ZASADY UDZIELANIA TELEKONSULTACJI W PRZYCHODNI VITA

W trosce o zdrowie wprowadziliśmy telekonsultacje u wybranych lekarzy, psychologów i
psychoterapeutów.
Bez testów nie da się odróżnić COVID-19 od grypy i innych zakażeń!
Jeśli masz następujące objawy:
•

gorączka

•

bóle mięśni i stawów, osłabienie

•

kaszel

•

katar

•

duszność i problemy z oddychaniem

•

utratę smaku i węchu

•

i/lub miałeś kontakt z kimś z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem

•

nie wychodź z domu!

•

umów się na telekonsultację (leczenie, e-zwolnienie, e-recepta)

•

zachowuj dystans

•

noś maseczkę

•

myj ręce

to:

Konsultacje internistyczne i specjalistyczne odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu i
dokonaniu wpłaty na konto.
1. Ustal termin – kontakt poprzez:
telefon: 71/ 34-33-556
e-mail: kontakt@vita.wroclaw.pl
Messenger: VITA Przychodnia

2. Dokonaj płatności przelewem
numer konta: 62 1090 1522 0000 0001 4275 7626
dla: Przychodnia VITA, ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław

tytuł wpłaty: nazwisko i imię pacjenta, data urodzenia, numer telefonu, rodzaj konsultacji lub
nazwisko lekarza
W
przypadku
zwykłego
kontakt@vita.wroclaw.pl

przelewu

prosimy

przesłać

potwierdzenie

na

adres:

Płatność również przez system Tpay - https://vita.wroclaw.pl/txt/telekonsultacje.

3. Po otrzymaniu płatności recepcja kontaktuje się z Państwem i potwierdza termin
telekonsultacji.
4. W umówionym terminie wizyty lekarz skontaktuje się z Pacjentem. Prosimy, aby w tym
czasie być w zasięgu komputera. Telekonsultacja odbywa się przez internet, przez
bezpieczne, szyfrowane połączenie.

Wybrane dziedziny telekonsultacji i ceny:

interna - lek. Tomasz Chmielewski, lek. Krystyna Myszka-Bijak
konsultacja - cena 150 zł
wypisanie recepty dla pacjenta leczonego w przychodni VITA - cena 50 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-internistyczna

nefrologia – lek. Krystyna Myszka-Bijak
konsultacja - cena 160 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-nefrologiczna

urologia – lek. Adam Pietrowski
konsultacja - cena 160 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-urologiczna

psychiatria – lek. Piotr Rudzki, lek. Joanna Kubisz
konsultacja - cena 150 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-zdrowia-psychicznego

psychoterapia – mgr Łucja Fitchman

konsultacja - cena 120 zł
https://vita.wroclaw.pl/personel/mgr-lucja-fitchman

psychologia – mgr Agnieszka Powalisz, mgr Anna Klempous
konsultacja - cena 150 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-psychologiczna

neurologia – lek. Mateusz Kłoczaniuk
konsultacja - cena 150 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
konsultacja - cena 140 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-dermatologiczna

ortopedia – llek. Andrzej Cieślar
konsultacja - cena 160 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-chirurgii-urazowo-ortopedycznej-reki-i-stopy

laryngologia – dr n. med. Marzena Kubacka
konsultacja - cena 150 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-otolaryngologiczna

chirurgia – lek. Małgorzata Firkowska-Skóra
konsultacja - cena 150 zł
https://vita.wroclaw.pl/uslugi/poradnia-chirurgiczna

