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Lądek-Zdrój, 16.04.2018r.

Pani
Małgorzata Bednarek
Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Na podstawie zebranych informacji zwrotnych przedkładam informację o funkcjonowaniu służby
zdrowia na terenie gminy Lądek-Zdrój oraz najbliższej okolicy, która została pozyskana od podmiotów
świadczących usługi medyczne.
„ Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
Podmiot zawarł umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w następujących rodzajach:
*podstawowa opieka zdrowotna,
*ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
*leczenie szpitalne,
*opieka psychiczna i leczenie uzależnień,
*rehabilitacja lecznicza,
*leczenie stomatologiczne,
*profilaktyczne programy zdrowotne,
*świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,
*opieka paliatywna i hospicyjna,
*ratownictwo medyczne,
*lecznictwo uzdrowiskowe.
Ze wszystkich przedstawionych powyżej zakresów umów mogą korzystać bezpłatnie mieszkańcy miasta
i gminy Lądek-Zdrój. W roku 2017 zrealizowano następującą liczbę świadczeń medycznych na rzecz
pacjentów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój:
-podstawowa opieka zdrowotna- 41
-nocna i świąteczna opieka zdrowotna- 146
-leczenie szpitalne- 1605
-ambulatoryjna opieka specjalistyczna- 1710
-opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień-38
-leczenie stomatologiczne- 265
-świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze- 1
-opieka paliatywna i hospicyjna- 24
-ratownictwo medyczne- 743
„ZOZ” Kłodzko realizując świadczenia opieki zdrowotnej współpracuje ze wszystkimi niezbędnymi
jednostkami w zakresie usług medycznych. Wynikające w trakcie realizacji zadań problemy rozwiązywane są
na bieżąco.

Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w 2018 roku kształtuje się na poziomie lat poprzednich.
Wykaz podpisanych umów z NFZ:
A. Umowa ryczałtowa
LECZENIE SZPITALNE
1. Oddział Chorób Wewnętrznych- Hospitalizacja
2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii- Hospitalizacja
3. Oddział Położniczo-Ginekologiczny- Hospitalizacja
4. Oddział Neonatologiczny -Hospitalizacja
5. Oddział Chirurgii Ogólnej- Hospitalizacja
6. Oddział Chirurgii Naczyniowej- Hospitalizacja
7. Oddział Chirurgii Plastycznej- Hospitalizacja
8. Oddział Neurochirurgii-Hospitalizacja
9. Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej- Hospitalizacja
10. Oddział Okulistyczny- Hospitalizacja
11. Oddział Otolaryngologiczny- Hospitalizacja
12. Oddział Kardiologiczny- Hospitalizacja
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - PORADNIE:
1. Poradnia Diabetologiczna
2. Poradnia Chirurgii Naczyniowej
3. Poradnia Neurologiczna
4. Poradnia Onkologiczna
5. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
6. Poradnia Chirurgii Ogólnej
7. Poradnia Chirurgii Plastycznej
8. Poradnia Neurochirurgiczna
9. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
10. Poradnia Okulistyczna
11. Poradnia Otolaryngologiczna
12. Poradnia Logopedyczna
B. ŚWIADCZENIA POZA RYCZAŁTOWE
LECZENIE SZPITALNE – Oddziały Szpitalne
1. Szpitalny Oddział Ratunkowy
2. Oddział Okulistyczny- zaćma i przeszczep rogówki
3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej- Hospitalizacja -zabiegi endoprotezoplastyki
4. Oddział Kardiologii-Hospitalizacja i KOZ (Kompleksowa Opieka Po zawale Mięśnia Sercowego)
5. Odział Neonatologii- II poziom referencyjny i II poziom Referencyjności
6. Odział Położniczo-Ginekologiczny- II poziom referencyjny
LECZENIE SZPITALNE- CHEMIOTERAPIA- programy lekowe:
1. Odział Chemioterapii Dziennej- Chemioterapia w trybie jednodniowym
Odział Chemioterapii Dziennej- substancje czynne w chemioterapii
Chemioterapia- Hospitalizacja z zakresem skojarzonym
Substancje Czynne w Chemioterapii w Hospitalizacji z zakresem skojarzonym
2. Odział okulistyki- Leki w programie lekowym i Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci
zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AWD)
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA- PRACOWNIE
Badania Endoskopowe- Gastroskopia
Badania Endoskopowe- Kolonoskopia

