NASZ ZOZ

Majowa na Poborzańską

Pierwszego czerwca br. przeprowadziliśmy się do nowo otwartej Poradni Podstawowej Opieki
Zdrowotnej dla Dzieci przy ul. Poborzańskiej 6. Poradnia przy ul. Majowej po kilkudziesięciu latach
działalności została zamknięta,
gdyż warunki lokalowe niestety
już od dawna były tam delikatnie
mówiąc trudne i nie spełniały naszych wymagań.
Specjalnie dla naszych małych
pacjentów wydzieliliśmy na ul. Poborzańskiej 6 dużą powierzchnię na parterze
budynku, tak aby w jednym skrzydle była
oddzielna poradnia dla dzieci zdrowych
i chorych, pokój zabiegowy oraz specjalistka dla dzieci i młodzieży. Teraz w tej
samej lokalizacji będzie dostępna zarówno podstawowa jak i specjalistyczna
opieka zdrowotna.

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna
ul. Poborzańska 6
Proszę pamiętać, że w przychodni
świadczymy usługi dla dzieci i młodzieży
w zakresie:
 dermatologii,
 kardiologii,
 neurologii,
 okulistyki,
 otolaryngologii,
 preluksacji i wad postawy.
Cieszymy się, że cały personel, pielęgniarki i lekarze z ul. Majowej będą
pracować w nowym miejscu na ul. Pobo-
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rzańskej w komfortowych i przyjaznych
warunkach.
Została oczywiście przeniesiona
pełna kartoteka, tak więc proszę się nie
martwić; karty wszystkich dzieci i historie
choroby są dostępne w nowej poradni.
Rejestracja do poradni znajduje się
w holu głównym przy wyodrębnionym
stanowisku.
Na wizyty można się zapisywać
w rejestracji bądź też pod
numerami telefonów:
Rejestracja POZ 22 51 98 530
Specjalistyka dla dzieci i młodzieży
22 51 98 510
Staraliśmy się, aby nowa poradnia
spełniła Państwa oczekiwania, była przyjazna dla dzieci, rodziców i personelu.
Odnowiliśmy gabinety, przystosowaliśmy
podjazd dla wózków. Wymieniliśmy drobny sprzęt diagnostyczny, aparaturę
i meble w gabinetach. Przygotowaliśmy
specjalne kąciki zabaw dla dzieci i poczekalnię dla rodziców.
Za pośrednictwem tego Kwartalnika
jeszcze raz chcielibyśmy podziękować
firmie IKEA Retail Sp. z o.o. z Targówka
za ofiarowanie wyposażenia oraz pomoc
w aranżacji i montażu kącików zabaw
w przychodni.

Szczególne podziękowania należą
się Pani Grażynie Świat oraz Pani
Agnieszce Długołęckiej, które zaangażowały się całym sercem w ten projekt.
Przygotowały aranżację kącików, nadzorowały proces przekazania sprzętu, a nawet pomagały składać, montować i ustawiać mebelki i zabawki.
Dzięki ich uprzejmości i dobrej woli
nasi mali pacjenci będą mieli sposobność oczekiwać na wizyty lekarskie
w miłej, bezstresowej atmosferze w kolorowym, radosnym miejscu pełnym zabawek, książek i pomocy edukacyjnych.
Dążymy do tego, aby poprawiał się
nie tylko komfort i warunki w jakich
leczymy naszych pacjentów, ale również dostępność do lekarzy i jakość
wykonywanych świadczeń.
Dlatego też jest nam niezwykle miło,
iż do grona naszych lekarzy pediatrów
pracujących na ul. Poborzańskiej Pani
Stefanii Adamskiej i Pani Małgorzaty
Wasiluk-Zasuń dołączyła Pani Edyta
Jabłońska.

Od lewej: Maria Rosłońska, Grażyna Świat, Marcin Jakubowski i Agnieszka Długołęcka

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Targówek wręcza dyplomy z podziękowaniami
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