Jak to działa?
Przychodnie dyżurne w regionie Brabancji Środkowej (Midden-Brabant) zapewniają pilną pomoc
lekarską w następujących miejscowościach: Alphen, Berkel-Enschot, Biest Houtakker, Biezenmortel,
Baarschot/Diessen, De Moer Drunen, Elshout, Esbeek, Gilze, Goirle, Haaren, Haghorst, Heukelom,
Hilvarenbeek, Kaatsheuvel, Loon op Zand, Moergestel, Oisterwijk, Riel, Sprang-Capelle, Tilburg,
Udenhout, Waalwijk, Waspik. Jeśli Państwa lekarz rodzinny pracuje w naszym regionie, to mogą
Państwo zwrócić się do przychodni dyżurnych w regionie Brabancji Środkowej w nagłych przypadkach
wieczorem, nocą, w weekendy i dni świąteczne.

Kiedy należy dzwonić do kogo?

Pragniemy pomagać jak największej liczbie pacjentów i być w gotowości do nagłych wypadków, dlatego
musimy dobrze planować i umawiamy się na wizyty. Dlatego nie należy nigdy przyjeżdżać do nas bez
uprzedzenia, ale:

Zawsze należy najpierw zadzwonić na numer: 0900 - 33 22 222
Do przychodni dyżurnej można dzwonić wyłącznie po nagłą pomoc dyżurnego lekarza rodzinnego. Nie
należy dzwonić, jeśli dany problem może poczekać do czasu, kiedy będą Państwo mogli udać się do
własnego lekarza rodzinnego. Nie wydajemy także recept powtarzalnych. Przychodnia dyżurna nie
służy także do uzyskania „drugiej opinii” w celu sprawdzenia, jak inny lekarz zapatruje się na Państwa
pytanie.
Państwa telefon odbierze osoba oceniająca stan zdrowia (asystentka lekarza lub pielęgniarka). Osoba
ta posiada rozległą wiedzę medyczną i otrzymała specjalne przeszkolenie pozwalające jej ocenić, czy
dane dolegliwości wymagają pilnej pomocy.
Osoba oceniająca stan zdrowia poprosi o udzielenie następujących informacji:
 imię i nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia
 imię i nazwisko lekarza rodzinnego
 historia choroby (o ile ma ona znaczenie dla Państwa prośby o pomoc)
 przyjmowane leki
W sytuacjach kryzysowych pytamy oczywiście tylko o najważniejsze informacje, takie jak adres i numer
telefonu.

Co dzieje się po zgłoszeniu prośby o pomoc
Państwa prośba o pomoc może zostać rozpatrzona na kilka sposobów.
Osoba oceniająca stan zdrowia:
 udziela porady dotyczącej samodzielnego dbania o siebie
 ustala termin wizyty u lekarza dyżurującego w przychodni dyżurnej
 wzywa lekarza jeżdżącego na wizyty domowe, aby Państwa odwiedził
 natychmiastowo organizuje pilny przyjazd lekarza jeżdżącego na wizyty domowe lub karetki

