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OPIEKA ZDROWOTNA W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2016 ROKU
Przekazujemy mieszkańcom powiatu kluczborskiego Informator „Opieka Zdrowotna
w Powiecie Kluczborskim w 2016 roku”.
Znajdziecie w nim Państwo niezbędne informacje o zasadach funkcjonowania
podmiotów leczniczych. Niniejszy informator zawiera wykaz podmiotów leczniczych
udzielających bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie podpisanych umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).
Piotr Pośpiech
Starosta Kluczborski

LECZENIE W UNII EUROPEJSKIEJ
EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO – PODSTAWOWE INFORMACJE
EKUZ wydawana jest osobom posiadającym prawo do świadczeń w kraju w celu
potwierdzenia uprawnień do niezbędnych rzeczowych świadczeń zdrowotnych, podczas pobytu
na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
EKUZ stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie pobytu do
rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne ze względów medycznych,
i które są udzielane podczas pobytu czasowego w innym państwie członkowskim UE/EFTA
z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa gdzie jest
ubezpieczony przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.
EKUZ przysługuje w szczególności na wyjazdy turystyczne, w celu kształcenia się,
a także w sytuacji oddelegowania.
W razie zaistnienia niezbędnych przesłanek medycznych kartą należy się wylegitymować
łącznie z dokumentem tożsamości bezpośrednio w placówce opieki zdrowotnej w kraju pobytu.
Karta EKUZ obejmuje świadczenia udzielane przez placówki działające w ramach
powszechnego systemu opieki danego kraju. Nie działa natomiast w placówkach komercyjnych
nie zakontraktowanych w danym kraju.
Pacjent posiadający EKUZ jest traktowany na zasadach obowiązujących w kraju pobytu.
Otrzymuje świadczenia na zasadach jak ubezpieczony w danym kraju. Oznacza to także,
że ponosi ewentualne koszty współpłacenia obowiązujące na terenie danego kraju.
EKUZ nie daje uprawnień do leczenia planowego wykraczającego poza niezbędny
zakres. Karta nie jest dokumentem obowiązkowym przy wyjazdach zagranicznych ale nawet
przy jej braku jest możliwość odzyskania ewentualnych kosztów świadczeń niezbędnych na
podstawie oryginałów zgromadzonych rachunków.
JAK UZYSKAĆ EKUZ
Aby uzyskać kartę należy wypełnić stosowny wniosek. Druki wniosków są dostępne na
stronie www.ekuz.nfz.gov.pl
oraz w siedzibie Funduszu. Wniosek wypełnia się
indywidualnie dla każdej osoby zainteresowanej. Po wypełnieniu i podpisaniu wniosek można
złożyć osobiście
w siedzibie oddziału NFZ. Można go także przesłać drogą pocztową na adres NFZ 45-315 Opole
ul. Głogowska 37. Wniosek można także nadać faksem na numer 77 40 20 101.
Istnieje także możliwość przesłania dokumentu droga elektroniczną po opatrzeniu go
podpisem elektronicznym lub wysłania skanu podpisanego odręcznie wniosku na adres

ekuz@nfz-opole.pl.

Na rewersie wniosku zamieszczona jest informacja dotycząca fakultatywnych
i obligatoryjnych załączników do wniosku. W razie braków wniosek jest odsyłany
do uzupełnienia.
Kompletny wniosek składany osobiście jest rozpatrywany na poczekaniu a karta jest
wydawana w tym samy dniu. W przypadku wniosków przesłanych do Funduszu, karty EKUZ są
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przygotowywane do 3 dni roboczych i wysyłane na adres zgodnie z dyspozycją zaznaczona we
wniosku. Istnieje możliwość upoważnienia osoby do złożenia wniosku i odbioru EKUZ. Osoba
występująca w cudzym imieniu powinna posiadać upoważnienie od osoby zainteresowanej. Bez
dodatkowego upoważnienia można wystąpić o kartę dla niepełnoletniego dziecka lub
współmałżonka.
Karta może posiadać datę ważności od 2 miesięcy do 5 lat. Termin ważności karty
ustalany jest z urzędu, a EKUZ wydawana jest na maksymalny możliwy okres dla danej
kategorii osoby ustalony przez system informatyczny w oparciu o przekazane przez ZUS
i KRUS dane dotyczące tytułu i statusu ubezpieczenia z uwzględnieniem załączników
dołączonych do wniosku. Przykładowo na minimalny okres karta jest wydawana dla osób
bezrobotnych na maksymalny dla emerytów.
Jeśli jesteśmy w posiadaniu karty której termin ważności dobiega końca, możliwe jest
wystąpienie o kolejną – procedura wydania jest analogiczna. Z chwila wydania kolejnej karty
ważność poprzedniej zostaje odpowiednio skrócona i nie należy się nią posługiwać.
Więcej informacji na stronie:

www.ekuz.nfz.gov.pl

Formularze można również pobierać w Starostwie Powiatowym Kluczborku – Wydział
Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia (pok. 303 i 302).
INFORMACJA NA TEMAT DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PRAWO DO
KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system
umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są
aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan
uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.
Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy podać w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzona
zostaje tożsamość pacjenta jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym,
paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do
ukończenia 18 roku życia – aktualną legitymacją szkolną.
Jeżeli NFZ nie potwierdzi naszych uprawnień, a wiemy, że mamy do nich prawo, można
je potwierdzić poprzez:
przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym nam prawie do świadczeń,
i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku
osoby, która nie ukończyła 18 roku życia.
Konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie
świadczeń opieki zdrowotnej, także dzieci. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny
ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń
finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r.ż. jest członkiem rodziny nieubezpieczonej, za jego
leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.
Członkami rodziny są:
rodzice i dziadkowie, jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego
i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
małżonkowie,
dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę albo
w ramach rodziny zastępczej do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli kształcą się dalej, do
ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
Od 1 stycznia 2013 roku jeżeli jesteśmy osobami ubezpieczonymi, mamy obowiązek
poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach naszej rodziny, których
należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego np. nowo narodzonego dziecka. Jest na
to 7 dni od dnia jego narodzin. Pamiętajmy to nasz ustawowy obowiązek!
Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia jest obowiązkiem ustawowym. Jeżeli dziecko jest
członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego ma
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prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r.ż. nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, za
jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem
polskim.
Jeżeli dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL,
przychodząc z nim do lekarza podajemy w rejestracji swój numer PESEL.
Podczas wizyty u lekarza istnieje konieczność posiadania przy sobie lub znajomości numeru
NIP zakładu pracy (przy korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego), natomiast podczas wizyty
z dzieckiem nieletnim numeru PESEL dziecka.
Jeżeli mamy problem lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń,
dzwonimy:
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
tel. 77 40 20 176, 77 40 20 169,
Centrala NFZ tel. 22 572 60 42
infolinia w godz. 8:00 – 16:00 tel.800 392 976,
Rzecznik Praw Pacjenta
bezpłatna infolinia od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00 tel. 800 195 590.
ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA
ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym
od 1 lipca 2013r. zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu
i finansowaniu świadczeń, gromadzonych od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Z dniem 7 grudnia 2013 r. wdrożono nowe funkcjonalności systemu ZIP – nadawanie loginów
i haseł dla dzieci. Login i hasło może odebrać rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia
zdrowotnego.
ZIP składa się z czterech głównych części - Serwisu informacyjnego TWÓJ PORTAL;
Informatora GDZIE SIĘ LECZYĆ; REJESTRU USŁUG MEDYCZNYCH oraz zakładki PRAWO DO
ŚWIADCZEŃ. We wszystkich zakładkach za wyjątkiem Twój Portal użytkownik znajdzie
informacje na temat niezrozumiałych terminów. Informacja ta jest zamieszczona pod hasłem
„pomoc i przewodnik”.
W części ogólnodostępnej znajdują się ogólne informacje o systemie opieki zdrowotnej
(Twój portal) oraz o miejscach udzielania świadczeń w ramach umów podpisanych
z Narodowym Funduszem Zdrowia (Gdzie się leczyć?).
Strony Rejestru Usług Medycznych i informacje zawarte w zakładce Prawo do Świadczeń
dostępne są jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
ZIP będzie systematycznie rozbudowywany o nowe możliwości.
Jak uzyskać dostęp do ZIP
Rejestracja, jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne! Wniosek rejestracyjny można wypełnić
elektronicznie na stronie https://zip.nfz.gov.pl wybierając opcję Zarejestruj się i
wypełniając wniosek rejestracyjny lub może on zostać wygenerowany przez pracownika w
Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby dokonać rejestracji w Opolskim Oddziale
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu
osobistego lub paszportu.
Z poziomu portalu można dokonać zmian ustawień systemowych – prawy górny róg.
zgody (zgoda na przetwarzanie adresu e-mail, zgoda na awaryjną zmianę hasła
za pośrednictwem poczty elektronicznej,
zmiany hasła,
blokada konta (odblokowanie konta możliwe jest tylko w Oddziale NFZ),
historia logowań.
TRANSPORT SANITARNY
Jeżeli wymagasz podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej,
w celu kontynuacji i zachowania ciągłości leczenia albo musisz udać się na leczenie,
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a dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia Ci korzystanie ze środków transportu publicznego
(bez względu na schorzenie) możesz skorzystać z bezpłatnego transportu sanitarnego.
Jeżeli jesteś zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale
wymagasz pomocy przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymagasz
korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych przysługuje Ci
transport częściowo płatny w przypadku leczenia:
chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
chorób nowotworowych,
chorób oczu,
chorób przemiany materii,
chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
chorób skóry i tkanki podskórnej,
chorób układu krążenia,
chorób układu moczowo-płciowego,
chorób układu nerwowego,
chorób układu oddechowego,
chorób układu ruchu,
chorób układu trawiennego,
chorób układu wydzielania wewnętrznego,
chorób zakaźne i pasożytnicze,
urazów i zatruć,
wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych,
NFZ pokrywa w takich przypadkach 40% kosztów przejazdu środkami transportu
sanitarnego.
W przypadkach niewymienionych powyżej koszty transportu będziesz musiał pokryć w całości
osobiście.
Skierowanie
Transport sanitarny jest realizowany na zlecenie lekarza\felczera ubezpieczenia zdrowotnego.
Ważne! Karetki pogotowia ratunkowego służą do ratowania życia i zdrowia ludzi. Nie wzywaj
pogotowia ratunkowego, gdy potrzebujesz transportu sanitarnego.
Transport sanitarny w POZ
Umowa o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w POZ przewiduje realizację
następujących przewozów celem podjęcia lub kontynuacji leczenia:
z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
z miejsca zamieszkania (pobytu) pacjenta na leczenie w trybie dziennym;
z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych
wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej."
Lekarzem kwalifikującym pacjenta do realizacji przewozu oraz wydającym skierowanie
na przewóz jest lekarz POZ.
Wydając skierowanie na przewóz, lekarz POZ wskazuje pacjentowi
jednocześnie realizatora przewozu.
W przypadku świadczeń transportu sanitarnego w POZ zasady odpłatności pacjenta są
takie same jak w przypadku opisanego wcześniej transportu sanitarnego.
W ramach umowy o udzielanie transportu sanitarnego w POZ realizowane są także przewozy
określane jako Transport sanitarny "daleki" w POZ
Z transportu "dalekiego" w POZ możesz skorzystać w następujących sytuacjach:
kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzystać z pomocy medycznej w szpitalu za granicą,
a Twój stan zdrowia w momencie wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala
na samodzielny powrót do domu. Taki transport jest realizowany od granicy Polski
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do miejsca Twojego zamieszkania;
kiedy z przyczyn losowych musiałeś skorzystać z pomocy medycznej w zagranicznym
szpitalu, ale wymagasz kontynuacji leczenia w kraju, a stan Twojego zdrowia pozwala
na uzyskanie wypisu i nie ma medycznych przeciwwskazań do przewozu ambulansem.
W takim przypadku przysługuje Ci transport od granicy Polski do szpitala, który jest
położony najbliżej Twojego domu i w którym możliwe jest kontynuowanie
leczenia.
kiedy z przyczyn uzasadnionych medycznie musisz korzystać ze świadczeń konkretnej
poradni specjalistycznej oddalonej od miejsca zamieszkania o więcej niż 120 km "tam
i z powrotem", a ogólny stan Twojego zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie
do poradni.
Transport
przysługuje
wtedy
z Twojego
miejsca
zamieszkania
do najbliższego świadczeniodawcy, który udzieli Ci świadczeń i z powrotem;
kiedy musisz ze względów medycznych korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń
ambulatoryjnych, które realizowane są jedynie przez niektóre poradnie, do których
odległość z miejsca Twojego zamieszkania przekracza 120 km "tam i z powrotem",
a ogólny stan zdrowia chorego nie pozwala na samodzielny dojazd do poradni. Transport
przysługuje wtedy od miejsca zamieszkania do poradni i z powrotem;
Aby skorzystać z transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ powinieneś (Twoja rodzina
albo opiekun prawny), po wcześniejszej konsultacji z lekarzem POZ, wystąpić z wnioskiem
do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.
Wniosek taki należy złożyć w oddziale Funduszu, do którego należysz. Po rozpatrzeniu
wniosku, dyrektor oddziału Funduszu wyda jego sprawie pisemnie stanowisko.
Szczegółowe informacje dotyczące umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w
POZ znajdziesz w zarządzeniu Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r.
Ważne! W przypadku transportu związanego z leczeniem poza granicami kraju, do wniosku
należy dołączyć zaświadczenie sporządzone w języku polskim, a przygotowane przez
zagraniczny szpital, który realizował leczenie. w przypadku transportu związanego z leczeniem
specjalistycznym w kraju należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z poradni specjalistycznej,
która ma wykonać świadczenie.
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WYKAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W POWIECIE KLUCZBORSKIM W 2016 ROKU W OPARCIU O ZAWARTE KONTRAKTY
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

POWIAT KLUCZBORSKI
Uwaga: Szpital Powiatowy w Kluczborku wprowadził opłatę parkingową w wysokości 2,00 zł
za każdorazowy wjazd na teren szpitala i skorzystanie z miejsc parkingowych (bez względu
na czas parkowania, czy to będzie godzina czy też cały dzień). Opłatę parkingową należy
uiszczać przy wyjeździe z terenu szpitala.
Wjazd na teren szpitala (bramka otwiera się automatycznie) usytuowany jest od strony
ul. M.C. Skłodowskiej 23, natomiast wyjazd usytuowano od ul. Drzymały (bramka otwiera
się po uiszczeniu opłaty parkingowej). Automat przyjmuje monety 10, 20 i 50 gr oraz monety
1,00 i 2,00 zł. Automat nie wydaje reszty.
Informujemy, że pacjenci i odwiedzający mogą korzystać z bezpłatnego parkingu
znajdującego się przy ul. M.C. Skłodowskiej 23 (naprzeciwko szpitala).
NOCNA I ŚWIĄTECZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA
Na terenie powiatu kluczborskiego po godzinie 18:00 do 8:00 rano dnia następnego
oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy pacjent
może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej, którą zapewnia Powiatowe Centrum Zdrowia S.A w Kluczborku
ul. M. Skłodowskiej 23, tel. 77/418-25-29 (pomieszczenia poradni chirurgicznej), a także
będzie mógł szukać pomocy w najbliżej położonej poza naszym powiatem, dyżurującej
placówce medycznej, która zawarła kontrakt z NFZ.
Rejonizacja nie obowiązuje.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania.
Nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia będzie mógł
korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki, z zaznaczeniem, że punkt będzie
posiadał umowę z NFZ na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Pacjent może skorzystać z tej formy opieki w przypadku nagłego zachorowania, nagłego
pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia
lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty
nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie
przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, nie można uzyskać wizyty kontrolnej
w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stałe leki w związku ze schorzeniem
przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.
POMOC MEDYCZNA W STANACH NAGŁYCH
Mimo iż obecny system opieki zdrowotnej funkcjonuje od wielu lat, nadal wiele osób nie
wie, kiedy powinny dzwonić po karetkę oraz do czego zostały utworzone Szpitalne Oddziały
Ratunkowe.
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta można samodzielnie
skorzystać z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Tam udzielona zostanie
niezbędna pomoc, w razie potrzeby pacjent będzie hospitalizowany.
Dla właściwej organizacji pomocy medycznej należy pamiętać, że z błahym schorzeniem
(infekcja, ból gardła, stłuczenie) pacjent powinien zgłosić się do lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.
W ramach działań pogotowia, Izby Przyjęć i SOR nie można uzyskać:
recepty na stosowane przewlekle leki,
porad lekarskich, konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi
w danym momencie,
zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych
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zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.
Szpitalny Oddział Ratunkowy nie zastępuje lekarza rodzinnego ani lekarza specjalisty.
Jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym.
Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania, nie
obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia.
POGOTOWIE RATUNKOWE
112, 999 - telefon alarmowy
Pogotowie ratunkowe powołane jest do ratowania ludzi w stanach zagrożenia życia.
Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą
zdrowia lub życia.
Stany nagłe bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:
utrata przytomności,
zaburzenia świadomości,
drgawki,
nagły ostry ból w klatce piersiowej
zaburzenia rytmu serca,
nasilona duszność,
nagły ostry ból brzucha,
uporczywe wymioty,
gwałtownie postępujący poród,
ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku,
ukąszenia lub użądlenia przez jadowite zwierzęta,
zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,
rozległe oparzenia,
udar cieplny,
wyziębienie organizmu,
porażenie prądem,
podtopienie lub utonięcie,
agresja spowodowana chorobą psychiczną,
dokonana próba samobójcza,
upadek z dużej wysokości,
rozległa rana będąca efektem urazu,
urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające poruszanie się.
Wzywanie pogotowia ratunkowego do zachorowań nie zagrażających życiu odbiera szansę
niesienia pomocy tym którzy potrzebują jej natychmiast.
W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogotowia
ratunkowego.
W sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, bez względu na czas i miejsce
przebywania na terenie kraju, po pomoc medyczną można również zgłosić się do izby przyjęć
najbliższego szpitala.
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU
46 – 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 23
Administracja/Sekretariat tel. 77/417-35-00
fax. 77/417-35-12
Szpital - lecznictwo zamknięte – wykaz telefonów