Tomografia Komputerowa.
REHABILITACJA LECZNICZA:
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego
Odział Rehabilitacji Neurologicznej
C. POZOSTAŁE UMOWY
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA- PORADNIE –Poradnia Kardiologiczna
ŚWIADCZENIA ODRĘBNIE KONTRAKTOWE- Hemodializoterapia
LECZENIE STOMATOLOGICZNEPoradnia Ortodontyczna- Program Ortodontycznej Opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części
twarzowej czaszki
Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA- Odział Medycyny Paliatywnej
REHABILITACJA LECZNICZA –Zakład Rehabilitacji
CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH- Chemioterapia i Substancje czynne w
Chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA- lekarz rodzinny
D. Świadczenia komercyjne poza umową z NFZ
W Zespole Chirurgii Jednego Dnia wykonywane są zabiegi z zakresu:
Otolaryngologii, chirurgii plastycznej i estetycznej, chirurgii ogólnej i naczyniowej, neurochirurgii, okulistyki.
Świadczenia w poradniach i pracowniach specjalistycznych:
Internistyczne, neurochirurgiczne, kardiologiczne, diabetologiczne, dietetyczne, ortopedyczne,
laryngologiczne, położniczo-ginekologiczne, naczyniowe, chirurgiczne, endokrynologiczne, okulistyczne,
chirurgii szczękowo-twarzowej, gastroskopii, kolonoskopii, biopsje
Szczegółowe informacje o usługach pełnopłatnych wraz z aktualną ofertą oraz cennikiem znajdują się na
stronie Szpitała: www.scm.pl
Informacje o pełnopłatnych usługach w zakresie korekcyjnej chirurgii plastycznej i estetycznej dostępne są
od poniedziałku do piątku od godz 8:00 do godz 12:00 pod numerem telefonu 691 373 330.
Informacje o pozostałych zabiegach- Koordynator Zespołu Chirurgii Jednego Dnia, tel. 519 560 220.
Rejestracja do poradni komercyjnych, nr tel. 74 8621 259
Od poniedziałku do wtorku w godz. 10:00 – 14:30
Od środy do czwartku w godz 10:00-18:00
Piątek w godz. 10:00 – 16:00
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
„ Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. w roku 2018 realizuje usługi dla kontrahentów instytucjonalnych ze
skierowaniami z Narodowego Funduszu Zdrowia i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz klientów
komercyjnych finansujących świadczenia samodzielnie lub z dofinansowaniem ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Poziom kontraktu z NFZ na rok 2018 na świadczenia stacjonarne i ambulatoryjne w rodzajach: lecznictwo
uzdrowiskowe i rehabilitacja lecznicza w 2018 roku został wynegocjowany na zbliżonym poziomie do roku
2017. Poziom kontraktu z NFZ na rok 2018 na świadczenia rehabilitacji leczniczej – fizjoterapia
ambulatoryjna, został wynegocjowany na poziomie około 60% w stosunku do roku 2017.
Podmiot w ramach zawartych kontraktów, zobowiązany jest do udzielania świadczeń mieszkańcom całego
kraju, zgodnie z rodzajem skierowania wystawionego przez dysponenta skierowania tj. NFZ (świadczenia
z rodzaju leczenia uzdrowiskowego) lub zgodnie z prowadzoną kolejką oczekujących (świadczenia z rodzaju
rehabilitacji leczniczej).

