
Szanowni Pacjenci! 
 

Narastająca fala epidemii koronawirusa zmusza nas do zmiany organizacji pracy 
w Przychodniach MSP ZOZ 

 

PODSTAWOWĄ FORMĄ KONTAKTU Z LEKARZEM  
JEST KONTAKT TELEFONICZNY 

 

Prosimy o telefoniczny kontakt z właściwą rejestracją w celu ustalenia daty i godziny teleporady. 
 

Pacjenci, którzy mają wyznaczoną datę i godzinę teleporady, proszeni są o 
oczekiwanie w wyznaczonym terminie na kontakt ze strony lekarza 
Proszę NIE DZWONIĆ do poradni – to lekarz zadzwoni do Państwa.  

 

Proszę o odbieranie telefonów. W przypadku trzykrotnego nieodebrania 
telefonu teleporada zostanie anulowana  

 
W sytuacjach, gdy po przeprowadzonej teleporadzie lekarz uzna za zasadne bezpośrednią wizytę 
w przychodni, pacjent zostanie umówiony na konkretną datę i godzinę wizyty. Prosimy o 
rzetelne przekazywanie pracownikom rejestracji przyczyny kontaktu z poradnią, pozwoli to na 
właściwe gospodarowanie czasem udzielania porad medycznych   

 

Lekarz udzielający TELEPORADY ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego. 
----- > ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD PRZEZ MSP ZOZ W CHEŁMIE < ----- 

 

Do powtórzenia leków stale przyjmowanych przez pacjenta, uzyskania kodu dostępu do 
wystawionych recept lekarskich, uzyskania kodu dostępu do e-skierowania, ponowienia zleceń na 
zaopatrzenie w wyroby medyczne, przyjęcia wniosku o wystawienie zaświadczeń lekarskich 
wystarczający jest kontakt telefoniczny z rejestracją – nie jest wymagany kontakt telefoniczny z 
lekarzem.  
Każdy pacjent wchodzący do Przychodni będzie miał kontrolowaną temperaturę ciała. W trosce  
o Państwa zdrowie, zdrowie innych pacjentów a także pracowników medycznych prosimy  
o uczciwe, zgodne z prawdą podawanie informacji w trakcie wywiadu prowadzonego przez 
rejestrację i lekarza. 
 

Pacjenci z objawami infekcji lub podejrzewający u siebie zakażenie korona wirusem SARS CoV-2, 
którzy mają wyznaczoną wizytę w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub 
stomatologii powinni TELEFONICZNIE przełożyć poradę na inny termin.    
 

Numery telefonów do Przychodni 
 

Przychodnia nr 1, ul. Wołyńska 11; (Rejestracja telefoniczna od 7:30) 
Centrala  82 563 00 70, 82 563 00 78, 82 563 00 79,  
Poradnia ogólna przychodni nr 1 – 500 393 355 
Poradnia dziecięca 82 563 05 29 i 505 578 568 
Przychodnia nr 2, ul. Połaniecka 11; (Rejestracja telefoniczna od 7:30)    
Centrala 82 563 67 81, 82 563 67 82, 82 563 67 83, 82 563 67 84 
Poradnia ogólna 516 226 200 
Poradnia dziecięca 505 578 560 

 

http://mspzozchelm.pl/images/zasady_udzielania_teleporad/Standard_udzielania_teleporad.pdf