oddział wewnętrzny

Sekretariat

77 417-35-61

Ordynator

77 417-35-60

Pokój lekarzy

77 417-35-59

Pielęgniarka oddziałowa

77 417-35-65

Punkt pielęgniarski

77 417-35-58

Sekretariat

77 417-35-29
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Ordynator

77 417-35-28

Pokój lekarzy

77 417-35-26

Pielęgniarka oddziałowa

77 417-35-62

Punkt pielęgniarski

77 417-35-25

Sekretariat

77 417-35-56

Ordynator
Pokój lekarzy

77 417-35-54

Pielęgniarka oddziałowa
Punkt pielęgniarski

77 417-35-57

Sekretariat

77 417-35-72

Ordynator

77 417-35-40

Pokój lekarzy

77 417-35-38

Pielęgniarka oddziałowa
Punkt pielęgniarski

77 417-35-37

Sekretariat

77 417-35-46

Ordynator

77 417-35-48

Pokój lekarzy

77 417-35-44

Pielęgniarka oddziałowa

77 417-35-52

Dyżurka położnych

77 417-35-42

Dyżurka nocna

77 417-35-45

Noworodki

77 417-35-53

Sala porodowa

77 417-35-51

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział laryngologii

Oddział dziecięcy

Oddział ginekologiczno –
położniczo – noworodkowy

STACJA DIALIZ W KLUCZBORKU
46 – 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/400-82-66
STACJA czynna:
od poniedziałku do soboty w godz. 6:45 – 18:45.
SZPITAL NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POLSKIEJ GRUPY
MEDYCZNEJ IM. POLONI ŚWIATA KLUCZBORSKIE CENTRUM KARDIOLOGII
46–200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 23, tel.77/40-49-669 – centrala, 77/40-72-505 –lekarze
Oddział kardiologii.
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY
46 – 250 Wołczyn, ul. Kościuszki 1, tel. 77/414-55-00
ZOL jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych,
obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających
hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Do
ZOL-u nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby
nowotworowej.
Celem zakładu opiekuńczo – leczniczego jest:
objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego,
mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia
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zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia
i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania
w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji
i rehabilitacji, w szczególności poprzez:
opiekę lekarską,
opiekę pielęgniarską,
usprawnianie ruchowe i działania rehabilitacyjne,
leczenie farmakologiczne,
zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
ustalenie i stosowanie diety,
zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowania do życia w społeczeństwie.
Procedura przyjęcia do ZOL-u - decyzję o przyjęciu chorego do ZOL-u wydaje kierownik
zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o otrzymaną dokumentację:
wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego,
skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego,
zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego)
lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia
w warunkach szpitalnych,
wywiad pielęgniarski wraz z kartą oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu
opiekuńczo-leczniczego (wg skali Barthel) i zaświadczenie lekarskie,
dane osoby ubiegającej się o miejsce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
aktualną decyzję organu emerytalno – rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.
Tak skompletowane dokumenty należy przekazać do kierownika ZOL-u, który wspólnie
z lekarzem opiniującym wyda decyzję o umieszczeniu, bądź nieumieszczeniu osoby
w zakładzie. Po wydaniu pozytywnej decyzji osoba powinna być przyjęta do Zakładu.
W przypadku braku miejsc osoba taka jest umieszczona na liście oczekujących na przyjęcie.
Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu, bądź
o umieszczeniu na liście oczekujących.
Decyzje o skierowaniu do ZOL-u wydawane są na pobyt czasowy.
Odpłatność pacjentów za pobyt w ZOL-u
Osoba przebywająca w ZOL-u ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę
ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może
być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów
o pomocy społecznej osoby przebywającej w ZOL-u.
Sposób i tryb kierowania do osób do ZOL-u oraz sposób ustalania odpłatności za pobyt
w tych zakładach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie
sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 731).
Charakterystyka ZOL-u w Wołczynie
ZOL zlokalizowany jest w scenerii zieleni drzew. Otaczający ogród w okresie letnim stwarza
warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Zakład dysponuje 32 miejscami w pokojach
2-3 osobowych, pokojami dziennego pobytu z RTV, salą rehabilitacyjną, łazienką wyposażoną
w wannę z hydromasażem.
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA PIO
46 – 220 Byczyna, ul. Paruszowicka 2, tel. 77/413-43-38
Zgłoszenie pacjenta pod nr tel. 604-963-419.
Wypożyczenie łóżka dla „niepacjenta” pod nr tel. 600-453-032.
Opieka paliatywna i hospicyjna
Terenem działania Stowarzyszenia jest cały powiat kluczborski. W chwili obecnej działa jako
hospicjum domowe. Otacza opieką osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące choroby
w końcowym okresie życia w ich domach. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana
pomoc chorym i ich rodzinom. Oprócz pomocy medycznej, lekarskiej i pielęgniarskiej,
zapewnia opiekę wolontariuszy oraz pomoc psychologa skierowaną do chorych i ich rodzin.
Zarząd Stowarzyszenia powołał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który rozpoczął
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swoją działalność z dniem 01.05.2005 r. - „Hospicjum Domowe Św. Ojca Pio”.
Do dyspozycji chorych są lekarze, pielęgniarki, wolontariusze. Opieka nad chorym
zbliżającym się do schyłku swojego życia, w Jego domu, to podstawowa działalność
Stowarzyszenia. Kiedy chory cierpi, lub jego rodzina nie jest w stanie podołać obowiązkom
związanym z opieką nad terminalnie chorym, wtedy personel Stowarzyszenia jest dla chorego
i jego najbliższych. Mieszkanie chorego, jeżeli jest to konieczne, wyposażane jest w potrzebny
sprzęt – łóżko szpitalne, materac przeciwodleżynowy, toaleta pokojowa, wózek inwalidzki,
chodzik, koncentrator tlenu, inhalator, ssak medyczny.
Również dla wszystkich potrzebujących Stowarzyszenie oferuje bezpłatne wypożyczenie
takiego sprzętu jak kule, balkoniki itp. Informacje dotyczące wypożyczenia sprzętu dostępne są
pod numerem telefonu do Biura Stowarzyszenia.
Biuro Stowarzyszenia czynne jest w piątki w godz. 9:00 – 14:00, adres i telefon jak
wyżej.
PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ czynna:
poniedziałki w godz. 17:00 – 18:00
wtorki i środy w godz. 8:00 – 10:30.
GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK „MEDYCYNA SZKOLNA” S.C.
46 – 203 Kluczbork, ul. Wolności 18, tel. 696 679 487
Pielęgniarki Medycy Szkolnej obejmują opieką dzieci i młodzież z terenu całego powiatu
kluczborskiego, w wieku od szóstego roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
Pielęgniarki tej praktyki przy realizacji zadań z zakresu higieny i medycyny szkolnej ściśle
współpracują z lekarzem poz, rodzicami uczniów, dyrektorem szkoły, nauczycielami
i pedagogiem szkolnym, pielęgniarką środowiskowo-rodzinną oraz Powiatową Stacją Sanitarno
– Epidemiologiczną w Kluczborku.
GRUPOWA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA „NASZE ZDROWIE” S.C.
46 – 200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4
Lidia Baran – Sas tel. 77/418-36-62, 608-342-914
Ewa Dziedzic tel. 77/418-45-77, 608-342-936
Położne świadczą usługi w zakresie pielęgniarstwa położniczego, noworodkowego
i ginekologicznego.
Położne środowiskowe realizują zadania z zakresu opieki nad rodziną, szczególnie z zakresu
opieki położniczo-ginekologicznej i opieki nad noworodkiem. Położne środowiskowo-rodzinne
obejmują kompleksową opieką rodzinę zgodnie z przygotowaniem zawodowym tj. opieką przed
koncepcyjną, opieką okołoporodową nad kobietą, noworodkiem i rodziną, opieka
w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych, opieką nad płodem, noworodkiem
i niemowlęciem. Położne środowiskowe współpracują z poradniami „D” i „K”, oddziałem
noworodkowym i oddziałem ginekologiczno-położniczym, lekarzami podstawowej opieki
zdrowotnej, pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej. Położne obejmują opieką
kobiety z terenu powiatu kluczborskiego.

