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Zamykamy się na koronawirusa,  

pozostajemy otwarci na Pacjentów!

W obliczu pandemii cały świat stanął przed ogromnym wyzwaniem, aby przy 
zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa spróbować funkcjono-
wać tak jak dotychczas.

Na barkach placówek medycznych spoczywa podwójna odpowiedzialność. 
Z jednej strony chcemy być dla Was otwarci, z drugiej jednak cały czas pamię-
tamy o tym, że nasza branża jest pod każdym względem wyjątkowa.

Chcemy jak najlepiej dbać o Wasze zdrowie, ale również zdrowie naszego 
personelu. Bez lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek oraz innych pracowników 
przychodni medycznych doszłoby do paraliżu systemu opieki zdrowotnej.

Model naszego działania musiał ulec zmianie, jednak po kilku miesiącach mo-
żemy z radością stwierdzić, że są to zmiany, które zostają doceniane przez 
pacjentów. Nic dziwnego, gdyż rozwiązania te łączą bezpieczeństwo z wygodą 
oraz szybkością załatwianych spraw. 

Dziś patrzymy w przyszłość z optymizmem i wiemy, że wiele z tych roz-
wiązań zostanie już z nami na stałe. Właśnie dlatego oddajemy w Wasze 
ręce ten „przewodnik”, który nie tylko pomoże znaleźć odpowiedzi na 
pytania jak działa placówka w czasie pandemii, ale również jak wygląda 
nowy model opieki zdrowotnej, tożsamy z cyfrowym światem XXI wieku. 

Zarząd, dyrekcja oraz pracownicy
CenterMed 
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Stawiamy na bezpieczeństwo! 

We wszystkich Placówkach CenterMed w Polsce zostały wdrożone procedury, 
które zapewnić mają bezpieczeństwo pacjentom i personelowi. Każda wizyta 
w przychodni poprzedzona jest wywiadem epidemiologicznym i rozmową, która 
ma na celu upewnić o zasadności wizyty.

W przypadkach, które nie wymagają wizyty stacjonarnej zachęcamy do sko-
rzystania z usługi teleporady

BEZPIECZEŃSTWO  
W NASZYCH PLACÓWKACH

Precyzyjne standardy sanitarne

Personel stosuje się do procedur zachowania bez-
pieczeństwa określonych dla danego rodzaju wizyty. 
Ponadto, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia 
zakres rotacji personelu pomiędzy placówkami zo-
stał ograniczony do minimum. Wszystkie placówki 
CenterMed świadczą usługi medyczne za pomocą te-
leporady, to najszybszy i najbezpieczniejszy sposób 
skontaktowania się z lekarzem i uzyskania: e-recepty,  
e-zwolnienia czy e-skierowania.

Środki ochrony osobistej 

Pracownicy placówek CenterMed wyposażeni są 
w przyłbice, fartuchy, rękawiczki oraz maseczki. 
Realizacja recept, zwolnień oraz skierowań odbywa się 
bez wizyty w przychodni, co wyklucza ryzyko zakażenia.

Adaptacja i dezynfekcja budynku 

Budynek każdej przychodni CenterMed przechodzi do-
kładną dezynfekcję klamek, narzędzi oraz pomieszczeń 
za pomocą środków wirusobójczych. Zamontowane 
zostały szklane i plastikowe przegrody oraz linie wy-
znaczające prawidłową i bezpieczną odległość pacjen-
tów od personelu.

Indywidualne podejście 

W celu skoordynowania bezpiecznej wizyty w przy-
chodni powołaliśmy specjalnie dla naszych pacjentów 

„Asystenta”. Jest to osoba, która ma za zadanie upew-
nić się, że pacjent jest odpowiednio przygotowany do 
czekającej go wizyty. Asystent pacjenta upewni się czy 
pacjent posiada środki ochrony osobistej, a także prze-
każe instrukcje zachowania bezpieczeństwa na terenie 
placówki.

Bezpieczeństwo powierzonych danych 

Sprawdzone rozwiązania zgodne z najnowszymi wy-
tycznymi pozwalają nam bezpiecznie przetwarzać 
Twoje dane. Cała dokumentacja przechowywana jest 
na bezpiecznych serwerach w Polsce.
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Rejestracja 

Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną lub przez internet. Pacjent 
nie może przyjść do placówki by zarejestrować się lub zasięgnąć informacji, 
zarówno u personelu jak i lekarza. 

Wizyta w placówce jest możliwa jedynie po wcześniejszej rejestracji telefo-
nicznej lub internetowej, oraz dla pacjentów, którzy chcą skorzystać z usług 
wymienionych poniżej, które nie wymagają rejestracji. 

