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Ważne też dla mieszkańców gmin: Rogoźna i Ryczywołu
Wizyta u lekarza nie musi być drogą przez mękę
POWIAT OBORNICKI. Parę tygodni temu publikowaliśmy artykuł dot. ogólnych informacji i opinii pacjentów na temat nowo otwartej Przychodni Lekarza Rodzinnego, która znajduje się na terenie obornickiego szpitala. Artykuł
uruchomił lawinę telefonów, w których mieszkańcy z niedowierzaniem pytali nas - czy oby na pewno jest tak, jak przedstawiliśmy to na łamach prasy?

Z pełną odpowiedzialnością potwierdzamy, że:
1. W tej nowej przychodni nie ma kolejek (to lekarz czeka na
pacjenta a nie odwrotnie),
2. Każdemu pacjentowi poświęca się tyle czasu, ile wymaga tego pełne i profesjonalne załatwienie sprawy,
3. Pacjenci są dokładnie badani i diagnozowani (jeśli
trzeba, konsultacje przeprowadzają specjaliści szpitala,
4. Badania laboratoryjne i diagnostyczne inne można
w większości przeprowadzić na miejscu,
5. Lekarz rodzinny wyjeżdża wizyty domowe w CAŁYM
POWIECIE,
6. Przychodnia gwarantuje miłą i fachową obsługę
7. Po dyżurze lekarza rodzinnego można obligatoryjnie korzystać z tzw. POZ-u, co gwarantuje opiekę lekarską przez całą dobę, siedem dni w tygodniu

8. Każdy pacjent może zmienić (bez żadnych konsekwencji)
swoją dotychczasową przychodnię na tę przy szpitalu,
wypełniając jedynie (na miejscu) prostą
deklarację (przeniesieniem kartoteki zajmuje się przychodnia),
9. Lekarze działający w przyszpitalnej Przychodni Lekarza
Rodzinnego mogą, mimo krótkiej działalności placówki, pochwalić się wspaniałą, pozytywną opinią, wydaną przez samych
pacjentów,
UWAGA MIESZKAŃCY GMIN ROGOŹNO I RYCZYWÓŁ!!!
Wy również możecie skorzystać z usług tej przychodni, która
zapewnia Wam wszystkie, powyżej wymienione warunki z wizytami domowymi włącznie.
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w rejestracji, znajdującej się w budynku (byłe Pogotowie Ratunkowe) na
terenie obornickiego szpitala lub pod nr tel. 61 29 73 600

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”
Obornicka firma zdobywa prestiżową nagrodę
WARSZAWA. OBORNIKI. Ogólnie przyjętym i bezdyskusyjnym jest fakt, że główny wpływ na rozwój poszczególnych gmin i powiatów ma ilość, jakość i prężność przedsiębiorstw znajdująca się w danym regionie. Z przyjemnością informujemy, że i Oborniki
mogą pochwalić się, zajmującymi wysokie miejsca wśród najlepszych firm w Polsce oraz poszukiwanych i popularnych w Europie.

Przykładem może być świetnie prosperująca od 1988,
firma Brzechwa, która swym klientom oferuje domy,
dachy i konstrukcje drewniane, a także więźby dachowe. Od wielu lat przedsiębiorstwo to może szczycić się
czołową pozycją w branży. Nieustannie wzbogacanie
oferty, ciągłe wdrażanie najnowszych technologii i uzupełniany w nowoczesny sprzęt park maszyn oraz zespół
wykwalifikowanych pracowników sprawia, że budowane przez tę firmę domy i domki drewniane są tymi, które
charakteryzują się najwyższą jakością. Kolejnym już
potwierdzeniem renomy obornickiej firmy Brzechwa
jest zdobycie I MIEJSCA (10 566głosów) w otwartym
konkursie Modernizacja Roku 2011 w kategorii „kultura”. (Najwyższy laur - statuetka i Tytuł „Modernizacja
Roku” jest obiektem pożądania wielu zarówno inwestorów, wykonawców, jak i projektantów modernizacji. W
edycji 2011 zgłoszono 823 firm.) Ocenionym w konkursie obiektem była restauracja i przebudowa drewnianego
młyna Biedrusko „Łysy Młyn k. Radojewa”. Uroczyste
wręczenie nagród odbyło się 29 sierpnia 2012r. na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie. Warto w tym
miejscu dodać, że udział w tym konkursie nie polega na
zgłoszeniu własnej firmy za stosowną opłatą lecz przypadł tym firmom, które anonsowali inwestorzy. Rangę
konkursowi nadają również patroni przedsięwzięcia,
wśród których byli m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Pełnomocnik Rądu ds. Niepełnosprawnych,

Generalny Konserwator Zabytków, Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Hotelarstwa i inni.
Warto przytoczyć krótki opis samej inwestycji, za którą
firma Brzechwa zdobyła tę prestiżową nagrodę. Odrestaurowany młyn wodny wraz ze ścieżką dydaktyczną
stanowi atrakcyjną przestrzeń edukacji przyrodniczej.
Budynek mieści ekspozycję martwego drewna, salę
multimedialna oraz pracownię entomologiczną wyposażoną w sprzęt optyczny, pozwalający obserwować świat
owadów. Ze względu na katastrofalny stan techniczny,
budynek został odtworzony z zachowaniem formy i
układu konstrukcyjnego, opierającego się na złączach
ciesielskich na wręby, czopy i gniazda bez użycie gwoździ. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane zostały jako prefabrykaty przy użyciu nowoczesnych technologii obróbki drewna. Pozwoliło to na szybki montaż elementów bez konieczności obróbki na budowie i
skrócenie czasu realizacji inwestycji. Na koniec warto
zauważyć, że firma Brzechwa, dzięki jakości swoich
usług nie tylko zdobywa prestiżowe nagrody i podnosi rangę samego przedsiębiorstwa ale również promuje
Oborniki . Szkoda tylko , że w naszej gminie nie możemy podziwiać obiektów, wykonanych przez firmę, która
sławi nasz region w kraju i za granicą. Nam pozostaje
podziękować i serdecznie pogratulować właścicielowi
i wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa i życzyć
dalszego, dynamicznego rozwoju i kolejnych sukcesów.

UWAGA!!!
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- usługowe
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„Książki, podręczniki, art.papiernicze. szybka
realizacja zamówień i niskie ceny”

Brygida Małecka

Z przykrością musimy napisać też o innych, niepokojących telefonach naszych Czytelników, którzy informowali nas, że w dotychczasowych przychodniach, zniechęcano ich do zmiany lekarza
rodzinnego, m.in. sugerując, że nowa przychodnia może się
rozpaść i wtedy nie mają możliwości powrotu do dotychczasowej.
Przychodnia Lekarza Rodzinnego to swoiste przedsiębiorstwa, dla
którego pacjent jest klientem, będącym głównym źródłem dochodu. Nie dziwi więc walka przychodni o pacjenta. Szkoda tylko, że
nie polega ona na ciągłej poprawie jakości usług lecz na szerzeniu
propagandy, nie mającej nic wspólnego z prawdą.
Nadal czekamy na opinie, uwagi i sugestie naszych Czytelników,
dot. usług medycznych w Obornikach i całym Powiecie Obornickim.
zadowolona i w pełni usatysfakcjonowana pacjentka
Przyszpitalnej Przychodni Lekarza Rodzinnego
Brygida Małecka

