
Z nami zawsze masz kontakt. 

Na naszej stronie internetowej dzięki platformie Migam możesz 
skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, który pomoże 
w kontakcie telefonicznym z naszą placówką.

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

Zarejestruj się online na stronie www.erejestracja.centermed.pl

Złóż zamówienie i otrzymaj e-receptę www.erecepta.centermed.pl

Infolinia 801 404 402 lub wybrana placówka CenterMed

Zamówienia e-recept 14 646 68 70

 

 

 

Godziny pracy punktu pobrań - 

Godziny pracy punktu pobrań - 

Listopad 2020

Godziny pracy punktu pobrań - 

Godziny pracy punktu pobrań - 

PRZYCHODNIE CENTERMED TARNÓW

CenterMed
ul. Słoneczna 32,
33-100 Tarnów

Z nami zawsze masz kontakt

Jak mogę sprawdzić wyniki badań przez internet?

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

!
Dbając o bezpieczeństwo pacjentów ograniczamy liczbę osób w placówkach.
W związku z tym może wystąpić sytuacja, w której pacjent będzie zmuszony 
poczekać na zewnątrz.
Przed wejściem do placówki każdemu pacjentowi wykonujemy pomiar 
temperatury, wymagamy założenia maseczki ochronnej oraz prosimy 
o wypełnienie wstępnej ankiety kwalifikacji.

→ Deklarację można złożyć za pośrednictwem Indywidualnego Konta 
Pacjenta (IKP) www.pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

→ Deklaracje można wydrukować i przesłać podpisany skan na adres 
deklaracjepoz@centermed.pl

Korzystaj z rozwiązań online przez całą dobę.

Godziny pracy punktu pobrań - 07:00 – 08:00

CenterMed
ul. Zgłobicka 9,
33-113 Tarnów

14 634 06 89
14 674 30 21

14 627 33 89 – Dorośli

14 627 18 40 – Dorośli / dzieci
14 621 70 03 – Medycyna Pracy

Dorośli / pediatria NFZ



 
 
 

 

CO I W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZAŁATWIĆ BEZ 
WYCHODZENIA Z DOMU

→ Zarejestruj się na wizytę telefonicznie za pośrednictwem 
Infolinii 801 404 402 lub dzwoniąc do wybranej placówki

→ Skorzystaj z formularza online na stronie 
www.erejestracja.centermed.pl

→ Zarejestruj wizytę prywatną poprzez portal 
www.medycynapolska.pl/

→ Uzyskaj konsultację lekarską dzięki teleporadzie

→ Złóż zamówienie i otrzymaj e-receptę. Formularz znajdziesz 
na stronie www.erecepta.centermed.pl

→ Badań laboratoryjnych

→ EKG

→ Iniekcji

→ RTG (jedynie ze skierowaniem)*

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

Jak przebiega teleporada?

LEKI STAŁE - szybkie zamówienie poprzez:
→ Formularz, który znajdziesz na stronie www.erecepta.centermed.pl
→ Zamówienie telefoniczne pod numerem 14 646 68 70

Co możesz otrzymać podczas teleporady?
→ e-receptę
→ e-skierowanie
→ zalecenia lekarskie  

→ zwolnienie lekarskie (eZLA)
→ zlecenie na zaopatrzenie  

Przed rozpoczęciem teleporady przygotuj na kartce:
→ niepokojące objawy - czy, jakie, kiedy, z jakim nasileniem oraz w jakich 

okolicznościach występują,
→ przyjmowane leki - jakie i w jakich dawkach są przyjmowane przewlekle, 

czy były jakieś leki przyjmowane doraźnie, zapotrzebowanie na lekarstwa 
(na jakie, w jakiej dawce).

REJESTRACJA NIE JEST WYMAGANA W PRZYPADKU:

 
 

!

Teleporada jest pierwszą formą kontaktu pacjenta z lekarzem. Jest ona 
równoprawna osobistej wizycie w gabinecie lekarskim. W ramach tej usługi 
lekarz może zebrać wywiad, zlecić badania oraz wydać zalecenia. 

Lekarz może za jej pośrednictwem zlecić test na koronawirusa. Lekarz 
postępuje zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zasadami 
etyki zawodowej oraz z należytą starannością. Po teleporadzie lekarz 
podejmie decyzję o potrzebie osobistej wizyty w przychodni.

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 skonfigurujesz swoje 
Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Możesz też dostać wydruk informacyjny.

TELEPORADA - PIERWSZY KONTAKT Z LEKARZEM
E-RECEPTA

Teleporada

Kontakt z lekarzem 
w formie teleporady

Lekarz na podstawie 
wywiadu podejmuje 

decyzję, czy należy 
zaprosić pacjenta na 

wizytę osobistą.

Przebieg kontaktu z lekarzem

* Wymagana wcześniejsza rejestracja do RTG płuc dla pacjentów z COVID-19


