów
politycznych.
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PODSTAWOWA
OPIEKA ZDROWOTNA
INFORMUJEMY, IŻ W NASZYCH PLACÓWKACH
JEST MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG:
Promocji zdrowia
Badań proﬁlaktycznych
Edukacji zdrowotnej
Medycznych porad telefonicznych
TELEFONICZNE PORADY MEDYCZNE
Jeśli jesteś pacjentem naszej przychodni POZ
i potrzebujesz porady medycznej lub
wsparcia, skorzystaj z bezpłatnych porad
telefonicznych udzielanych przez lekarzy,
pielęgniarki i położne.
Telefoniczne porady medyczne udzielane są
od poniedziałku do piątku. Szczegółowy
harmonogram teleporad dostępny jest
na stronie internetowej www.zoz2.pl .
1.PORADY PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ:
Poradnie POZ są czynne
od pon. do pt. w godz. 8.00 – 18.00.
Świadczenia lekarza POZ obejmują:
proﬁlaktykę chorób, w tym badania
i porady w ramach proﬁlaktyki wieku
rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
świadczenia proﬁlaktyki chorób układu
krążenia,
udzielanie porad w leczeniu schorzeń,
w tym zapewnienie diagnostyki
laboratoryjnej oraz obrazowej
i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie
z obowiązującym wykazem,
wykonywanie zabiegów w gabinecie
zabiegowym i w domu pacjenta,
orzekanie o stanie zdrowia,
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inne świadczenia wynikające z potrzeb
populacji objętej opieką, w tym:
kierowanie do poradni specjalistycznych
i na leczenie szpitalne, kierowanie na
rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
kwaliﬁkowanie doświadczeń transportu
sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń
przewozów, wystawianie zleceń na
realizację świadczeń pozostających
w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
wystawianie zaświadczeń dotyczących
stanu zdrowia pacjenta.
Świadczenia pielęgniarki i położnej
obejmują:
recepty
higiena szkolna

POZ

Godziny przyjęć są dostosowane do
harmonogramu pracy poszczególnych
lekarzy.
2. WIZYTY DOMOWE
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 –
15.30 realizowane są wizyty domowe
w ramach świadczeń POZ.
Harmonogram wizyt dostosowany jest
do godzin pracy lekarzy
internistów/specjalistów medycyny rodzinnej.
Wizyty domowe realizowane są po
wcześniejszym uzgodnieniu.
3.PORADNIA POZ DLA DZIECI
Poradnie POZ dla dzieci są czynne
od pon. do pt. w godz. 7.00 -18.00.
Godziny przyjęć są dostosowane do
harmonogramu pracy poszczególnych lekarzy.
4.PUNKT SZCZEPIEŃ
Punkty szczepień przy Poradniach POZ
dla dzieci czynne są od pon. do pt. w godz.
7.00 – 16.00.
Godziny szczepień dostosowane są do
harmonogramu pracy poszczególnych lekarzy.
Szczepienia dzieci odbywają się zgodnie
z aktualnym kalendarzem szczepień.
Istnieje możliwość zaszczepienia dzieci
odpłatnie szczepionkami skojarzonymi 5 w 1
lub 6 w 1.

5.NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA
ZDROWOTNA
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej obejmują świadczenia udzielane
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia
następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni
ustawowo wolne od pracy w godzinach od
8.00 do 8.00 dnia następnego.
Zakres świadczeń obejmuje:
porady lekarskie udzielane doraźnie
w warunkach ambulatoryjnych lub w domu
chorego w przypadkach zachorowań,
z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia
zdrowia lub życia,
świadczenia pielęgniarskie zlecone przez
lekarza, wynikające z udzielonej porady,
świadczenia pielęgniarskie realizowane
w warunkach ambulatoryjnych lub w domu
chorego, zlecone przez lekarzy
ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające
z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
Świadczenia ambulatoryjna nocna i
świąteczna opieki zdrowotnej realizowane są
w:
Przychodni Rejonowej w Dynowie
Przychodni Rejonowej w Sokołowie Młp.
Nocna, świąteczna i wyjazdowa opieka
pielęgniarska :
-PR w Dynowie dla mieszkańców
gm.
Dubiecko, gm. i miasto Błazowa, gm. Hyzne,
-PR W sokołowie Młp. dla mieszkańców gm.
sokołów i Kamie
- KSW NR 1 i Nr 2, Szpital Miejski,Szpital
Specjalistyczny PRO-Familia, Szpital
specjalistyczny im. Świętej Rodziny dla
mieszkanców pozostałych gmin powiatu
rzeszowskiego.
6.DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
Pobieranie materiału do badań odbywa się od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.15 do 10.00 w ZOZ nr 2 w Rzeszowie.
W pozostałych placówkach ZOZ pobieranie
materiału do badań odbywa się zgodnie z
harmonogramem placówki.

