
Niezmiernie miło nam poinformować, że przychodnia POZ Scanmed, zlokalizowana przy 
ul. Akademickiej 5 bierze udział w pilotażowym programie POZ PLUS . 

Jest to program finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Ogółem w kraju wybrano łącznie 42 realizatorów programu, w tym trzech w województwie 
małopolskim.

Opis programu
Projekt polega na racjonalnej i zaplanowanej współpracy lekarza POZ z lekarzami specjalistami 
z zapewnieniem dostępu do szeregu badań diagnostycznych.
Program przewiduje przeprowadzenie badań bilansowych u Pacjentów w wieku 20-65 lat 
oraz wprowadzenie programu zarzadzania chorobą dla Pacjentów przewlekle chorych.

Zasadniczym celem przeprowadzenia badań bilansowych obejmujących miedzy innymi szeroki 
zakres badań diagnostycznych jest określenie staniu zdrowia pacjenta i w zależności od tego 
podjęcia decyzji o dalszym leczeniu.
Z kolei program zarzadzania chorobą obejmuje opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi 
poprzez leczenie w POZ skoordynowane z wizytami u lekarzy specjalistów. Zakres dostępnych 
specjalizacji to m.in.: diabetologia, pulmonologia, endokrynologia, reumatologia czy neurologia.

Leczenie obejmuje również szeroki dostęp do badań diagnostycznych. Wizyty u poszczególnych 
specjalistów będą odbywać się w ramach współpracy Scanmed z wyznaczonymi lekarzami 
i poza listą oczekujących prowadzoną w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 
finansowanej ze środków NFZ. 

Cel:
Celem nowatorskiego programu pilotażowego jest weryfikacja założeń przyszłego modelu 
opieki koordynowanej łączącej leczenie pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
w sposób planowy, ciągły oraz zintegrowany z ambulatoryjną opieką specjalistyczną. 

Kto może wziąć udział w programie:
Pacjenci zdeklarowani do lekarzy POZ zatrudnionych w przychodni SCANMED przy  
ul. Akademickiej 5, w przedziale wiekowym 20-65 lat, lub pacjenci  zainteresowani objęciem 
opieką medyczną w tej lokalizacji
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Rejestracja:

12/629 88 00

Kontakt:
Szczegółowych informacji udzieli Koordynator Programu
m: 663 203 306 w godzinach: 7.00 - 15.00

Miejsce prowadzenia programu:
Przychodnia POZ Scanmed
przy Akademii Górniczo-Hutniczej 
ul. Akademicka 5, 30-050 Kraków

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w programie:
Pacjentów zdeklarowanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej do personelu 
medycznego pracującego w przychodni przy ul. Akademickiej 5 zapraszamy do przychodni 
celem zgłoszenia się do programu.

Pacjentów, którzy wyrażają chęć udziału w Programie, a nie są zdeklarowani do personelu 
medycznego placówki zapraszamy do złożenia deklaracji wyboru personelu medycznego 
w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w tejże przychodni i zgłoszenia się do Programu.  

Korzyści z udziału w programie pilotażowym POZ PLUS:
Poszerzenie zakresu świadczeń udzielanych w POZ o świadczenia profilaktyczne, 
diagnostyczne m.in. usg: węzłów chłonnych, prostaty, piersi, jamy brzusznej, densytometria, 
spirometria, porady dietetyczne, psychologiczne i wybrane konsultacje specjalistyczne. 

Zwiększenie skuteczności profilaktyki chorób poprzez edukację pacjenta w obszarach 
związanych z rozpoznanymi czynnikami ryzyka (cykle 3 porad  edukacyjnych u dietetyka, 
edukatora zdrowotnego, psychologa). 

Koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespół POZ, z elementami 
planowania opieki i aktywnym umawianiem pacjenta na kolejne wizyty. Koordynator 
POZ PLUS we współpracy z Pacjentem zaplanuje i umówi wszystkie potrzebne badania 
i konsultacje.

Zapewnienie współpracy różnych profesjonalistów medycznych w procesie opieki zdrowotnej 
oferowanej dla danego pacjenta.

Serdecznie zapraszamy !
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