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REHABILITACJA
BEZ SKIEROWANIA
W RAMACH NFZ !
Program dla osób
posiadających orzeczenie
o lekkim lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności.
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Mammografia w Tommed.
Zrób sobie prezent
na dzień kobiet!
Str. 2
Szybkie terminy oczekiwania
do specjalistów w ramach NFZ
Str. 4
Jak w skuteczny sposób
załatwić sprawę online.
Formy kontaktu z naszymi
placówkami.
Str. 4

Termin Twojej wizyty
Poradnia:
Data:

Z okazji Dnia Kobiet, życzymy wszystkim Paniom
przede wszystkim zdrowia!
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Zasady programu:
Program realizowany jest do dnia
31 grudnia 2021 roku.

Program jest realizowany w
formie fizjoterapii ambulatoryjnej
w naszych palcówkach w Katowicach.

Brak konieczności skierowania od
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Kryteria do włączenia
pacjenta do programu:
Wiek pacjenta powyżej 16 roku życia.

Orzeczenie o niepełnosprawności w
stopniu lekkim albo umiarkowanym
lub orzeczenie równoważne.

Stan pacjenta rokujący do poprawy
samodzielności funkcjonowania.
Szczegółowe informacje dotyczące
wyłączeń z uczestnictwa w programie
udzielane są w formie telefonicznej.

Świadczenia w programie obejmują:

Realizację od 1 do 3 cykli terapeutycznych, które określa
fizjoterapeuta podczas wizyty fizjoterapeutycznej.

Jednemu pacjentowi przysługuje w programie nie więcej niż
5 zabiegów dziennie,
w tym co najmniej 3 zabiegi z zakresu kinezyterapii,
przy czym nie więcej niż jedna kinezyterapia grupowa.
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Szybkie terminy u
specjalistów
Pragniemy poinformować, iż
Centrum Medyczne Tommed
posiada szybkie terminy do
specjalistów w ramach NFZ.

32 88 00 333
DERMATOLOG
NEUROLOG
KARDIOLOG

32 88 00 388
UROLOG

Jak skutecznie załatwić niezbędne sprawy w Tommed nie
wychodząc z domu ?

Wizyty

Wyniki

Teleporady

Tommed

RECEPTA
Pacjent POZ przyjmujący leki w trybie
stałym/przewlekłym, ma możliwość zamówienia recepty
w formie elektronicznej pod adresem:
receptypoz@tommed.pl
receptypoz@profmed.pl
Kod recepty zostanie przesłany w formie sms lub e-mail
w zależności od wybranej przez pacjenta formy
kontaktu. Dodatkowo każdy pacjent może odebrać
receptę poprzez IKP - Internetowe Konto Pacjenta.

T

LEPORADA

Recepty

REJESTRACJA
Pacjent ma możliwość rejestracji na wizytę w serwisie
erejestracja.tommed.pl,
telefonicznie:
32 88 00 333 wew.2 (Tommed)
32 88 00 400 wew.2 (Profmed)
Dodatkowo chęć wizyty u lekarza można zgłosić za
pośrednictwem formularza na naszej stronie
internetowej www.tommed.pl/www.profmed.pl
lub pod adresem:
wizyty@tommed.pl.

DOKUMENTY

Po wystawieniu przez lekarza rodzinnego elektronicznych
Pacjent ma możliwość odbycia teleporady z lekarzem
dokumentów, wystarczy podać otrzymany kod w
POZ lub z wybranym specjalistą po uprzednim umówieniu
docelowym miejscu jego realizacji tj. w aptece, sklepie
się w wybranej spośród możliwych form kontaktu.
medycznym lub poradni, w której Pacjent chce
Podczas teleporady lekarz ma możliwość wystawienia:
zrealizować skierowanie.
e-recepty
Wyniki np. po badaniu endoskopowym
e-skierowania
można również otrzymać w formie elektronicznej pisząc
e-zlecenia na wyroby medyczne.
na adres: wyniki@tommed.pl.
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