Medyczne laboratorium diagnostyczne składa
się z pracowni:
biochemii klinicznej
hematologii i koagulologii
analityki ogólnej
immunochemii
diagnostyki boreliozy
serologii grup krwi
Wykonuj szeroki panel badań
laboratoryjnych, m. in.:
analityki ogólnej
biochemii klinicznej
hematologii
serologii grup krwi
cytologii
immunodiagnostyki
wymazy, posiewy, badania
histopatologiczne
Laboratorium posiada certyﬁkowaną jakość
badań.
7.DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
(ZRiDO) w Centrum DiagnostycznymPrzychodni Specjalistycznej przy ul. Fredry 9
w Rzeszowie jest czynny od
pon. do pt. w godz. 7.00 – 19.00.
W ramach ZRiDO funkcjonują:
Pracownia Tomograﬁi Komputerowej
Pracownia Mammograﬁczna
Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Pracownia Densytometryczna
Pracownia Densytometryczna
w Przychodni Rejonowej w Błażowej
Pracownia RTG
Pracownia RTG w Przychodni Rejonowej
w Dynowie
Pracownia RTG w Przychodni Rejonowej
w Sokołowie Młp.
Godziny pracy poszczególnych pracowni są
dostosowywane do harmonogramu pracy
lekarzy.
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PRELUKSACJA
diagnostyka obrazowa
stawów biodrowych u dzieci
Autor: lek. med. Grzegorz Inglot

Oliwka - Fot. Anna Cieśla-Hop
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Alicja i Dawid - Fot. Barbara Furman

Wady postawy u dzieci
Autor: Monika Gwizdak
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JAK WYGLĄDA WIZYTA
FIZJOTERAPEUTYCZNA?

Autor: mgr Beata Martowicz

Gabinet rehabilitacyjny w Dynowie, ﬁzjoterapeuta Beata Martowicz- Fot. Sabina Domin

14

Autor : mgr piel. Anna Cieśla-Hop

lek. med. Karol Łyko - Przychodnia Rejonowa w Dynowie
Fot. Anna Cieśla-Hop
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Dlatego, że jest to okazja, aby spokojnie, bez
pośpiechu przyjrzeć się małemu pacjentowi
w

Pomiar wzrostu i masy ciała - Fot. Anna Cieśla-Hop

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE –
SZCZEPIĆ SIĘ CZY NIE?

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób dorosłych...

Zapraszamy do szczepień przeciwko grypie!
Autor: Piel. Naczelna Kinga Harpula
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MAMMOGRAFIABADANIE DIAGNOSTYCZNE PIERSI

Autor: Barbara Furman

PRACOWNIA MAMMOGRAFICZNA DYSPONUJE NOWOCZESNYM CYFROWYM
APARATEM MAMMOGRAFICZNYM AMULET INNOVALITY

REJESTRACJA:
17 86 13 634
17 86 13 605

Pracownia Mammograﬁczna, ZOZ nr 2 w Rzeszowie ul. Fredry 9- Fot. Karol Ząbik
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DIAGNOSTYKA
I SAMOKONTROLA PIERSI

Autor: mgr poł. Magdalena Szwed

"NIE KAŻDY GUZEK TO NOWOTWÓR, ALE KAŻDY
NALEŻY SKONTROLOWAĆ"

Magdalena Szwed (położna)
piersi- Fot. Karol Ząbik
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instruktaż

samobadania

POGRAMY PROFILAKTYCZNE
RAKA PIERSI

Autor: mgr Monika Gwizdak

AVON KONTRA RAK PIERSI
GABINET USG Z RÓŻOWĄ WSTĄŻKĄ

lek. med. Maria Gałuszka - Badanie USG piersi
podczas akcji proﬁlaktycznej- Fot. Karol Ząbik

