
 

HARMONOGRAM ŚWIADCZEŃ NFZ w Przychodni Frontida 

- świadczenia na miejscu: ul. Opolska 188, 52-014 Wrocław 

 

REJESTRACJA 

- poniedziałek - piątek w godz. 8.00-18.00 

tel. +48 884 882 221 
 

 

WIZYTY STACJONARNE ORAZ TELEPORADY 

- poniedziałek - piątek w godz. 9.00-13.00 oraz 14.00-18.00 

Podczas wizyty - konsultacji lekarskiej istnieje możliwość, w razie wskazań 

medycznych, wystawienia recepty, zwolnienia lekarskiego, czy niezbędnych 

skierowań na badania laboratoryjne i/lub obrazowe, świadczone w ramach 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 
 

 

WIZYTY DOMOWE 

- w godzinach pracy Przychodni 
W razie obecności wskazań medycznych, w uzasadnionych przypadkach, istnieje 

możliwość zrealizowania wizyty domowej. O zasadności wizyty domowej decyduje 

każdorazowo lekarz. 
 

 

SZCZEPIENIA, BILANSE, PATRONAŻE 

- po indywidualnym ustaleniu terminu 
 

 

CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKIE  

(iniekcje, EKG, spirometria) 

- w godzinach pracy Przychodni 
 

 

KONSULTACJA PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ 

- po indywidualnym ustaleniu terminu 
 

 

PUNKT POBRAŃ 

- po indywidualnym ustaleniu terminu, w godz. 8.00-9.00 
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HARMONOGRAM ŚWIADCZEŃ NFZ w Przychodni Frontida 

- świadczenia poza Przychodnią Frontida (na zewnątrz) 

 

BADANIA LABORATORYJNE 
Dla pacjentów zadeklarowanych w naszej Przychodni (świadczenia NFZ), badania 

laboratoryjne, na które wystawiamy skierowanie, realizowane są przez sieć 

laboratoriów Diagnostyka Sp. z o.o. 

 

Najbliższy punkt pobrań laboratorium Diagnostyki: 

Punkt pobrań przy ul. Opolskiej 131 we Wrocławiu 

Godziny otwarcia: 

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, 

- w sobotę w godzinach 8.00 - 12.00. 

Telefon kontaktowy do punktu pobrań: 71 714 97 00 

 

BADANIE USG 
Dla pacjentów zadeklarowanych w naszej Przychodni (świadczenia NFZ), badania 

ultrasonograficzne, na które wystawiamy skierowanie, realizowane są w  

Centrum Medycznym ARTEMED przy ul. Krasińskiego 29 we Wrocławiu. 

 

Dane kontaktowe do pracowni ultrasonograficznej: 

- telefon komórkowy: +48 511 188 888 

- e-mail: kontakt@artemed.pl 

- strona internetowa: https://www.artemed.pl/ 

 

BADANIE RTG 
Dla pacjentów zadeklarowanych w naszej Przychodni (świadczenia NFZ), badania 

rentgenowskie, na które wystawiamy skierowanie, realizowane są w 

 Centrum Ortopedycznym ORTHO-MED przy ul. Krynickiej 7-9 we Wrocławiu. 

 

Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 (we 

wtorki - do 20.00). 

 

Dane kontaktowe do pracowni rentgenowskiej: 

- telefon stacjonarny: 71 361 51 17 

- telefon komórkowy: +48 601 521 153 

- e-mail: rejestracja@ortho-med.info 

- strona internetowa: www.ortho-med.info 
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