Niniejszy informator jest również zamieszczony na stronie Powiatu
Kluczborskiego. Tam będą na bieżąco aktualizowane wszelkie ewentualne
zmiany w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych.
Strona www. powiatkluczborski.pl  INFORMATOR ZDROWOTNY
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MIASTO I GMINA KLUCZBORK
1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ANMED”
46 – 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 6, tel. 77/ 418-11-12
Gabinet czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ANMED”
Kujakowice Górne, ul. Dzierżona 24, tel. 77/413-19-76
Gabinet czynny:
poniedziałek 8:00 – 10:00 – dr M. Leszczyńska
wtorek w godz. 14:00 – 16:00 – dr A. Majer
środa, czwartek w godz. 8:00 – 10:00 – dr A. Majer
piątek w godz. 12:30 – 14:00 – dr A. Majer
Codziennie poza w/w godzinami załatwiane są wizyty domowe.
3. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ANMED”
Łowkowice, ul. Ks. Rigola 13, tel. 77/ 413-15-00
Gabinet czynny:
poniedziałek 12:30 – 14:00 – dr M. Leszczyńska
wtorek, piątek 8:30 – 9:30 – dr A. Majer
środa, czwartek 12:30 – 14:00 – dr A. Majer
Codziennie poza w/w godzinami załatwiane są wizyty domowe.
4. VITAL MEDIC Sp. z o.o.
46 – 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 21, tel. 77/ 447-10-00
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
5. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDYK”
46 – 200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ 447-44-60, 447-44-61
Poradnia OGÓLNA – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00.
Poradnia „D” - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00.
Wizyty domowe od poniedziałku do piątku od godz. 12:00.
Rejestracja pacjentów 7:30 – 18:00.
Gabinet ZABIEGOWY czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 20:00.
PUNKT LEKARSKI W BOGACICY, tel. 77/414-86-79
Poradnia OGÓLNA – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.
Poradnia „D” - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 14:00.
Rejestracja pacjentów w godz. 7:30 – 12:00.
Poradnia REUMATOLOGICZNA czynna:
poniedziałek w godz. 13:45 – 18:00
wtorek w godz. 12:00 – 14:00
środa 12:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 12:00.
Poradnia ALERGII I ASTMY – Kluczbork, ul. Słowackiego 13A, tel. 77/ 418-64-65 czynna:
poniedziałek, wtorek 15:30 – 20:00
środa 10:30 – 12:30
czwartek 8:00 – 12:00 i 15:30 – 20:00
piątek 15:30 – 17:30.
6. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.P. „VITA”
46 – 200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 18, tel. 77/ 447-46-40, 447-46-41
Poradnia OGÓLNA czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
Poradnia PEDIATRYCZNA czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
Poradnia OKULISTYCZNA czynna:
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wtorki w godz. 14:00 – 18:00
środy i czwartki w godz. 9:00 – 13:00.
Poradnia LARYNGOLOGICZNA czynna:
poniedziałki w godz. 10:00 – 14:00
środy i piątki w godz. 14:00 – 18:00.
Poradnia DERMATOLOGICZNA czynna:
poniedziałki i środy w godz. 15:00 – 19:00
soboty w godz. 8:00 – 12:00.
Poradnia GERIATRYCZNA czynna:
poniedziałek i środa w godz. 14:00 – 18:00
wtorek w godz. 8:00 – 12:00
czwartek w godz. 8:00 – 10:00.
Poradnia CHIRURGICZNA czynna:
poniedziałki, środy i piątki w godz. 15:00 – 19:00
soboty w godz. 8:00 – 12:00.
Rejestracja pacjentów:
telefoniczna w godz. 7:30 – 17:30, na miejscu w godz. 7:00 -17:30.
Laboratorium analityczne czynne codziennie w godz. 7:15 – 9:30.
7. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE „PULS”
46 – 203 Kluczbork, ul. Ligonia 14A, tel. 77/ 418-55-00
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 18:00.
Laboratorium analityczne czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:00.
Gabinet ZABIEGOWY czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:30.
Poradnia GASTROENTEROLOGICZNA czynna:
poniedziałki w godz. 16:00 – 20:00
wtorek w godz. 8:00 – 12:00
piątki w godz. 15:00 – 19:00.
Poradnia UROLOGICZNA czynna:
wtorki i piątki w godz. 15:30 – 19:30
czwartki w godz. 8:00 – 12:00
8. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S.A. W KLUCZBORKU
46 – 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 23
Uwaga: Szpital Powiatowy w Kluczborku wprowadził opłatę parkingową w wysokości 2,00 zł
za każdorazowy wjazd i skorzystanie z miejsc parkingowych (bez względu na czas parkowania,
czy to będzie godzina czy też cały dzień). Opłatę parkingową należy uiszczać przy wyjeździe
z terenu szpitala.
Wjazd na teren szpitala (bramka otwiera się automatycznie) usytuowany jest od strony
ul. M.C. Skłodowskiej 23, natomiast wyjazd usytuowano od ul. Drzymały (bramka otwiera
się po uiszczeniu opłaty parkingowej). Automat przyjmuje monety 10, 20 i 50 gr oraz monety
1,00 i 2,00 zł. Automat nie wydaje reszty.
Informujemy, że pacjenci i odwiedzający mogą korzystać z bezpłatnego parkingu
znajdującego się przy ul. M.C. Skłodowskiej 23 (naprzeciwko szpitala).
Poradnia CHIRURGII OGÓLNEJ, tel. 77/ 417-35-35 czynna:
poniedziałki w godz. 8:00 – 12:00
środy w godz. 9:00 – 13:00 i 15:00 – 18:00
czwartek w godz. 13:00 – 18:00.
Rejestracja telefoniczna wyłącznie godz. 11:00 – 14:00, osobista w godz. 8:00 – 15:00.
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Poradnia CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ, tel. 77/417-35-35 czynna:
poniedziałki w godz. 08:00 – 12:00
wtorki w godz. 09:00 – 14:00
środy w godz. 09:00 – 13:30
czwartki w godz. 8:00 – 12:00
piątki w godz. 14:00 – 18:00.
Rejestracja telefoniczna wyłącznie godz. 11:00 – 14:00, osobista w godz. 8:00 – 15:00.
Poradnia CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ DLA DZIECI, tel. 77/417-35-35
czynna:
wtorki i środy w godz. 14:00 – 18:00
piątki w godz. 10:00 – 14:00.
Rejestracja telefoniczna wyłącznie godz. 11:00 – 14:00, osobista w godz. 8:00 – 15:00.
Poradnia GINEKOLOGICZNA, tel. 77/417-35-77 czynna:
poniedziałki w godz. 14:35 – 18:35
wtorki w godz. 09:00 – 13:10
środy w godz. 13:00 – 17:00
Rejestracja w godzinach pracy poradni.
Poradnia DIABETOLOGICZNA, tel. 77/417-35-77 czynna:
wtorek w godz. 10:00 – 15:00
czwartek w godz. 14:00 – 19:00,
sobota w godz. 8:30 – 12:30
Rejestracja osobista lub telefoniczna w godzinach pracy poradni.
Poradnia LARYNGOLOGICZNA, tel. 77/417-35-77 czynna:
poniedziałek w godz. 14:00 – 19:00
środa w godz. 8:00 – 12:00,
czwartek w godz. 16:00 – 20:00
Rejestracja osobista lub telefoniczna w godzinach pracy poradni.
