35-055 Rzeszów,
ul. Szopena 1
tel. 17 850 93 40
NIP: 813-159-73-33

Droga Studentko, Drogi Studencie!
Gratulujemy Ci wstąpienia w szeregi znakomitej uczelni. Życzymy wielu sukcesów
zarówno na gruncie akademickim jak i prywatnym.
Wiemy jak wiele spraw obecnie jest na Twojej głowie oraz to, że kwestie związane
np. ze zdrowiem są odsuwane na czas późniejszy, a to może okazad się błędem.
TWOJE ZDROWIE, I TROSKA O NIE, POWINNA BYD PRIORYTETEM!
Centrum Medyczne MEDYK, powołało Specjalnie dla Studentów dwie placówki, które dzięki
dogodnej lokalizacji oraz specjalnie przeszkolonemu personelowi, pozwolą Ci sprawnie
i komfortowo zadbad o swoje zdrowie:



PRZYCHODNIA AKADEMICKA na Miasteczku Studenckim Politechniki Rzeszowskiej
(tuż obok Klubu Studenckiego PLUS), telefon 17/854 41 46.
PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH NA ZALESIU przy Miasteczku Akademickim
Uniwersytetu Rzeszowskiego, obok zajezdni autobusowej, telefon 17/857 57 44.

OBIE PRZYCHODNIE SĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00 – 18:00
Naszym statutowym celem jest zapewnienie Ci jak najlepszej opieki zdrowotnej, abyś mógł
bezstresowo podejśd do czekających Cię wyzwao.
Dlaczego akurat Centrum Medyczne MEDYK?







Zależy nam, na każdym z Was;
Znamy się na tym co robimy, działamy już ponad 22 lata;
Posiadamy fachowy, kompetentny zespół medyczny, czekający aby Ci pomóc;
Dysponujemy szerokim i kompleksowym wachlarzem usług medycznych, świadczonym na
najwyższym poziomie;
Jesteśmy największą na Podkarpaciu firmą świadczącą usługi Medyczne dla środowiska
akademickiego;
Nasze przychodnie posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tym samym dla
osób ubezpieczonych, świadczenia w nich realizowane są BEZPŁATNIE.

Aby zapisad się do lekarza, wystarczy wypełnić „DEKLARACJĘ WYBORU” 1 i przynieśd ją do
jednej z wymienionych wyżej przychodni. Deklarację oraz instrukcję jej wypełnienia
znajdziesz zarówno w dołączonym do listu pakiecie jak i na naszej stronie internetowej
www.medyk.rzeszow.pl oraz na każdej placówce Centrum Medycznego MEDYK.
Zachęcamy do stałego odwiedzania naszej strony: www.medyk.rzeszow.pl,
gdzie będziesz mógł:
- zapoznad się z szeroką ofertą usług,
- skorzystad ze specjalne stworzonej dla Ciebie „STREFY STUDENTA”,
- zarejestrowad się do specjalisty poprzez usługę e-rejestracja.
Dyrekcja i Pracownicy CM MEDYK
1

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2003 (Dz.U.nr 45, pozycja 391 z póź zm.) „Studenci oraz ubezpieczeni, którzy
przebywają poza miejscem stałego zameldowania powyżej 1 miesiąca kalendarzowego w roku, zobowiązaniu
są do wypełnienie i zgłoszenia deklaracji wyboru lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w miejscu aktualnego
zameldowania”.

