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Medyk

Pion Informatyzacji Medycznej Seniorów
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Profilaktyka onkologiczna

ul. Rejtana 53

instruktaż samobadania piersi i jąder
na specjalnych fantomach przed badaniami profilaktycznymi,
bezpłatne przesiewowe badania cytologiczne

Szkolenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy

Podstawowa Opieka
Zdrowotna - POZ
Gabinet zabiegowy
z punktem pobrań

przed badaniami
profilaktycznymi
z zakresu
medycyny pracy

Gabinety specjalistyczne
Badania laboratoryjne

Rejestracja POZ:

17 865 20 00
podkarpacka@medyk.rzeszow.pl
Rejestracja prywatna:

17 865 20 02
www.medyk.rzeszow.pl

Rejestracja online

Punkt lekarsko-pielęgniarski

z zabezpieczeniem szczególnie przed COVID-19
Przychodnia zapewnia opiekę medyczną, świadczoną przez wykwalifikowany
personel medyczny i administracyjny. W jednym miejscu skupiliśmy bardzo ważne
dziedziny medycyny, aby pacjenci mogli zadbać o swoje zdrowie w sposób
kompleksowy. Bezpieczeństwo i komfort pacjenta stawiamy zawsze na pierwszym
miejscu.

Dostęp do profesjonalnej opieki medycznej lekarza i pielęgniarki POZ

Punkt pobrań

badania laboratoryjne w ramach POZ,
medycyny pracy, komercyjnie

Punkt oznaczeń COVID-19

Szczepienia m. in. przeciwko
grypie / pneumokokom
/ koronawirusowi (2021 r.)
Badania diagnostyczne:
spirometria, EKG, itp.
Stomatologia

Rehabilitacja

testy
na koronawirusa:

(osobne, oznaczone wejście)

antygenowy

bezpł.
zleca lek.
POZ

RT-PCR

szybki test na obecność
koronawirusa (wymazy)

test na obecność
koronawirusa (wymazy)

jakościowy

Zachęcamy do pobrania aplikacji
Visimed, która m.in. umożliwia:
Wyszukiwanie lekarzy, przegląd dostępnych terminów
oraz umówienie wizyty lekarskiej (ogólnej i specjalistycznej)

ilościowy

test na przeciwciała
COVID-19 (lgM, lgG)

Aplikacja Visimed

test na przeciwciała
COVID-19 (lgM, lgG)

Wyszukiwanie placówek medycznych i dostęp do informacji
takich jak adres, telefon, lista pracujących w przychodni lekarzy

Szybkie testy diagnostyczne
paciorkowiec typu A (ASO)
troponiny

CK-MB

nietolerancja glutenu

Wyszukiwanie leków w aptekach i prezentacja najistotniejszych informacji
np. nazwy, producenta, ilości i nazwy substancji aktywnej, listy tańszych
zamienników oraz interakcji typu lek - lek i lek – żywność
malaria

chlamydia
d-dimery
PSA

mioglobina

tuberkuloza

oraz

borelioza

ICE

Możliwość rezerwowania leków w aptekach i ich odbioru bez kolejki

helicobacter
CRP

test FOK na krew

Możliwość sprawdzenia cen leków