Poradnia GASTROENTEROLOGICZNA (chorób przewodu pokarmowego)
tel. 77/ 417-35-77 czynna:
wtorki i piątki w godz. 14:30 – 18:30
soboty w godz. 9:00 – 13:00.
Rejestracja we wtorki i piątki w godz. 14:00 – 16:00.
Poradnia PROFILAKTYKI CHORÓB PIERSI, tel. 77/ 417-35-35 czynna:
poniedziałki w godz. 10:00 – 14:00
wtorki w godz. 14:00 – 18:00
piątki w godz. 9:00 – 13:00.
Rejestracja telefoniczna wyłącznie godz. 11:00 – 14:00, osobista w godz. 8:00 – 15:00.
Poradnia OSTEOPOROZY, tel. 77/417-35-77 czynna:
poniedziałek w godz. 8:00 – 12:00
środa w godz. 16:00 – 20:00
czwartek w godz. 12:00 – 16:00.
Rejestracja telefoniczna.
Pracownia ENDOSKOPOWA, tel. 77/417-35-32 czynna:
wtorki i piątki w godz.8:00 – 14:30
soboty w godz. 8:00 – 9:00.
SZKOŁA RODZENIA, tel. 666-944-474
Zapisy i zajęcia prowadzi dyplomowana położna – Pani Bernadeta Gzyl – Rabiega.
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Pracownia DENSYTOMETRYCZNA, tel. 661-464-408 czynna:
poniedziałek w godz. 8:00 – 12:00
czwartek w godz. 9:00 – 11:00.
Rejestracja telefoniczna codziennie w godz. 8:00 – 10:00
Pracownia MAMMOGRAFICZNA, tel. 77/ 417-35-33
Wykonuje badania mammograficzne bezpłatne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat –
program profilaktyczny finansowany przez NFZ.
Dla kobiet, które zostały skierowane do poradni Profilaktyki Chorób Piersi, która realizuje
program profilaktyki chorób piersi etap pogłębionej diagnostyki, badanie mammograficzne –
jeżeli zachodzi taka potrzeba (po badaniu lekarskim) wykonywane są również nieodpłatnie.
Dla kobiet powyżej 30 roku życia bez obciążeń genetycznych badanie jest płatne (bez
skierowania).
Badania wykonywane są po wcześniejszej rejestracji osobistej lub telefonicznej pod nr tel.
77/ 417-35-33 w godz. 8:00 – 18:00.
Poradnia TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
46 – 200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20B, tel. 77/418-26-02
Czynna:
poniedziałki w godz. 7:30 – 20:00
wtorki w godz. 11:00 – 20:00
środy w godz. 9:00 – 17:30
czwartki w godz. 11:40 – 19:40
piątki w godz. 07:30 – 14:25.
Rejestracja do godz. 17:00.
Gabinet REHABILITACJI
46 – 200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20B, tel. 77/427-40-14
Czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
DZIENNY OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU
ROZWOJOWEGO
46 – 200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20B, tel. 77/418-00-19
Pacjenci kierowani są na rehabilitację na podstawie skierowania wydanego przez lekarza
pierwszego kontaktu, lekarza specjalistę oraz przez lekarzy szpitali – po zakończeniu przez
pacjenta leczenia szpitalnego. Do Dziennego Ośrodka kierowane są dzieci w wieku od 0 do 18
roku życia.
Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
9. PRYWATNY GABINET LARYNGOLOGICZNY – TERESA KULESZYŃSKA
46 – 200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ 447-42-22 – rejestracja,
77/447-43-33 – gabinet
Czynny:
poniedziałki w godz. 14:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek w godz. 8:00 – 12:00.
10. GABINET DERMATOLOGICZNY – ALEKSANDER FIRLEJ
46 – 200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ 447-43-03
Czynny:
poniedziałki, wtorki i środy w godz. 9:00 – 12:00
czwartki w godz. 14:00 – 16:00.
11. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA DERMATOLOGICZNA
TERESA MIZINIAK
46 – 200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ 447-42-22
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Czynna:
poniedziałki w godz. 12:00 – 18:00
wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 - 13:00.
12. SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA OKULISTYCZNA – JAGODA DERKOWSKA
46 – 200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/447-60-42
Harmonogram pracy:
poniedziałki, wtorki, czwartki przyjęcia w godz. 8:00–14:00, rejestracja w godz. 8:00–
9:00,
środy przyjęcia w godz. 14:00 – 20:00, rejestracja w godz. 14:00 – 15:00.
13. „ARS MEDICA” GABINET OKULISTYCZNY – ALINA HREHORÓW
46 – 200 Kluczbork, ul. Damrota 35, tel. 77/418-09-39
Czynny:
poniedziałki w godz. 14:00 – 18:00,
środy i piątki w godz. 7:00 – 13:00,
Rejestracja w godzinach przyjęć oraz telefoniczna w poniedziałki w godz. 14:00 – 17:00, środy
i piątki w godz. 7:00 – 11:00.
14. GABINET POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY – LUCJAN GUZOWSKI
46 – 200 Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77/ 418-48-39
Czynny w środy w godz. 11:30 – 18:00.
15. PORADNIA GINEKOLOGICZNA – IRENEUSZ GULEWICZ
46 – 200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ 447-42-63
Czynna:
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 13:00,
środy w godz. 12:00 – 17:00.
16. GABINET GINEKOLOGICZNY „GJ”
46 – 200 Kluczbork, ul. Podwale 4, tel. 77/ 417-04-00
Czynny:
poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 14:00
wtorki w godz. 9:00 – 14:00.
17. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PULMO” S.C.
46 – 200 Kluczbork, ul. Poniatowskiego 22, tel. 77/ 418-24-66
1) Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy jest czynna:
poniedziałek w godz. 7:30 – 18:00
wtorek, środa i czwartek w godz. 7:30 – 15:00
piątek w godz. 7:30 – 12:00.
2) Poradnia Domowego Leczenia Tlenem jest czynna w czwartki w godz. 14:00-15:00.
Zakres świadczonych usług - kompleksowa opieka nad pacjentem z niewydolnością
oddechową pochodzenia nienowotworowego, obejmująca zaopatrzenie w koncentrator tlenu,
opiekę domową pielęgniarską i lekarską – pulmonologiczną w miejscu zamieszkania pacjenta.
18. GABINET CHORÓB PŁUC – BOŻENA GUZOWSKA
46 – 200 Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77/ 418-48-39
Czynny:
poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 10:00 – 14:30
wtorek w godz. 13:00 – 17:00.
19. PORADNIA NEUROLOGICZNA – WOJCIECH DERKOWSKI, ANTONI BOBIŃSKI
46 – 200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ 447-60-40
Harmonogram pracy:
Rejestracja:
poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9:00 – 10:00
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czwartki w godz. 13:00 – 14:00.
Przyjęcia:
poniedziałki w godz. 9:00 – 13:30,
wtorki w godz. 9:30 – 15:30,
środy w godz. 9:00 – 13:30,
czwartki w godz. 9:00 – 13:30 i 15:00 – 20:00
piątki w godz. 9:30 – 15:30.
20. GABINET NEUROLOGICZNY – MARIA CISIECKA
46 – 203 Kluczbork, ul. Wyspiańskiego 3, tel. 77/ 418-76-06
Czynny:
wtorki w godz. 9:00 – 14:30
środy w godz. 8:30 – 13:00
czwartki w godz. 14:00 – 18:00
piątki w godz. 8:00 – 13:30.