Kiedy możemy przyjść bezpośrednio do placówki bez 
wcześniejszej rejestracji? 

Część usług można wykonać bez uprzedniej rejestracji. W przypadku wąt-
pliwości dotyczących zasad oraz godzin świadczeń należy szukać aktual-
nych informacji na stronie www.centermed.pl 

• Badania laboratoryjne (ze skierowaniem oraz prywatnie)
• RTG (jedynie ze skierowaniem)
• EKG (ze skierowaniem oraz prywatnie)
• Iniekcja (zastrzyk)

Co zrobić, gdy podejrzewasz u siebie koronawirusa? 

Jeśli masz takie objawy, jak, duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała 
pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, skorzystaj z teleporady u swo-
jego lekarza POZ lub zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast 
zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. 
Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu 
Zdrowia: 800 190 590. Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się 
panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.

 

JAK KORZYSTAĆ Z OPIEKI MEDYCZNEJ 
W CENTERMED

WAŻNE! 

Liczba pacjentów przebywających równocześnie w placówce została ograniczona. 

Prosimy, aby przychodzić na 10 minut przed wyznaczonym terminem wizyty, 
co pomoże zredukować liczbę oczekujących na zewnątrz. Jest to ważne przede 
wszystkim w okresie jesienno/zimowym, gdy warunki pogodowe mogą być 
niekorzystne. 

!
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PRZEZIĘBIENIE, GRYPA CZY KORONAWIRUS? 

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA OBJAWÓW

OBJAW CHOROBA

COVID-19
(spowodowana zakażeniem 
koronawirusem SARS-CoV-2)

PRZEZIĘBIENIE GRYPA

bardzo często 

często  
(zwykle suchy)

czasami 

czasami 

- 

rzadko 

czasami 

czasami 

czasami

rzadko 

zwykle łagodny 

czasami 

- 

często 

często 

często 

często 

rzadko

często 

często  
(zwykle suchy)

często 

- 

- 

czasami 

często 

czasami 

często

Gorączka 

Kaszel 

Zmęczenie 

Skrócenie 
oddechu

Katar 

Zatkany nos 

Ból mięśni  
lub stawów

Bół gardła 

Ból głowy

Katar i zatkany nos są bardzo rzadko objawami COVID-19 
– wskazują one raczej na przeziębienie lub grypę.

Zwykłe przeziębienie, grypa, czy koronawirus? Co robić? 

W okresie wzmożonej zachorowalności, zarówno lekarze jak i pacjenci sta-
ną przed trudnym zadaniem poradzenia sobie w odróżnianiu przeziębienia 
i grypy od koronawirusa. Objawy mogą być bardzo podobne, więc ważne, by 
pacjenci potencjalnie zarażeni nie roznosili choroby w przychodniach wśród 
innych pacjentów. Z kolei Ci, których dotknęła infekcja nie narażali się na zaka-
żenie niepotrzebnymi wizytami. 

Rozróżnienie między objawami przeziębienia i grypy a COVID-19 jest kluczowe 
z punktu widzenia podjęcia kolejnych kroków.

Jeżeli pojawią się u Ciebie objawy grypopodobne, skontaktuj się telefonicz-
nie z wybraną placówką, poprzez infolinię lub online i zostań w domu.

Jeśli masz takie objawy, jak, duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała 
pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, zadzwoń do najbliższej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.

WAŻNE! W przypadku koronawirusa może również wystąpić 
utrata węchu lub smaku. 
!
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1. Teleporada

Porada telemedyczna jest równoprawna osobistej 
wizycie w gabinecie lekarskim. W ramach tej usługi 
lekarz może zebrać wywiad, wykonać niektóre bada-
nia, wydać zalecenia, wystawić e-receptę, e-zwolnienie, 
e-skierowanie.

Teleporada prowadzona za pomocą telefonu lub kom-
putera. Lekarz postępuje zgodnie ze wskazaniami ak-
tualnej wiedzy medycznej, zasadami etyki zawodowej 
oraz z należytą starannością.

Jak to działa?

Zanim zacznie się telewizyta lekarz musi zweryfikować 
tożsamość pacjenta, rozmowa jest poufna. Po przepro-
wadzeniu wywiadu i możliwych badań lekarz wystawi 
pacjentowi potrzebne dokumenty, a także zapisze wy-
nik wizyty w EDM czyli Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej.

Wszystkie problemy techniczne należy zgłaszać, a le-
karz i pacjent powinni upewnić się czy dobrze się zro-
zumieli i czy przekazane informacje były dobrze słysza-
ne i zrozumiałe z obu stron.

