ZASADY UDZIELANIA TELEKONSULTACJI W PRZYCHODNI VITA
Szanowni Państwo,
W trosce o zdrowie ogółu wprowadziliśmy telekonsultacje u wybranych lekarzy, psychologów i
psychoterapeutów.
Konsultacje internistyczne i specjalistyczne odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu i
dokonaniu wpłaty na wskazane konto.
1.

W celu umówienia się na telekonsultację należy skontaktować się poprzez:
telefon: 71/ 34-33-556
e-mail: kontakt@vita.wroclaw.pl
chat na: www.vita.wroclaw.pl
facebook: VITA Przychodnia

Prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu oraz imię i nazwisko Pacjenta.
Recepcja ustali wstępny termin wizyty.
2. Dokonać przelewu: VITA, ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław
numer konta: 62 1090 1522 0000 0001 4275 7626
tytuł wpłaty: nazwisko i imię pacjenta, data urodzenia, numer telefonu, rodzaj konsultacji
lub nazwisko lekarza
3.

Potwierdzenie przesłać na adres: kontakt@vita.wroclaw.pl.

4.
Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu recepcja kontaktuje się z Państwem i potwierdza
termin telekonsultacji.
5. W umówionym terminie wizyty lekarz skontaktuje się z Pacjentem. Prosimy, aby w tym czasie
w zasięgu komputera. Telekonsultacja odbywa się przez komputer, przez bezpieczne, szyfrowane
połączenie lub przez telefon, jeśli tak Państwo wybiorą.
Jeśli telekonsultacja odbywa się przez komputer – należy kliknąć w przesłane mailowo
zaproszenie. Wideo uruchomi się w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu w przeglądarce
internetowej (zalecamy Chrome lub Mozzila Firefox).

Wybrane dziedziny telekonsultacji i ceny:
interna – dr n. med. Edyta Karasek, lek. Krystyna Myszka-Bijak, lek. Danuta Wójcik, cena 99 zł
wypisanie recepty dla pacjenta leczonego w Przychodni VITA – cena 50 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-internistyczna
geriatria – dr n. med. Edyta Karasek
konsultacja pierwszorazowa z całościową oceną geriatryczną, cena 300 zł
konsultacja kolejna, cena 180 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-geriatryczna
kardiologia – dr n. med. Edyta Staniszewska-Marszałek, dr n. med. Małgorzata Zierkiewicz,
dr n. med. Robert Skalik, cena 99 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-kardiologiczna

nefrologia – lek. Krystyna Myszka-Bijak, cena 99 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-nefrologiczna
pulmonologia – lek. Danuta Wójcik, cena 99 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-pulmonologiczna
endokrynologia – lek. Katarzyna Krępuła, lek. Przemysław Soczomski
konsultacja kolejna – cena 99 zł
wypisanie recepty dla pacjenta leczonego w Przychodni VITA – cena 50 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-chorob-tarczycy-poradnia-endokrynologiczna
urologia – lek. Adam Pietrowski, cena 99 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-urologiczna
psychiatria – lek. Piotr Rudzki, lek. Joanna Dziepak, cena 150 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-zdrowia-psychicznego
psychoterapia - mgr Łucja Fitchman, cena 120 zł
https://vita.wroclaw.pl/personel/mgr-lucja-fitchman
psychologia – mgr Agnieszka Powalisz, mgr Ewa Jacuńska, mgr Anna Klempous, cena 150 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-psychologiczna
neurologia – lek. Mateusz Kłoczaniuk, cena 99 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-neurologiczna
dietetyka – mgr inż. Agnieszka Midek
konsultacja pierwszorazowa: zalecenia + 14 dniowy indywidualny jadłospis, cena 250 zł
konsultacja kolejna z indywidualnym jadłospisem na 14 dni, cena 200 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-dietetyczna
dermatologia – lek. Dagmara Witkowska, dr n. med. Magdalena Dębicka, cena 99 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-dermatologiczna
ortopedia – lek. Agnieszka Łuszczyn, lek. Andrzej Cieślar, lek. Dominik Orzechowski, cena 99 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-chirurgii-urazowo-ortopedycznej-reki-i-stopy
reumatologia – lek. Marek Frankowski, cena 99 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-reumatologiczna
gastroenterologia – lek. Paweł Rybka, cena 99 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-gastroenterologiczna
laryngologia – dr n. med. Marzena Kubacka, lek. Justyna Siwecka, lek. Ziemowit Dymała,
cena 99 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-otolaryngologiczna
chirurgia – lek. Małgorzata Firkowska-Skóra, dr n. med. Andrzej Olipra, cena 99 zł
http://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-chirurgiczna-proktologiczna
hematologia – dr hab. n. med. Donata Urbaniak-Kujda, cena 99 zł
http://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-hematologiczna