21. GABINET LEKARSKI PSYCHIATRYCZNY – ZDZISŁAW CICHOŃ
46 – 200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ 414-20-86, 692-409-306
Czynny:
poniedziałki w godz. 12:00 – 17:00, rejestracja w godz. 11:00 – 12:00,
wtorki i czwartki w godz. 8:30 – 13:30, rejestracja 8:30 – 9:30
środy w godz. 8:00 – 12:00, rejestracja w godz. 8:00 – 9:00
piątki w godz. 11:00 – 15:00, rejestracja w godz. 11:00 – 12:00.
Psycholog przyjmuje:
środy w godz. 15:15 – 18:00
czwartki w godz. 16:00 – 18:00.
22. CENTRUM TERAPII I PSYCHOEDUKACJI MAREK BLAJER, AGATA MRÓZ–PANKOWSKA S.C.

46 – 203 Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77/447-14-50, 602-387-197, 602-324-996
Poradnia TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA czynna:
poniedziałek w godz. 8:00 – 13:00
wtorek w godz. 15:00 – 20:00
środa w godz. 16:00 – 20:00
czwartek w godz.14:00 – 20:00.
PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych,
młodzieży uzależnionej i eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi, Dorosłych
Dzieci Alkoholików czynny w czwartek w godz. 13:00 – 17:00.
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO, który jest formą terapii dla osób z przewlekłymi
zaburzeniami psychicznymi.
Godziny pracy:
od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 20:00.
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00 pod nr telefonów 77/447-14-50,
602-673-504.
23. DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA-PORADNIA SPECJALISTYCZNA - ARTUR KRZEMIŃSKI

46 – 200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 507-175-591
Czynna:
poniedziałki w godz. 15:30 – 18:00
czwartki w godz. 8:00 – 11:00.
24. PRZYCHODNIA KARDIOLOGICZNA NZOZ POLSKIEJ GRUPY MEDYCZNEJ IM. POLONII
ŚWIATA KLUCZBORSKIE CENTRUM KARDIOLOGII PORADNIA

46 – 200 Kluczbork, ul. M. Curie – Skłodowskiej 23, II piętro, tel. 77/ 410-21-14
Poradnia kardiologiczna czynna:
wtorek:
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w godz. 8:00 – 14:00 (Ewa Zagwojska – Szczepańska),
w godz.14:00 – 18:00 (Tomasz Pawlik),
- środa:
w godz. 8:00 – 14:00 (Joanna Piech),
w godz.14:00 – 19:00 (Marcin Wojtczak),
w godz.15:00 – 19:00 (Aleksandra Kamińska - Kegel)
czwartek:
w godz. 12:00 – 19:00 (Lucjan Szela),
w godz.15:00 – 19:00 (Jacek Lach).
w godz. 8:00 -12:00 (Jakub Ustrzycki)
piątek w godz. 14:00 – 18:00 (Przemysław Smolik)
Rejestracja osobiście w godzinach pracy poradni lub telefoniczna pod nr tel. 77/410-21-14.
25. PORADNIA NEFROLOGICZNA
46 – 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 23, tel. 77/400-82-66
Poradnia NEFROLOGICZNA czynna:
poniedziałek i środa w godz. 9:00 – 11:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).
26. GRUPOWA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA „NASZE ZDROWIE” S.C.
46 – 200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4
Lidia Baran – Sas, tel. 77/ 418-36-62, 608-342-914
Ewa Dziedzic, tel. 77/ 418-45-77, 608-342-936
Położne świadczą usługi w zakresie pielęgniarstwa położniczego, noworodkowego
i ginekologicznego.
27. STACJA OPIEKI CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ W KLUCZBORKU
46 – 203 Kluczbork, ul. Wolności 1, tel/fax 77/ 418-10-40
Stacja opieki udziela świadczeń z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
i pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Ponadto Stacja dysponuje szeroką gamą wysoce specjalistycznego sprzętu ortopedyczno rehabilitacyjnego, który jest wypożyczany potrzebującym chorym do domu.
Harmonogram pracy:
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 10:00 i w godz. 14:00 – 15:00
w pozostałe godziny, soboty i niedziele pielęgniarki pracują w terenie (tel. 605-136-730).
STOMATOLOGIA
1. MARIA FIUTAK
46 – 200 Kluczbork, ul. Byczyńska 27, tel. 77/ 418-52-30
Gabinet czynny:
poniedziałki, środy i czwartki w godz. 9:00 – 18:00
wtorki i piątki w godz. 9:00 – 14:00.
Gabinet świadczy również usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej.
2. IRENA KOZAK – DUDZIŃSKA
46 – 200 Kluczbork, ul. Gen. Maczka 19, tel. 77/ 418-29-05
Gabinet czynny:
poniedziałki w godz. 8:15 – 18:00
wtorki i środy w godz. 8:00 – 13:00
czwartki w godz. 8:00 – 18:00.
3. JANUSZ SIERAKOWSKI
46 – 203 Kluczbork, ul. Wolności 6, tel. 77/ 447-12-97
Gabinet czynny:
poniedziałki, środy w godz. 8:00 – 14:00
wtorki, czwartki i piątki w godz. 13:00 – 19:00
4. MARIA POSUNIAK, KAROLINA TERLECKA – SZULSKA
46 – 203 Kluczbork, ul. Wyspiańskiego 1, tel. 77/ 547-10-87
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Gabinet czynny:
poniedziałki, środy w godz. 13:00 – 18:00
wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 13:00.
5. NZOZ „ARAX – DENT” BARBARA MIESZKO
46 – 200 Kluczbork, ul. Pułaskiego 8, tel. 77/ 414-24-66
Gabinet czynny:
poniedziałki w godz. 12:00 – 17:00
wtorki w godz. 9:00 – 17:00
środy, czwartki i piątki w godz. 9:00 – 15:00.
6. JOANNA KĘSY – FRYCOWSKA
46 – 200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ 418-56-86
Obejmuje opieką stomatologiczną dzieci i młodzież w wieku od 0 do 18 lat (kontrakt dziecięcy),
opieka stomatologiczna dla kobiet w ciąży oraz leczenie protetyczne u dorosłych.
Gabinet czynny:
poniedziałki i środy w godz. 12:00 – 18:00
wtorki w godz. 12:00 – 17:00
piątki w godz. 8:00 – 14:00
soboty w godz. 8:00 – 12:00.
7. „ASDENT” PORADNIA STOMATOLOGICZNA LEK. STOM. PAWEŁ STRUZIK
46 – 200 Kluczbork, ul. Jagiellońska 9B - Ośrodek Medyczny „Jagiellonka”
tel. 883-352-325 - rejestracja,
Gabinet czynny:
poniedziałki i piątki w godz. 17:00 – 19:00
wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00 – 11:00.
8. PRYWATNY GABINET DENTYSTYCZNY – WIKTOR NAUMIK
46 – 200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6, tel. 509-616-618
Gabinet świadczy usługi z zakresu chirurgii stomatologicznej dla dzieci i dorosłych:
poniedziałki i środy w godz. 12:00 – 18:00
wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 14:00.
9. PORADNIA DENTYSTYCZNA – ZDZISŁAWA HADZIK
46 – 203 Kluczbork, ul. Słowackiego 13 A, tel. 77/ 418-64-65
Poradnia udziela świadczeń z zakresu ortodoncji.
Czynna:
poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 12:00 i 16:00 – 18:30
środy w godz. 8:00 – 12:00.
10. GABINET STOMATOLOGICZNY – EWA NOCEŃ – FIRLEJ
46 – 200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4, tel. 77/ 447-43-00
Gabinet udziela świadczeń z zakresu protetyki czynny:
poniedziałek i czwartek w godz. 8:00–12:00 i w godz. 16:00–18:00
wtorek, środa i piątek w godz. 8:00–12:00.
REHABILITACJA
1. GABINET REHABILITACJI MGR WALDEMAR NOWAKOWSKI
46 – 200 Kluczbork, ul. Grunwaldzka 20, tel. 77/ 417-08-31
Gabinet jest czynny:
poniedziałek, środa i piątek w godz. 8:00 – 16:00,
wtorek i czwartek w godz. 8:00 – 18:00.
2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FIZJO-MED BEATA HOFMAN
GABINET REHABILITACJI 46 – 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 25B, tel. 602-740-614
Gabinet świadczy usługi w zakresie:
fizjoterapii ambulatoryjnej
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sprzedaż zaopatrzenia ortopedycznego oraz środków pomocniczych.
Gabinet jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
GABINET REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI WIEKU
ROZWOJOWEGO W RAMACH POBYTU ODDZIAŁU DZIENNEGO
46 – 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 25B, tel. 602-740-614
Gabinet jest czynny:
poniedziałek i środa w godz. 8:00 – 20:00
wtorki, czwartki w godz. 10:00 – 18:00
piątki w godz. 8:00 – 16:00.
PORADNIA LEKARSKO – REHABILITACYJNA
46 – 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 25B, tel. 602-740-614
Poradnia czynna:
wtorki w godz. 9:00 – 16:00.
Zakres udzielanych świadczeń:
logopedia,
psychologia,
konsultacje lekarskie,
rehabilitacja NDT-BOBATH oraz metodą Vojty.
3. STACJA OPIEKI CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ W KLUCZBORKU
46 – 200 Kluczbork, ul. Klasztorna 1, tel. 77/ 447-14-30
Gabinet czynny:
poniedziałki, środy i piątki w godz. 6:00 – 17:00
wtorki i czwartki w godz. 6:00 – 18:00.
Zakres udzielanych świadczeń:
gimnastyka lecznicza i korekcyjna;
masaż leczniczy;
światłolecznictwo;
elektrolecznictwo;
laseroterapia;
magnetoterapia;
usprawnianie ruchowe;
wyciągi szyjne i biodrowe;
rehabilitacja mózgowych porażeń dziecięcych.
4. GABINET FIZJOTERAPII „IMPULS BIS” S.C. MGR DOMINIK PYCIA, DOROTA NAKONIECZNA

