Programy profilaktyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje programy profilaktyczne przez podmioty POZ. Na terenie powiatu kętrzyńskiego
realizowane są następujące programy profilaktyczne:
1.

Program profilaktyki raka piersi. Badania adresowane są do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonały
badania w ciągu ostatnich 2 lat oraz kobiet, które w roku 2010 otrzymały wskazanie do wykonania badania
po upływie 12 miesięcy. Na badanie w ramach programu nie jest potrzebne skierowanie.

2.

Program Profilaktyki raka szyjki macicy. Na terenie powiatu kętrzyńskiego program realizują:








Gin -med. Emilia Rekuć- Barciany ul. Piotrowskiego 1A
Gin- med. Emilia Rekuć- Srokowo ul. Ludowa 2
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka lekarska Elżbieta Kosińska-Wrońska- Kętrzyn ul. Krótka 4
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Iwona Pietroczuk- Kętrzyn ul. Daszyńskiego 31
Grażyna Sykisz-Mikucka- Kętrzyn ul. Traugutta 7
NZOZ „Woj.- Med.”, Bogusłąwa Wojtanis- Korsze ul. Reymonta 2
Usługi Medyczne i inne Marzena Suszko i Paweł Zając- Poradnia dla kobiet s.j.- Reszel ul. Kolejowa 2

3.

Program Profilaktyki gruźlicy. Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały
w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, dodatkowo złożyły deklarację wyboru do pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnej).

4.

Program Profilaktyki chorób krążenia (CHUK). Program adresowany do osób które mają 35, 40, 45, 50, 55lat.
Złożyły deklarację wyboru lekarza POZ. Osoby u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu
krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki
CHUK. Celem skorzystania z badania profilaktycznego należy zgłosić się do swojego lekarza POZ, do którego
złożono deklarację wyboru. Od 01 stycznia 2009 roku do realizacji programu zobowiązany jest w ramach zawartej
umowy z NFZ, każdy lekarz rodzinny.
Jednocześnie informujemy , że obowiązek realizacji programów profilaktycznych przez POZ wynika z kilku
aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej czy rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 21 września 2016 roku w sprawie zakresu zadań lekarza poz, pielęgniarki poz i położnej poz (Dz. U. z
2016 roku poz. 1567).

