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Jedna z mieszkanek Mosiny przesłała nam odpowiedż, którą otrzymała z NFZ. Dziękujemy za jej
udostępnienie.

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Pani pismo wysłane dnia 24 września br. drogą elektroniczną do Narodowego Funduszu
Zdrowia uprzejmie informuję, że Przychodnia Zdrowia VIS MEDICA zgłosiła chwilowe zaprzestanie
realizacji świadczeń w zakresie lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Wydział
Świadczeń Opieki Zdrowotnej otrzymał informację, że w terminie 14 dni Przychodnia podejmie udzielania
świadczeń w nowym miejscu w Mosinie. Celem zachowania
ciągłości udzielania świadczeń Przychodnia zdeklarowała możliwość korzystania z Przychodni Lekarza
Rodzinnego Consensus w Mosinie, ul. Dworcowa 3 oraz "Medicomplex" Dariusz Zimowski w Mosinie, ul.
Konopnickiej 33, co z uwagi na liczne skargi pacjentów aktualnie jest weryfikowane przez WOW NFZ.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Gałka
Starszy referent

Wydział spraw świadczeniobiorców
Dział skarg, wniosków i informacji
Wielkopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
Tel. 61-850-60-36; 61-850-60-72.

Z uzyskanych dzisiaj informacji uprzejmie informuję, że na ul. Garbarskiej 8 znajdować się będzie punkt
informacyjny i z uzyskanych informacji od kierownika placówki dowiedzieliśmy się, że wskazanym
miejscu będzie dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów.

Agnieszka Gałka
Starszy referent

PRZYCHODNIA VIS MEDICA - INFORMACJE

Nowe informacje z przychodni Vis Medica dla pacjentów.

Sytuacja w Przychodni Vis Medica:

1/ Numer kontaktowy 618132411 jest obowiązujący na teraz. Dzwoniąc zostaniemy przekierowani na
numer komórkowy w nowym punkcie przychodni na ulicy Garbarskiej 8.

2/ Umówione wizyty u specjalistów oraz badania diagnostyczne zostały przesunięte na listopad. Wszyscy
zainteresowani zostaną poinformowani o nowych terminach indywidualnie.

3/ Recepty, kartoteki, zamawianie wizyt domowych/nieodpłatnych/- także do załatwienia na ulicy
Garbarskiej 8 w Mosinie w godzinach pn- Pt 8.00-18.00??

Mój e- mail do p. B. Lewickiego - środa, 1 października 2014 14:41

Szanowny Panie,

Ostatni komunikat dotyczący sytuacji w przychodni na ul. Dworcowej 3 na stronie www.mosina.pl jest z
25 września. Sytuacja od tej pory się radykalnie zmieniła.
Proszę o informację dlaczego drzwi do przychodni na Dworcowej 3 są zamknięte (środa 1.10.2014 godz.
13.00). Dlaczego Medicomplex nie przyjmuje pacjentów? Kiedy rozpocznie działalność medyczną w tym
budynku?
Na drzwiach była naklejona kartka informująca o tym, że na I piętrze działa przychodnia ALLMEDICA,
jednak drzwi były zamknięte i nie można było wejść do budynku.
Proszę o wyjaśnienie co to za przychodnia i na jakiej podstawie ma świadczyć tam usługi medyczne.

Małgorzata Kaptur
redaktor naczelny "Czasu Mosiny"

Odpowiedź asystenta - piątek, 3 Października 2014 13:33
Szanowna Pani,

Urząd Miejski nie posiada informacji, kiedy drzwi do budynku przy ul. Dworcowej 3 są otwarte, a kiedy
zamknięte. Obiekt został wydzierżawiony i obecnie kluczami dysponuje najemca wyłoniony w
prawomocnym postępowaniu przetargowym.

W kwestii działalności spółki Medicomplex proszę kierować pytania do niej. W/w spółka nie jest
podmiotem w żaden sposób zależnym od Gminy Mosina.

W kwestii przychodni ALLMEDICA proszę kontaktować się z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ to
w jego gestii leży podpisywanie kontraktów dotyczących opieki zdrowotnej. Gmina Mosina nie jest
informowana przez NFZ o działaniach funduszu.

Z informacji przekazanych Urzędowi Miejskiemu w Mosinie przez przedstawicieli spółki Medicomplex
wynika, że rozpocznie ona działalność medyczną w budynku przy ul. Dworcowej 3 w najbliższych dniach.

Z poważaniem

Bogdan Lewicki asystent ds. obsługi mediów

Urząd Miejski w Mosinie

tel. 790 233 628 e-mail:lewicki@mosina.pl

Z poważaniem, a jednak niezbyt poważnie odpowiedział mi pan asystent.

Burmistrz nie sprzedał budynku, tylko go wynajmuje pod pewnymi warunkami. Istotnym warunkiem
zapisanym w umowie najmu jest umowa z NFZ.
●
●

●

Taka umowa miała być podpisana najpóźniej do dnia 1 marca 2014 r.
Najemca musi powiadomić Gminę o niezawarciu umowy na udzielanie świadczeń POZ (Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, tj. lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ, bądź o jej wypowiedzeniu. Strona
Wynajmująca ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku rozwiązania/braku umowy z NFZ.
Wynajmujący wyraża zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
podmiot utworzony przez Najemcę w innej formie prawnej.
Gmina nie jest informowana? Gmina sama może się dowiedzieć klikając:
lekarz POZ - gmina Mosina -

TUTAJ

pielęgniarka POZ - gmina Mosina położna POZ - gmina Mosina -

TUTAJ

TUTAJ

świadczeniodawcy na terenie miasta Mosina

TUTAJ

Medicomplex TUTAJ
Vis Medica TUTAJ

Na dzień 4 października w spisie umów - brak świadczeniodawcy ALLMEDICA
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