Przed teleporadą można przekazać lekarzowi wyni-
ki wcześniejszych badań czy zdjęcia niepokojących 
zmian skórnych. Nie należy wysyłać ich drogą mailo-
wą, jedynie poprzez udostępnione przez przychodnię 

narzędzie online, które zapewnia bezpieczeństwo  
danych, jest zgodne z prawem i wytycznymi RODO

Jak zarejestrować się na teleporadę? 
• Skontaktuj się telefonicznie z wybraną placówka 

CenterMed 
• Zarejestruj się on-line
• Skorzystaj z naszej infolinii: 801 404 402

Jak przebiega teleporada?

Po poprawnym zarejestrowaniu usługi, we wskazanym 
dniu i godzinie, lekarz skontaktuje się z pacjentem wy-
korzystując podany numer telefonu. Prosimy o do-
stępność i gotowość do teleporady minimum 15 minut 
przed planowanym rozpoczęciem.

WAŻNE! Godzina rozpoczęcia teleporady, po-
dobnie jak w przychodni, może się przesunąć, dlatego 
prosimy o cierpliwość przy oczekiwaniu na połączenie.

2. E-recepta 

E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje 
tradycyjną, papierową receptę. E-receptę zrealizujesz 
na podstawie czterocyfrowego kodu, który otrzymasz 
e-mailem lub SMS-em, w zależności od tego, jak skonfi-
gurujesz swoje Konto Pacjenta. Możesz też dostać wy-
druk informacyjny.

Co i w jaki sposób możemy załatwić 
bez wychodzenia z domu? 

!
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 Jak zrealizować e-receptę? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. E-skierowanie

E-skierowanie umożliwia pełną, elektroniczną obsługę procesu kierowania pa-
cjenta na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu reali-
zacji. Nie ma więc konieczności by pacjent przychodził do przychodni specjalnie 
po skie rowanie, gdyż może je otrzymać podczas teleporady za pomocą sms, lub 
e-mail w postaci kodu, podobnie jak e-receptę

Nie musisz również dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni – wy-
starczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL.

1

2

3
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Internetowe Konto Pacjenta (IKP) 

IKP to aplikacja internetowa, dzięki której łatwo, szybko i bezpiecznie sprawdzisz 
informacje o swojej elektronicznej dokumentacji medycznej. Z aplikacji skorzy-
stasz na komputerze, tablecie lub smarftonie z dostępem do internetu.

Za pomocą IKP:

• odbierzesz i zrealizujesz e-recepty:
• sprawdzisz i pobierzesz otrzymane e-recepty i e-skierowania,
• otrzymasz powiadomienia o wystawionych e-receptach i kody do ich reali-

zacji – mailem lub sms
• sprawdzisz historię swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz 

Zdrowia (NFZ),
• dasz innej osobie dostęp do swoich danych medycznych lub informacji 

o stanie swojego zdrowia.

Dzięki IKP będziesz mieć w jednym miejscu:

• swoją dokumentację medyczną – na przykład e-recepty i e-skierowania, 
a wkrótce także swoje wyniki badań czy wypis ze szpitala,

• informacje o  wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów 
medycznych, świadczeń wykorzystanych w ramach NFZ – na przykład  
przebytego zabiegu lub badania czy zaleconej dawce leków,

• informację  zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ, 
takich jak wizyta u twojego lekarza specjalisty czy planowany termin 
rehabilitacji.
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CenterMed  
ul. Słoneczna 32,  
33-100 Tarnów

CenterMed 
ul. Szkotnik 19,  
33-100 Tarnów

CenterMed 
ul. Chopina 3,  

33-100 Tarnów

CenterMed 
ul. Pułaskiego 92,  

33-100 Tarnów

CenterMed 
ul. Zgłobicka 9,  
33-113 Tarnów

PRZYCHODNIE CENTERMED MAŁOPOLSKA
TARNÓW

Infolinia 801 404 402 (Wizyty Prywatne) 
146271840 – NFZ 
146217003 – Medycyna Pracy

Infolinia 801 404 402
14 627 08 10 – Dorośli
14 628 38 20 – Pediatria
14 628 35 50 – Pediatria

Infolinia 801 404 402 (Wizyty Prywatne)
14 627 33 89 – Dorośli - NFZ 
801 404 402 – Wizyty prywatne