Mieszkańcy gminy Lądek-Zdrój mogą, na zasadach ogólnie obowiązujących, korzystać ze wszystkich
rodzajów świadczeń zakontraktowanych przez NFZ w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A. w rodzaju
lecznictwo uzdrowiskowe oraz rehabilitacja lecznicza:
-uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych (świadczenie stacjonarne, skierowanie po potwierdzeniu
bezpośrednio przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, w terminie ustalonym przez NFZ).
-uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych (świadczenie stacjonarne, skierowanie realizowanie po
potwierdzeniu bezpośrednio przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, w terminie ustalonym przez NFZ).
-uzdrowiskowa rehabilitacja dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym (świadczenie stacjonarne, skierowanie
realizowane po potwierdzeniu bezpośrednio przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, w terminie
ustalonym przez NFZ).
-uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne (świadczenie ambulatoryjne, skierowanie realizowane po
potwierdzeniu bezpośrednio przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, w terminie ustalonym przez NFZ).
-rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (świadczenie realizowane zgodnie z
prowadzoną kolejką oczekujących).
-rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych ( świadczenie realizowane zgodnie z prowadzoną
kolejką oczekujących).
-lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna ( świadczenie ambulatoryjne realizowane zgodnie
z prowadzoną kolejką oczekujących).
-fizjoterapia ambulatoryjna ( świadczenie ambulatoryjne realizowane zgodnie z prowadzoną kolejką
oczekujących).
W ramach umowy podpisanej z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ „ Uzdrowisko LądekDługopole” S.A. oferuje mieszkańcom następujące świadczenia bezpłatne (refundowane przez NFZ):
- lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną realizowaną w Poradni Rehabilitacyjnej z siedzibą ZPL
„Adam” (świadczenie ambulatoryjne realizowane ze skierowaniem do poradni rehabilitacyjnej zgodnie
z prowadzoną kolejką oczekujących);
- uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne realizowane za pośrednictwem Przychodni Uzdrowiskowej
z siedzibą w ZPL „ Zdrój Wojciech” oraz z siedzibą: ZPL „Karol” Długopole-Zdrój (świadczenie ambulatoryjne
realizowane ze skierowaniem na leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne, po potwierdzeniu skierowania
bezpośrednio przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, w terminie ustalonym przez NFZ)
- fizjoterapię ambulatoryjną tj. zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane zgodnie z prowadzoną kolejką
oczekujących na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
( rejestracja skierowań ZPL „ Adam”).
Podmiot informuje jednocześnie, że aktualna informacja o poradniach i przychodniach dostępnych dla
mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój dostępna jest na stronie internetowej Spółki w zakładce „poradnie i
przychodnie”: http://www.uzdrowisko-ladek.pl/ladek-zdroj/poradnik-kuracjusza/poradnie-i-przychodnie-2/
Mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój mogą korzystać odpłatnie z pełnej oferty zabiegowej i usługowej
Uzdrowiska, w szczególności z oferty usług ambulatoryjnych, tj.
1. płatnych zabiegów leczniczych: rehabilitacyjnych i balneologicznych;
2. płatnych porad lekarskich w Przychodni Uzdrowiskowej dostępnych w celu ordynacji zabiegów;
3. płatnych badań i porad lekarskich w Dolnośląskim Centrum Diagnostyki i Terapii Osteoporozy
( DCO) oferującym pełny zakres wykrywających osteoporozę i inne choroby mineralizacji kości, jak:
densytometria kręgosłupa lędźwiowego, densytometria szyjki kości udowej, densytometria
przedramienia, kości rąk, Total Body-densytometria całego szkieletu u osób dorosłych, Total Bodydensytometria całego szkieletu u dzieci, morfometria kręgosłupa, densytometria wokół
endoprotezy kości udowej; W ramach okresowych akcji profilaktycznych są udzielane rabaty na
badania
4. płatnych pozostałych usług medycznych: spirometria, ekg, iniekcje
5. płatnej rehabilitacji narządu ruchu lub rehabilitacji neurologicznej, realizowanej w
zmodernizowanym szpitalu rehabilitacyjnym „Stanisław” dla osób z ograniczoną sprawnością i/lub
wymagających całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej;

