
Informacje o podmiocie leczniczym "EPOKA" Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Gdzie mieści się Przychodnia?

Kto zarządza Przychodnią?

Przychodnia EPOKA NZOZ Sp. z o.o.-

mieści się przy:

Ul. Aliantów 1a w Żninie- budynek główny,

Ul. Kl. Janickiego 6 w Żninie

Przychodnią EPOKA NZOZ Sp. z o.o.-

zarządza : lekarz stomatolog Piotr

Chodkiewicz - Prezes



Czym zajmuje się Przychodnia ?

Przychodnia przy ul. Aliantów 1a udziela

świadczeń refundowanych przez Narodowy

Fundusz Zdrowia w zakresie:

 Gabinetu zabiegowego ,

 Medycyny Szkolnej,

 Opieki długoterminowej,

 Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

 Poradni ginekologiczno - położniczej,

 Poradni reumatologicznej,

 Pracowni RTG,

 Pracowni USG,

 Programów profilaktycznych,

 Punktu poboru krwi,

 Transportu sanitarnego,

Przychodnia przy ul. Kl. Janickiego 6

udziela świadczeń refundowanych przez

Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie:

 Gabinetu zabiegowego ,

 Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

 Poradni dermatologicznej ,

 Punktu poboru krwi,



Przychodnia przy ul. Aliantów 1a udziela

świadczeń w ramach prywatnych przyjęć

w zakresie:

 Badanie słuchu,

 Dietetyki,

 Fizjoterapii,

 Gabinetu zabiegowego,

 Ortodoncji,

 Poradni chirurgii naczyniowej,

 Poradni chirurgii ogólnej,

 Poradni chirurgii urazowo

ortopedycznej,

 Poradni chorób wewnętrznych,

 Poradni dermatologicznej,

 Poradni diabetologicznej,

 Poradni endokrynologicznej,

 Poradni ginekologicznej ,

 Poradni kardiologicznej,

 Poradni medycyny estetycznej,

 Poradni medycyny pracy,

 Poradni neurochirurgicznej,

 Poradni neurologicznej,

 Poradni okulistycznej,

 Poradni otolaryngologicznej,

 Poradni pediatrycznej,

 Poradni psychologicznej,

 Poradni psychologii transportu,

 Poradni stomatologicznej,

 Poradni urologicznej,

 Poradni zdrowia psychicznego,



Czy budynek Przychodni przy ul. Aliantów 1 a jest dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych?

 Pracowni RTG,

 Pracowni USG,

 Transportu sanitarnego

Przychodnia przy ul. Kl. Janickiego 6

udziela świadczeń w ramach prywatnych

przyjęć w zakresie:

 Gabinetu zabiegowego,

 Poradni stomatologicznej,

 Punktu poboru krwi,

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul.

Aliantów. Wejście główne znajduje się w

centralnej części budynku. Po prawej stronie

budynku znajduje się wejście do Poradni

Dziecięcej. Z powodu zbyt dużego nachylenia

chodnika prowadzącego do drzwi głównych nie

ma przed nim zagwarantowanej przestrzeni

manewrowej. Oba wejścia mają drzwi

wejściowe automatyczne. Oba wejścia są

przystosowane dla osób z

niepełnosprawnościami. Przy wejściu głównym

i wejściu do Poradni Dziecięcej dla osób ze

szczególnymi potrzebami zamontowano i

oznaczono dzwonek przyzywowy.



Dostępność rejestracji, gabinetów,
korytarzy, schodów i poczekalni

Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą

przemieszczać się w budynku przychodni bez

większych ograniczeń. Obowiązek okazania

wszelkiej pomocy mają wszyscy pracownicy

zakładu. Do rejestracji prowadzą pasy oraz

pola uwag dla pacjentów niepełnosprawnych.