46 – 203 Kluczbork, ul. Kołłątaja 9
Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
mgr Dominik Pycia tel. 601-990-118
Dorota Nakonieczna tel. 600-429-330
5. PRYWATNY GABINET REHABILITACJI „OLIMP” IRENA ZAWADECKA
46 – 200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6, tel. 77/ 544-53-87
Gabinet czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
6. VITAL MEDIC Sp. z o.o. - Zakład Rehabilitacji
46 – 200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 21, tel. 77/ 447-10-00
Zakład prowadzi świadczenia medyczne z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej oraz rehabilitacji
ogólnoustrojowej.
Ośrodek czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00
sobota w godz. 8:00 – 12:00.
Rejestracja osobista lub telefoniczna.

MIASTO I GMINA WOŁCZYN
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1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ESKULAP” S.C.
46 – 250 Wołczyn, ul. Fabryczna 10A, tel. 77/ 414-53-35, 77/ 414-53-65
Poradnia OGÓLNA I PORADNIA DLA DZIECI czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 18:00.
Profilaktyka dzieci zdrowych, w tym SZCZEPIENIA:
wtorki w godz. 13:00 – 15:00.
Wizyty domowe wykonywane na bieżąco.
Gabinet ZABIEGOWY czynny codziennie w godz. 8:00 – 18:00.
2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICUS” S.C.
46 – 250 Wołczyn, ul. Namysłowska 10, tel., fax 77/ 414-53-34
e-mail: medicuswolczyn@wp.pl
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
SZCZEPIENIA i profilaktyka dzieci zdrowych:
wtorki w godz. 15:00 – 16:00
środy w godz. 8:00 – 11:00.
Gabinet ZABIEGOWY czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
Badania USG, EKG, spirometria.
W ramach pracy przychodni świadczona jest opieka środowiskowa pielęgniarsko – rodzinna.
3. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ANMED” S.C.
Skałągi, ul. Wołczyńska 41, tel. 77/ 414-12-19
Gabinet czynny:
poniedziałki w godz. 10:30 – 12:00 - dr M.Leszczyńska
wtorki i piątki w godz. 10:00 – 12:00 - dr A. Majer
środy i czwartki w godz. 10:30 – 12:00 - dr A. Majer.
Codziennie poza w/w godzinami załatwiane są wizyty domowe.
4. INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
Komorzno, ul. Główna 36, tel. 77/ 41-49-504
Przyjęcia chorych:
poniedziałki i piątki w godz. 8:00 – 13:00
wtorki w godz. 10:30 – 14:00
środy w godz. 13:00 – 17:00
czwartki w godz. 9:30 - 13:30.
Poradnia dzieci zdrowych:
wtorki w godz. 8:00 – 10:30
czwartki w godz. 8:00 – 9:30 – bilanse, szczepienia
środy w godz. 8:00 – 11:00 – higiena szkolna.
Po godzinach przyjęć w ośrodku wizyty domowe do godz. 18:00.
5. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „RODZINA”
46 – 255 Wierzbica Górna 67, tel. 77/ 41-41-327
Gabinet czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00
badania i szczepienia dzieci zdrowych w czwartki w godz. 8:00 – 10:30.
Wizyty domowe w godz. 16:00 – 18:00.
6. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „SPEC. - MED.”
46 – 250 Wołczyn, ul. Dworcowa 9, tel. 77/ 418-86-80
Poradnia OGÓLNA czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
Wizyty domowe:
od poniedziałku do czwartku w godz. 14:00-15:00,
piątki w godz. 16:00-18:00.
Gabinet ZABIEGOWY czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
Poradnia LARYNGOLOGICZNA czynna:
poniedziałki i czwartki w godz. 15:00 – 18:00
wtorki i środy w godz. 8:00 – 13:00.
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7. PIELĘGNIARSKA OPIEKA DOMOWA S.C.
BEATA GÓRSKA – MARKOWICZ, URSZULA LANGHAMMER
46 – 250 Wołczyn, ul. Namysłowska 9, tel. 77/ 418-91-53, 609-807-169
Gabinet czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 16:00.
Zakres świadczonych usług – pielęgniarska opieka długoterminowa nad chorym w domu.
8. INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA
BARBARA ZIMOCH
46 – 264 Krzywiczyny, Krzywiczyny 40, tel. 721-383-425
Harmonogram pracy:
od poniedziałku do piątku w godz.8:00 – 18:00.
Pielęgniarstwo środowiskowe.
9. GRUPOWA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA „NASZE ZDROWIE” S.C.
46 – 200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4
Lidia Baran – Sas, tel. 77/ 418-36-62, 608-342-914
Ewa Dziedzic, tel. 77/ 418-45-77, 608-342-936
Położne świadczą usługi w zakresie pielęgniarstwa położniczego, noworodkowego
i ginekologicznego.
STOMATOLOGIA
1. JOLANTA NOWAK, RADOSŁAW NOWAK
46 – 250 Wołczyn, ul. Powstańców 1, tel. 77/41-89-189
Gabinet czynny:
poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9:00 – 14:00
czwartki w godz. 13:00 – 18:00.
2. „ASDENT” PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA LEK. STOM. PAWEŁ STRUZIK
46 – 250 Wołczyn, Plac Partyzantów 2 (obok Rynku),
tel. 77/41-88-681, 883-352-325 – rejestracja,
Gabinet czynny:
poniedziałki i piątki w godz. 9:00 – 13:00
wtorki, środy i czwartki w godz. 15:00 – 19:00.
REHABILITACJA
1. GABINET FIZJOTERAPII MGR ILONA ZALCMAN
46 – 250 Wołczyn, ul. Fabryczna 10B, tel. 600-46-10-10
Gabinet czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICUS” S.C.
GABINET FIZJOTERAPII
46 – 250 Wołczyn, ul. Krótka 1, tel. 77/415-60-03
Gabinet czynny:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 – 15:35,
wtorek, czwartek w godz. 10:25 – 18:00.
Zakres udzielanych świadczeń:
magnetoterapia, pole magnetyczne,
laseroterapia,
ultradźwięki,
elektroterapia w pełnym zakresie,
Sollux,
ćwiczenia usprawniające, rehabilitacyjne i masaż.