6.

płatnych pobytów leczniczych (tradycyjnych,
wypoczynkowych, z dofinansowaniem z PFRON)-

pakietowych,

dedykowanych

Seniorom,

Pełna informacja pod adresem: http://www.uzdrowisko-ladek.pl/ladek-zdroj/oferta-uzdrowiska.
Jednostka informuje, iż dla ułatwienia skorzystania przez mieszkańców Gminy
z pełnopłatnych zabiegów wymagających ordynacji lekarskiej przygotowany został druk skierowania na
zabiegi rehabilitacyjne oraz druk skierowania na zabiegi balneologiczne. Druki dostępne:
http://www.uzdrowisko-ladek.pl/ladek-zdroj/poradnik-kuracjusza/zabiegi-odplatne/ . Lekarz rodzinny
lub specjalista może, przy braku przeciwskazań, zaordynować wybrane zabiegi ( ponadto wszyscy
lekarze POZ oraz specjaliści z terenu Gminy otrzymali wydrukowane bloczki takich skierowań oraz
aktualne cenniki zabiegów). Osoby chcące skorzystać z leczenia pełnopłatnego posiadające skierowanie
na zabiegi obsługiwane są w Punkcie Sprzedaży w „Zdroju” Wojciech oraz ZPL „Adam” gdzie ustalony
zostaje termin realizacji zabiegów. Wybrane zabiegi dostępne są bez skierowania lekarskiego, wystarczy
udać się do Punktu Sprzedaży w „Zdroju Wojciech” lub „Jubilat” lub „Adam” w celu ustalenia terminu
realizacji zabiegów. Wszyscy lekarze POZ oraz specjaliści z terenu Gminy otrzymali informację o
uruchomieniu Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki i Terapii Osteoporozy w Lądku-Zdroju oraz otrzymali
informację o aktualnej ofercie badań Centrum i aktualne cenniki zabiegów. Spółka utworzyła na swojej
stronie zakładkę „ centrum osteoporozy”, gdzie w kompleksowy sposób przedstawiła aktualna
informację o badaniach realizowanych w Centrum.
„Spółka Uzdrowisko Lądek – Długopole” S.A. w roku 2017 przyjęła ogółem 13.891 osób, w tym:
- 6798 kuracjuszy i pacjentów komercyjnych,
- 7052 kuracjuszy i pacjentów skierowanych przez NFZ na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
Ponadto w 2017 roku Spółka wydała ogółem 697 059 zabiegów.
Najważniejszymi problemami jednostki są:
- brak stabilnego systemu finansowania świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego: ryzyko
ograniczenia finansowania, perspektywa możliwych działań ustawodawczych w zakresie ograniczenia
koszyka świadczeń gwarantowanych- ryzyko zakończenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego w
formie
stacjonarnej
w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń,
- brak wzrostu nakładów na lecznictwo uzdrowiskowe i rehabilitację leczniczą przy zwiększających się
wymaganiach dotyczących warunków realizacji świadczeń, niedoszacowanie stawek za świadczenia na rzecz
NFZ oraz ZUS (Spółka z tego powodu obecnie nie współpracuje z ZUS), niska rentowność usług
realizowanych na rzecz NFZ, monopolistyczna pozycja głównych kontrahentów (NFZ,ZUS),
- koszty podwyżek wynagrodzeń w całości przerzucone na pracodawców bez względu na ich sytuację
ekonomiczną,
- niedostateczne środki na wykonanie dokumentacji i realizację Programu dostosowawczego do wymogów
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności na realizację
kosztochłonnych zadań przystosowawczych (remont trzech zabytkowych basenów, systemy wentylacji i
klimatyzacji obiektów, likwidacja barier architektonicznych),
- brak w nowej perspektywie programowej RPO programów dedykowanych zakładom lecznictwa
uzdrowiskowego, ograniczone możliwości pozyskania przez Spółkę środków z zewnętrznych źródeł
finansowania
- niedobór własnej bazy hotelowej o wysokim standardzie, rozporoszona baza hotelowa i zabiegowa,
konieczność ponoszenia większych kosztów z racji utrzymywania obiektów zabytkowych,