Lada rejestracyjna posiada stanowisko do

obsługi pacjentów ze szczególnymi

potrzebami. W recepcji znajduje się

stanowisko rejestracyjne wyposażone w pętlę

induktofoniczną oraz stanowisko z dostępem

do zdalnego tłumacza PJM. Jeżeli osoba ze

szczególnymi potrzebami chce skorzystać z

tej usługi zgłasza to w Przychodni za

pośrednictwem właściwego wniosku. Wniosek

o zapewnienie usługi tłumacza języka

migowego należy złożyć co najmniej na 3 dni

robocze przed planowaną wizytą w

Przychodni. Jeżeli Przychodnia nie ma

możliwości zapewnienia usługi tłumacza w

terminie wyznaczonym lub uzgodnionym

zawiadamia o tym wnioskodawcę i uzasadnia

ten fakt, wyznacza możliwy termin realizacji

świadczenia lub wskazuje inną formę

realizacji usługi. Na stronie Przychodni w

Aktualnościach w zakładce Dostępność

zamieszczony jest wzór wniosku.



Na kondygnacje budynku głównego prowadzi

klatka schodowa zlokalizowana po prawej

stronie poczekalni.

W budynku znajduje się winda dostępna dla

osób niepełnosprawnych.

Winda znajduje się po lewej stronie

poczekalni na parterze.

W placówce nie ma miejsca do przewijania

dzieci ani dorosłych.

Lokalizacja toalety dla osób
niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje

się na parterze. Na chwilę obecną toaleta ta

nie spełnia większości wymogów związanych

z dostępnością.

Informacje o prawie wstępu z psem
asystującym

Osoby z psem asystującym i psem

przewodnikiem mogą wchodzić do wszystkich

pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów.

Informacja o miejscach parkingowych.



Przy budynku Przychodni znajdującej przy

ul. Aliantów 1a dostępne jest miejsce

parkingowe dla osób z

niepełnosprawnościami. Również w pobliżu

Przychodni znajduje się ogólnie dostępny

parking z wyznaczonym miejscem dla osób z

niepełnosprawnościami.

Czy budynek Przychodni przy ul. Kl.
Janickiego 6 jest dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych?

Przychodnia nie zapewnia wolnych od barier

architektonicznych przestrzeni

komunikacyjnych w budynku przy ul. Kl.

Janickiego 6, 88-400 Żnin w związku z

powyższym obsługa osób z

niepełnosprawnością ruchu i osób mających

trudności w poruszaniu odbywa się przy

pomocy pracownika lub w Rejestracji w

budynku przy ul. Aliantów 1a, 88-400 Żnin, po

wcześniejszym zgłoszeniu wykorzystując

środki umożliwiające komunikowanie się.

Jak się skontaktować z pracownikami
Przychodni?

Osobiście w godzinach pracy Przychodni:

Administracja od poniedziałku do piątku w

godzinach pracy od 07:00 do 15:00,



Rejestracja ul. Aliantów 1a od poniedziałku do

piątku w godzinach pracy od 07:00 do 19:00,

Rejestracja ul. Aliantów 1a w soboty w

godzinach pracy od 07:00 do 17:00,

Rejestracja ul. Kl. Janickiego 6 od

poniedziałku do piątku w godzinach pracy od

07:00 do 14:30

Wysyłając pismo na adres:
Ul. Aliantów 1a

88-400 Żnin

Dzwoniąc pod numer:

Ul. Aliantów 1a

Administracja: 52 30 20 044

Rejestracja: 52 30 100

Telefon 2: 52 30 103

Punkt szczepień: 52 30 20 680

Stomatologia: 52 30 101

Poradnia Ginekologiczna/ Położne: 52 30

20 675

Ul. Kl. Janickiego 6

Rejestracja: 52 30 34 500,

Stomatologia: 52 50 66190



Sporządził: Natalia Wrzesińska

Zaakceptował:

Wysyłając fax. pod numer:

Fax.: 52 30 30 104

Wysyłając wiadomość e-mail:

Administracja: epoka@epoka.pro

Rejestracja: rejestracja@epoka.pro

Dostępność POZ : dostepnosc@epoka.pro

Przez Internet wypełniając formularz
kontaktowy.
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