MIASTO I GMINA BYCZYNA
1.NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „REMEDIUM” S.C.
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46 – 220 Byczyna, ul. Moniuszki 4, tel. 77/ 413-40-58
Poradnia OGÓLNA czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA PROFILAKTYKI
MEDYCZNEJ – WOJCIECH ZAKLIKA
46 – 220 Byczyna, ul. Dworcowa 4, tel. 77/ 417-90-50, 601-627-172
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.
Godziny przyjęć ambulatoryjnych od 8:00 – 12:00 i 17:00 – 18:00.
3. PRZYCHODNIA RODZINNA – ANNA GULEWICZ
46 – 220 Byczyna, ul. Moniuszki 4/6, tel. 77/ 413-43-54, 602-686-909
Poradnia czynna:
poniedziałki w godz. 8:00 – 14:00 – przyjęcia chorych
wtorki w godz. 13:00 – 16:00 – przyjęcia chorych
w godz. 16:00 – 18:00 – badania i szczepienia dzieci zdrowych
środy w godz. 8:00 – 12:00 – przyjęcia chorych
w godz. 12:00 – 13:00 – badania i szczepienia dzieci zdrowych
czwartki w godz. 13:00 – 17:00 – przyjęcia chorych
piątki w godz. 8:00 – 14:00 – przyjęcia chorych.
4. GRUPOWA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA „NASZE ZDROWIE” S.C.
46 – 200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4
Lidia Baran – Sas, tel. 77/ 418-36-62, 608-342-914
Ewa Dziedzic, tel. 77/ 418-45-77, 608-342-936
Położne świadczą usługi w zakresie pielęgniarstwa położniczego, noworodkowego
i ginekologicznego.
STOMATOLOGIA
1.INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA IRENEUSZ TUREK
46 – 220 Byczyna, ul. Moniuszki 4, tel. 534-533-872, 663-996-900
Gabinet czynny:
poniedziałki i czwartki w godz. 13:00 – 18:30,
wtorki, środy i piątki w godz. 9:00 – 14:00.
2. ANNA KUBICKA
46 – 220 Byczyna, ul. Poznańska 6, tel. 609-470-715
Gabinet czynny:
poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00 – 14:00,
wtorki i czwartki w godz. 14:00 – 19:00.
Obejmuje opieką stomatologiczną dzieci i młodzież do 18 roku życia (kontrakt dziecięcy).
REHABILITACJA
1. GABINET REHABILITACJI – MAŁGORZATA KANIEWSKA – OLEK
46 – 220 Byczyna, ul. Kościelna 4, tel. 692-635-846
Gabinet czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA PIO
46 – 220 Byczyna, ul. Paruszowicka 2, tel. 77/413-43-38
Zgłoszenie pacjenta pod nr tel. 604-963-419.
Wypożyczenie łóżka dla „niepacjenta” pod nr tel. 600-453-032.
Terenem działania Stowarzyszenia jest cały powiat kluczborski. W chwili obecnej działa jako
hospicjum domowe. Otacza opieką osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące choroby
w końcowym okresie życia w ich domach. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana
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pomoc chorym i ich rodzinom. Oprócz pomocy medycznej, lekarskiej i pielęgniarskiej,
zapewnia opiekę wolontariuszy oraz pomoc psychologa skierowaną do chorych i ich rodzin.
Zarząd Stowarzyszenia powołał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który rozpoczął
swoją działalność z dniem 01.05.2005 r. - „Hospicjum Domowe Św. Ojca Pio”.
Do dyspozycji chorych są lekarze, pielęgniarki, wolontariusze. Opieka nad chorym
zbliżającym się do schyłku swojego życia, w Jego domu, to podstawowa działalność
Stowarzyszenia. Kiedy chory cierpi, lub jego rodzina nie jest w stanie podołać obowiązkom
związanym z opieką nad terminalnie chorym, wtedy personel Stowarzyszenia jest dla chorego
i jego najbliższych. Mieszkanie chorego, jeżeli jest to konieczne, wyposażane jest w potrzebny
sprzęt – łóżko szpitalne, materac przeciwodleżynowy, toaleta pokojowa, wózek inwalidzki,
chodzik, koncentrator tlenu, inhalator, ssak medyczny.
Również dla wszystkich potrzebujących Stowarzyszenie oferuje bezpłatne wypożyczenie
takiego sprzętu jak kule, balkoniki itp. Informacje dotyczące wypożyczenia sprzętu dostępne są
pod numerem telefonu do Biura Stowarzyszenia.
Biuro Stowarzyszenia czynne jest w każdy piątek w godz. 9:00 – 14:00, adres i telefon
jak wyżej.
PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ czynna:
poniedziałki w godz. 17:00 – 18:00
wtorki i środy w godz. 8:00 – 10:30.

GMINA LASOWICE WIELKIE
1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „LAS – MED”
46 – 280 Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 10, tel. 77/ 414-82-21.
Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00, w tym:
szczepienia, bilanse, dzieci zdrowe 14:00 – 15:00
wizyty domowe realizowane w ramach potrzeb w dniu zgłoszenia
higiena szkolna we wtorki i piątki w godz. 8:00 – 10:00.
NZOZ „LAS-MED” działa w oparciu o kontrakt z NFZ w Opolu w zakresie:
świadczeń lekarza POZ
świadczeń lekarza POZ w ramach realizacji profilaktyki CHUK (chorób układu krążenia)
świadczeń lekarza POZ w ramach realizacji profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym
POCHP).
2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „BIOMED”
46 – 282 Lasowice Wielkie 130, tel. 77/ 414-16-16
Poradnia OGÓLNA:
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 18:00
środy w godz. 8:00 – 17:00;
wtorki w godz. 14:00 – 16:00 – szczepienia i bilanse dzieci i młodzieży;
wtorki w godz. 8:00 – 11:30 – planowane wizyty domowe
Rejestracja telefoniczna od godz. 9:00 w godzinach przyjęć lekarzy.
3. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „EM – MED” - EWA MIESZKALSKA
46 – 282 Lasowice Wielkie 73, tel. 77/ 414-16-92, 601-372-817
Praktyka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00 w ramach poz
oraz od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 – 20:00 w ramach pielęgniarskiej opieki
długoterminowej.
4. GRUPOWA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA POŁOŻNICZA „NASZE ZDROWIE” S.C.
46 – 200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4
Lidia Baran – Sas, tel. 77/ 418-36-62, 608-342-914
Ewa Dziedzic, tel. 77/ 418-45-77, 608-342-936
Położne świadczą usługi w zakresie pielęgniarstwa położniczego, noworodkowego
i ginekologicznego.
STOMATOLOGIA
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1. PORADNIA STOMATOLOGICZNA MALINOWSKI ANTONI GRUPOWA PRAKTYKA
LEKARSKA
46 – 280 Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 32, tel. 77/ 413-71-74
Gabinet czynny:
poniedziałki, środy w godz. 13:00 – 19:00
wtorki, czwartki, piątki w godz. 8:00 – 14:00.

Wszelkie uwagi, sugestie i pytania dotyczące Informatora prosimy kierować
na adres:
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Wydział Spraw Obywatelskich,
Zarządzania Kryzysowego
i Promocji Zdrowia
ul. Katowicka 1
46 – 200 Kluczbork
Natomiast uwagi dotyczące nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania
poszczególnych podmiotów leczniczych prosimy kierować do dyrektorów/
kierowników tych jednostek.
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WAŻNE ADRESY I TELEFONY
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 - 190 - 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30

sekretariat@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia (OOWNFZ)
ul. Głogowska 37
45 – 315 Opole
tel. 77/ 40-20-100, 77/ 40-20-102

www.nfz-opole.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Jagiellońska 8
46 – 200 Kluczbork
tel. 77/ 418-22-57
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 20B
46 – 200 Kluczbork
tel. 77/ 418-00-30
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Sienkiewicza 20B
46 – 200 Kluczbork
tel. 77/ 40-03-870
Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna
ul. Sienkiewicza 20B
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46 – 200 Kluczbork
tel. 77/ 418-12-63
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Sienkiewicza 20B
46 – 200 Kluczbork
tel. 77/ 418-00-30
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Nadzieja”
ul. Zamkowa 6
46 – 200 Kluczbork
tel. 77/ 418-76-13
Kluczborskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Samarytanin”
ul. Skłodowskiej 8
46 – 200 Kluczbork
tel. 601-700-333
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza „PARASOL” I
ul. Zamkowa 6
46 – 200 Kluczbork
tel. 77/ 418-52-81 wew. 40
e-mail: parasol2@o2.pl
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Miejsko-Gminny w Kluczborku
Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza „PARASOL” II
ul. Grunwaldzka (pawilon U)
46 – 200 Kluczbork
tel. 603-750-999
e-mail: parasol2@o2.pl
Stowarzyszenie Regionu Kluczborskiego „KOBIETOM MAMMOGRAF”
ul. Ficka 16
46 – 200 Kluczbork
tel. 77/ 418-25-52
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