- problem w pozyskiwaniu/utrzymywaniu wykwalifikowanej kadry medycznej oraz na pozostałych
stanowiskach, wysoka średnia wieku personelu pielęgniarskiego i lekarskiego, niski poziom wynagrodzeń,
migracja personelu medycznego i pozamedycznego do innych miejscowości uzdrowiskowych i za granicę
- rosnąca konkurencja lokalnych obiektów komercyjnych świadczących usługi substytucyjne oraz innych
spółek uzdrowiskowych,
- prawo zamówień publicznych znacznie ograniczające możliwości swobodnego
dostawcy/wykonawcy usług (niezadowalająca jakość towarów, usług: mniejsza konkurencyjność),

wyboru

- bariery infrastrukturalne dla osób niepełnosprawnych na terenie Lądka-Zdroju, niekorzystna infrastruktura
miejscowości, niezachęcająca do przyjazdu kuracjuszy, niekorzystne warunki komunikacji Lądka-Zdroju
z resztą kraju, mało atrakcyjna oferta „około uzdrowiskowa” dla klientów Spółki.
INNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW NA TEMAT ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH:
1. Spółka przygotowała „Ofertę Lokalną”, w ramach której mieszkańcy gminy Lądek-Zdrój mogą
korzystać ze zniżek w ramach tzw. „Promocji Dla Zdrowia”, która obejmuje:
a) 10% rabatu na zabiegi dla mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój na podstawie okazanego dowodu
osobistego,
b) 10% rabatu na zabiegi dla emerytów, rencistów, inwalidów na podstawie okazanej legitymacji
c) Promocyjną cenę gimnastyki przyrządowej fitness
d) 50% rabatu przy zakupie serii zabiegów: minimum 3 w kriokomorze, minimum 5 w
emanatorium radonowym, minimum 5 kąpieli termalnej w basenie Zdrój Wojciech od
poniedziałku do piątku, suchego hydromasażu aquatizer- minimum 3 cena 17zł, seria minimum
5 cena 15 zł
2. W ramach okresowych akcji profilaktycznych „Osteoporoza cichy zabójca kości- nie daj się złamać”
w Dolnośląskim Centrum Diagnostyki i Terapii Osteoporozy w Lądku- Zdroju mieszkańcom Gminy
udzielane są rabaty na badania wykrywające osteoporozę.
3. W 2017 roku Spółka „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. przygotowała specjalną ofertę na usługi
lecznicze obejmującą promocyjne ceny pełnopłatnych pobytów leczniczych, badań diagnostycznych
i zabiegów dla mieszkańców Dolnego Śląska. Mieszkańcy naszego regionu w ramach akcji
„DOLNOŚLĄZAK W UZDROWISKU” mogą skorzystać z 5% rabatu na wszystkie oferowane przez
Spółkę pełnopłatne usługi lecznicze w Uzdrowisku Lądek- Zdrój i Długopole-Zdrój. Akcja jest
działaniem mającym na celu promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa
dolnośląskiego oraz zachęcenie Dolnoślązaków do korzystania z potencjału dolnośląskich
uzdrowisk. Akcja „DOLNOŚLĄZAK W UZDROWISKU” objęta została honorowym patronatem
Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 5% rabat udzielany jest Mieszkańcom Województwa
Dolnośląskiego od obowiązujących w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A. cen usług na podstawie
potwierdzonego meldunku. Promocje i rabaty udzielane przez Spółkę nie sumują się.
4. Uzdrowisko okresowo organizuje tzw. „dni otwarte” , oraz współpracuje przy organizowaniu akcji
promocyjnych tj. „Festiwal Zdrowia”, „Lądek – za pół ceny”, „Polska zobacz więcej – weekend za pół
ceny”, itp., w trakcie których możliwe jest korzystanie z usług Spółki w cenach promocyjnych.
Informacja na temat organizowanych akcjach profilaktycznych lub promocyjnych udostępniona jest w
prasie lokalnej, na stronie internetowej Spółki oraz na portalach społecznościowych.