Infolinia 801 404 402
14 623 05 90 – Dorośli NFZ

Infolinia 801 404 402
14 634 06 89 – Rejestracja
14 674 30 21

BOCHNIA

CenterMed,  
ul. Kazimierza Wielkiego 13, 

32-700 Bochnia

Infolinia 801 404 402 (Wizyty Prywatne)
14 611 54 50 – Rejestracja
14 611 54 60 – Rejestracja

BRZESKO

CenterMed,  
ul. Browarna 5c,  
32-800 Brzesko

Infolinia 801 404 402 (Wizyty Prywatne)
14 663 51 41 – Wizyty w ramach NFZ

KRAKÓW

CenterMed  
Kraków ul. Św. Łazarza 14, 

31-530 Kraków

Infolinia 801 404 402
12 370 82 00 – Rejestracja

KRAKÓW

CenterMed 
ul. Węgierska 188, 
33-300 Nowy Sącz

Infolinia 801 404 402 (Wizyty Prywatne)
18 442 90 99 – Specjalistyka – NFZ
18 442 90 99 – Medycyna Pracy

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  

Województwa Małopolskiego,  
Mościckiego 10, 33-100 Tarnów

STACJE SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNE

TARNÓW

Infolinia 801 404 402 (Wizyty Prywatne) 
146271840 – NFZ 
146217003 – Medycyna Pracy

BOCHNIA

Powiatowa Stacja  
Sanitarno- Epidemiologiczna w Bochni, 

Konstytucji 3 Maja 5, 32-700 Bochnia

Infolinia 801 404 402 (Wizyty Prywatne)
14 611 54 50 – Rejestracja
14 611 54 60 – Rejestracja

BRZESKO

Powiatowa Stacja  
Sanitarno - Epidemiologiczna 
Województwa Małopolskiego,  
Okocimska 44, 32-800 Brzesko

Infolinia 801 404 402 (Wizyty Prywatne)
14 663 51 41 – Wizyty w ramach NFZ

KRAKÓW

NOWY SĄCZ

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Nowym Sączu,  

Stefana Czarnieckiego 19,  
33-300 Nowy Sącz

Telefon alarmowy 
692 238 655

+ 48 222 500 115
Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Małopolska Wojewódzka Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczna,  

ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków 

Telefony alarmowe aktywne codziennie 
w godzinach od 7:00 do 22.30

(12) 684-40-32
(12) 684-40-33
(12) 684-40-99 wew. 120, 133, 136, 139

Telefon alarmowy aktywny codziennie 
w godzinach od 22.30 do 7.00
693 200 823

Infolinia NFZ dotycząca KORONAWIRUSA 
800 190 590

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod 
adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
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Czy mogę uzyskać dostęp do mojej doku-
mentacji medycznej?

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma 
obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób 
korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym za-
kładzie. Pacjent ma prawo zażądać jej kopii.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi:
• Po złożeniu wniosku w przychodni
• Po wysłaniu wniosku elektronicznie na adres:  

biuro@centermed.pl

Pacjent może otrzymać dokumentację w placówce lub 
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jak mogę sprawdzić wyniki badań przez 
internet? 

Aby sprawdzić wyniki badań należy wejść na stronę 
www.wyniki.diag.pl i następnie wpisać numer zlecenia 
otrzymany w placówce oraz datę urodzenia pacjenta. 

Kiedy wyniki będą dostępne? 

Wyniki badań są dostępne zazwyczaj na drugi dzień ro-
boczy po ich wykonaniu. Czas oczekiwania może jed-
nak ulec wydłużeniu.

?

?

?

POZOSTAŁE  
INFORMACJE

Jak mogę zapisać się do lekarza (złożyć 
deklarację wyboru) przez internet? 

Deklaracje można złożyć za pośrednictwem 
Indywidualnego Konta Pacjenta  
(patrz str. 14 i 15 informatora)

Jakie są godziny pracy punktów pobrań? 
W których godzinach można oddać ma-
teriał do badań?

TARNÓW
CenterMed, ul. Słoneczna 32 
CenterMed, ul. Szkotnik 19 
CenterMed, ul. Chopina 3 
CenterMed, ul. Pułaskiego 92 
CenterMed Zgłobice, ul. Zgłobicka 9

BRZESKO
CenterMed, ul. Browarna 5c
 
BOCHNIA
CenterMed, ul. Kazimierza Wielkiego 13 

NOWY SĄCZ
CenterMed ul. Węgierska 188
 
KRAKÓW
CenterMed ul. Św. Łazarza 14 

?

?

07:00 – 11:30
07:00 – 11:00
07:00 – 10:00
07:00 – 11:00
07:00 – 08:00

07:00 – 10:00

07:00 – 10:00

08:00 – 10:00

07:00 – 10:00




