Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach
43-220 Bojszowy ul. Św. Jana 41
Telefon/Fax : 32 218 91 55 Biuro : 32 326 46 46 kom. 795 120 222
e-mail: gzozbojszowy@poczta.onet.pl
Dyrektor GZOZ: Urszula Tatoj

Przychodnia czynna jest od 7.30 do 18.00.
GZOZ w Bojszowach to nowoczesna struktura służby zdrowia świadcząca kompleksowe usługi medyczne.

-

W ramach kontraktu z NFZ dostępne są :
Poradnia Lekarza Rodzinnego
Poradnia Ginekologiczna
Poradnia Stomatologiczna
Pracownia Diagnostyczna EKG , USG
Poza kontraktem z NFZ dostępne są również:
Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii
Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Lekarza Rodzinnego
1.
2.

-

Opiekę medyczną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej sprawują:
lek. med. Urszula Tatoj – pediatra, specjalista medycyny ogólnej
lek. med. Agnieszka Bzowska – specjalista medycyny rodzinnej
Praca lekarzy odbywa się w systemie zmianowym.
Rejestracja osobista odbywa się od godziny 7.30
Rejestracja telefoniczna odbywa się od godziny 9.00 pod nr telefonu (32) 218-91-55
Wizyty domowe - w godzinach wg uzgodnień, po wcześniejszym zgłoszeniu pacjenta.

Poradnia Ginekologiczna
przyjmuje: lek. med. Janusz Spot - specjalista ginekolog położnik, cytolog
rejestracja osobista lub pod nr telefonu : (32) 218-91-55

Poradnia Stomatologiczna
Przyjmuje : lek. stomatolog Krzysztof Hernas
rejestracja osobista lub pod nr telefonu : (32) 218-91-55

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych
- wtorek
- środa
- czwartek

od 7.30 do 9.00
od 7.30 do 9.00
od 7.30 do 9.00

Gabinet zabiegowy czynny od 7.30 do 18.00
Pracownia Diagnostyczna EKG, USG

Pracownia Rehabilitacji i Fizykoterapii
-

wyposażona w następujący sprzęt: lampa Solux, lampa kwarcowa, lampa Bioptron, wieża Front-Panel, stół do masażu, aparat Front –
Jubilee, laser CTL-110 Mx ze skanerem CTL-1202, inhalator,
wykonuje następujące usługi: diadynamik, jonoforeza, elektrostymulacja, fonoforeza, galwanizacja, lampa bioptron, masaż suchy grzbietu,
masaż suchy odcinka ciała, Solux, ultradźwięki, laseroterapia.

Gabinet Medycyny Pracy
-

Gabinet świadczy następujące usługi w zakresie medycyny pracy:
badania wstępne, profilaktyczne, okresowe,
badania kierowców,
badania do książeczki zdrowia.

Świadczenia nocnej i świątecznej Opieki zdrowotnej

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może
skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym
punkcie udzielającym tych świadczeń.
Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia mogą
korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki.
Adresy oraz numery telefonów podmiotów udzielających świadczeń nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej znajdują się na liście umieszczonej na stronie: http://www.nfz-katowice.pl
w najbliższej okolicy jest to:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POGOTOWIE RATUNKOWE W PSZCZYNIE
43–200 Pszczyna , ul. Dobrawy 7
tel. 32 210 22 50
2. MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
43–143 Lędziny , ul. Pokoju 17
tel. 32 326 62 53
3. Megrez Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43–100 Tychy , ul. Edukacji 102
tel. 32 325 52 98; 32 325 52 73
1.

W nagłych przypadkach (wypadek, poród, utrata przytomności) należy dzwonić na numer telefonu:
112 lub 999.