23 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY w Lądku-Zdroju
Kontrakt na usługi lecznicze NFZ
1. Lecznictwo uzdrowiskowe
wartość w roku 2017: 5 568 396,50 złotych
wartość w roku 2018: 7 023 143,00 złotych
2. Rehabilitacja lecznicza
wartość w roku 2017: 3 037 555,59 złotych

Wartość w roku 2018: 2 879 964,00 złotych
Mieszkańcy gminy Lądka- Zdroju mogą korzystać ze wszystkich świadczeń leczniczych wynikających z
umowy NFZ:
- Fizjoterapia ambulatoryjna
- Rehabilitacja ogólnoustrojowa
- Lecznictwo uzdrowiskowe
na zasadach określonych przepisami NFZ- skierowanie, kolejka oczekujących.
- Szpital nie prowadzi specjalistycznej poradni lekarskiej, natomiast realizuje zabiegi zlecone przez lekarzy
specjalistów w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej.
- Szpital realizuje odpłatne usługi lecznicze w zakresie rehabilitacji leczniczej.
- Liczba pacjentów na rok 2018 ok 7 000.
- Szpital jest w trakcie realizacji wielu inwestycji, których ukończenie jest zaplanowane na lata 2018-2021.
- Szpital jest w trakcie negocjacji w sprawie pozyskiwania pacjentów w innych zakresach usług medycznych.

Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bożena Wierzejska
Gabinet zajmuje się głównie leczeniem specjalistycznym pacjentów w zakresie protetyki stomatologicznej
oraz leczeniem ogólnostomatologicznym.
Kontrakt z NFZ
- Leczenie protetyczne gabinet prowadzi we wtorek w godz. 8.00-13.00, w środę w godz. 11.00-13.00 oraz
w czwartek w godz. 12.00-17.00.
-Świadczenia ogólnostomatologiczne są wykonywane w poniedziałek w godz. 12.00-17.00, w środę w godz.
8.00-11.00 i piątek w godz. 8.00-13.00.
Godziny przyjęć pacjentów prywatnych: poniedziałek w godz. 8.00 -12.00 oraz piątek w godz. 14:00- 18:00

Przychodnia MEDICUS w Stroniu Śląskim
MEDICUS zgodnie z podpisaną umową z NFZ świadczy usługi nieodpłatnie dla osób, które zarejestrowały się
w POZ oraz dla turystów przebywających na terenie obu gmin. Na chwilę obecną zapisanych jest 70 osób z
gminy Lądek-Zdrój.
Osoby zapisane do innych Poradni mogą zostać przyjęte odpłatnie jeśli ich POZ jest bliżej niż odległość
dwóch gmin.
Świadczone usługi komercyjne
- badania dla kierowców i kandydatów na kierowców
- dodatkowe prywatne gabinety: Neurolog, Onjolog, Poradnia Medycyny Pracy.
Poziom kontraktu z NFZ nie zmienił się w porównaniu z rokiem poprzednim.
Do dnia złożenia pisma w Biurze Rady Miejskiej nie wpłynęła odpowiedź z NZOZim. Marianny Orańskiej Marii Dukat-Krzonkalli, NZOZ „Alba-Med.”
Małgorzaty Marcinkowskiej, Gabinet Stomatologiczny Joanny i Rafała Chrobok, FWP Lądek-Zdrój, Gabinet Stomatologiczno-Ortodontyczny A.
Ferdynus, Bystrzyckiego Centrum Zdrowia, Polikliniki Panaceum Roberta Dębskiego, NZOZ im. Marianny Orańskiej Warcisława Martynowskiego.

Pismo sporządziła:
Magdalena Suliga