"RAK A ZDROWIE"
MAMMOGRAFIA Z NAGRODAMI

Różowa wstążka Symbol walki z rakiem piersi
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ŚWIATOWE DNI ZDROWIA
EUROPEJSKI DZIEŃ PROSTATY

Autor: mgr piel. Katarzyna Osuchowska
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PIELĘGNIARZ ZAWÓD WYUCZONY
CZY WYMARZONY
ROZMOWA
Z MGR PIELĘGNIARSTWA
DAMIANEM DZIEŃ
Autor: mgr piel. Damian Dzień
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MARIUSZ WACEK
O ZAWODZIE PIELĘGNIARZA

Autor: MariuszWacek

Mariusz Wacek wykonujący czynności pielęgniarskie w Zakładzie
Opieki Długoterminowej w Błażowej- Fot.
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PROFILAKTYKA CHOROBY
COVID - 19
BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY!

Autor: mgr Aleksandra Styka
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ZESPÓŁ STRESU EPIDEMICZNEGO
WŚRÓD PERSONELU I PACJENTÓWWPŁYW IZOLACJI SPOŁECZNEJ
NA STAN PSYCHICZNY PACJENTÓW
Autor : Mariusz Ozon- psycholog w ZOD Błażowa
Autor: mgr Mariusz Ozon

NIE DAJ SIĘ STRESOWI!
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JEŚLI NIE RADZISZ SOBIE ZE STRESEM SKONTAKTUJ
SIĘ Z NASZYMI SPECJALISTAMI
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PIELĘGNIARKI W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Autor: piel. dyp. Joanna
Nieradka
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Życzenia Świąteczne
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KĄCIK KULINARNY - ZDROWE PRZEPISY
MIGDAŁOWE LOVE - BUŁECZKI MIGDAŁOWE

Mąka migdałowa należy do produktów
podbijających ostatnimi czasy póki ze
zdrową żywnością. Oprócz
niepowtarzalnego smaku, jest zdrowa i
niesłychanie odżywcza – stanowi
doskonałe źródło białka, zdrowych
kwasów tłuszczowych omega 3 oraz
wielu cennych witamin i minerałów (wit.
E, żelazo, magnez, wapń, potas). Mąka
migdałowa jest cennym elementem diety
osób z chorobami serca. Obecne w niej
składniki pomagają obniżyć poziom
cholesterolu, wspomagają też pracę
układu sercowo-naczyniowego. Zawarte
w niej antyoksydanty obniżają ciśnienie
krwi. Chronią też organizm przed
działaniem wolnych rodników, które
uważa się za jedne z przyczyn chorób
cywilizacyjnych. Zmniejsza ponadto
ryzyko wystąpienia raka okrężnicy . Dzięki
niskiemu obciążeniu glikemicznemu,
polecana jest szczególnie osobom
chorym na cukrzycę.

Składniki:
-mąka migdałowa – 200 g
-łupina łuski babki jajowatej – 70 g
-3 jajka
-1,5 szkl. wody (wrzątek)
-ocet jabłkowy – 2 łyżeczki
-proszek do pieczenia – 2 łyżeczki
-sól - 3 szczypty
Opcjonalnie wg uznania można dodać
różne nasiona, np. słonecznik, dynia,
czarnuszka, siemię lniane, itp.
Wykonanie:
Mikserem ubij całe jajka, następnie
połącz z wszystkimi suchymi składnikami.
Dodaj ocet jabłkowy. Całość zalej
wrzątkiem i przy użyciu miksera połącz.
Po kilku minutach gdy ciasto przestygnie,
uformuj bułeczki.
Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C
przez około 45-50 minut.

Autor: Kinga Harpula
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GOŚĆ BIULETYNU
PRAWA PACJENTA W PRZYCHODNI POZ
-PRAWO DO INFORMACJI O STANIE ZDROWIA
Autor: Dr adw. Małgorzata Paszkowska
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

CO TO SĄ PRAWA PACJENTA?
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