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z życia miasta

Więcej miejsc do ćwiczenia
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Są już prawie gotowe. Na terenie miasta powstają nowe siłownie na świeżym
powietrzu. Dwie w Łaziskach Średnich są już oddane do użytku – jedna na placu
zabaw przy ul. Staszica, a druga w parku przy ul. Wyszyńskiego. Trzecia – na os. Energetyków – również na dniach powinna być gotowa. ms

Cyfrowe
zdjęcie rtg
Już we wrześniu w poradni ortopedycznej w Łaziskach Średnich będzie
można zrobić cyfrowe zdjęcie rentgenowskie. Na początku lipca wyłoniona
została ﬁrma, która zajmie się ucyfrowieniem aparatu rtg. Uproszczony system
wykonywania zdjęcia będzie ułatwieniem
zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta.
Ortopeda zlecając wykonanie zdjęcia,
będzie wysyłał takie zlecenie do pracowni
online. Pacjent nie będzie otrzymywał już
żadnego papierowego skierowania, żeby
się zarejestrować. Kiedy zdjęcie będzie
zrobione, zostanie przesłane na komputer
lekarza – wyjaśnia Jacek Grela, prezes
„Proelmedu”. Oczywiście na życzenie

W sumie w Łaziskach jest już pięć siłowni zewnętrznych

W

iększość lekarzy „Proelmedu”
prowadzi już elektroniczną dokumentację medyczną każdego
przyjmowanego pacjenta. Kilka miesięcy
temu zaczęliśmy wdrażać ten system
i stopniowo włączać do niego kolejnych
lekarzy. Wydaje mi się, że wszystko idzie
zgodnie z planem. Wiadomo, że wiąże się
to z przestawieniem się lekarza na nowy
sposób pracy, bo nie każdy szybko
i sprawnie obsługuje komputer, zwłaszcza
pod presją czasu, kiedy w poczekalni czeka
sporo pacjentów. Myślę jednak, że jest
dobrze – mówi Jacek Grela, prezes „Proelmedu”.

Przydomowe...
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Kolejną nowością jest zmiana z 12 na
36 miesięcy daty faktury za zakup i montaż
przydomowej oczyszczalni ścieków, którą
można dołączyć do wniosku o dotację.
Celem zmian jest podłączenie większej ilości
mieszkańców do kanalizacji sanitarnej oraz
minimalizacja negatywnego oddziaływania
przydomowych oczyszczalni ścieków na
środowisko – informuje Iwona Gejdel
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
Zmiany będą obowiązywały od
1 stycznia 2017 r.
WOŚ

Działa też już internetowa rejestracja.
System jest dopiero wdrażany i nie
obejmuje jeszcze wszystkich lekarzy. Żeby
zarejestrować się online, należy na stronie
„Proelmedu” utworzyć konto. Użytkownik
może umawiać się na wizyty, odwoływać
je oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych. Zarezerwowanie terminu dostępne jest po naciśnięciu przycisku „Wolne
terminy”, znajdującego się w głównym
menu aplikacji. Użytkownik posiada możliwość wybrania świadczeniodawcy, specjalności, świadczenia, osoby personelu,
daty wizyty oraz jej typu. Wizyty zgodne
z ustawionymi parametrami zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku „Wyszukaj”. Rezerwacja terminu odbywa się
poprzez użycie pozycji „Rezerwuj”, a następnie potwierdzenie dokonania rezerwacji przyciskiem „Wyślij”. Należy pamiętać, że rezerwowanie wizyt jest możliwe
wyłącznie dla zalogowanego użytkownika.
Do lekarzy p.o.z. należy rejestrować się
z trzydniowym wyprzedzeniem. Jeżeli rejestrujemy się do lekarza specjalisty, do
którego potrzebne jest skierowanie,
musimy je dostarczyć do przychodni
w ciągu 14 dni – w przeciwnym razie rezerwacja zostanie usunięta. Istnieje również
możliwość założenia subkonta dla dziecka,
którym zarządzamy za pośrednictwem
swojego konta. ms
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Rejestracja online

Rozpoczęły się prace związane z ucyfrowieniem
aparatu rtg w Łaziskach Średnich

pacjenta takie zdjęcie będzie można
zgrać na pendrive lub płytę. Będzie
również możliwe zlecenie opisu takiego
zdjęcia właściwie w każdym miejscu
w Polsce, dzięki przesłaniu cyfrowego
obrazu na dany adres. Od 20 lipca mają
rozpocząć się szkolenia personelu, a do
końca sierpnia proces ucyfrowienia
aparatu powinien zostać zakończony.
Do ucyfrowienia naszego aparatu przygotowywaliśmy się już dość długo, ale
wybór systemu nie był taki prosty. Na
rynku jest ich sporo, a wszystko zależy od
ceny. Przeanalizowaliśmy różne warianty i
myślę, że nasz wybór jest dobry. Oczywiście, wszystko sprawdzi się w praktyce
– zaznacza prezes spółki. ms
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