
 

ZASADY ZAPISÓW NA PORADY I WIZYTY 

REALIZOWANE PRZEZ SPZOZ  W NASIELSKU 
 

1. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 
 

Na wizytę do lekarza POZ pacjent ma prawo zapisać się poniedziałku do piątku w godzinach 

pracy rejestracji, tj.:  

 SPZOZ w Nasielsku, ul. Sportowa 2 

 Rejestracja czynna w godzinach 8.00 – 18.00,  tel. 23 691 25 03,  
 

 SPZOZ w Nasielsku – Przychodnia Stare Pieścirogi, ul. Sikorskiego 5 

   Rejestracja czynna w godzinach 8.00 – 18.00,  tel.23 691 22 20,  
 

 SPZOZ w Nasielsku - Filia w Cieksynie, ul. Sportowa 5 

Rejestracja czynna w godzinach 8.00-15.00, tel. 23 693 50 05.  
 

Pacjent może zarejestrować się na wizytę osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, 

telefonicznie lub online. 

Podczas rejestracji pacjent powinien otrzymać informację o dacie i godzinie wizyty. 
 

2. WIZYTY DOMOWE W RAMACH POZ 
 

SPZOZ  w Nasielsku, Przychodnia w Starych Pieścirogach i Filia w Cieksynie realizują również 

świadczenia w domu pacjenta – WIZYTY DOMOWE.  

Udzielane są one w uzasadnionych przypadkach po uprzednim zgłoszeniu wizyty w dniach                      

i godzinach pracy rejestracji i uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym z lekarzem POZ.  
 

Wizyty są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy POZ, tj.: Nasielsk i Stare 

Pieścirogi w godz. 8.00 -18.00 a Cieksyn w godz. 8.00 – 15.00. 
 

3. PORADNIE SPECJALISTYCZNE 
 

Na wizytę do poradni specjalistycznych pacjent ma prawo zapisać się poniedziałku do piątku w 

godzinach pracy rejestracji, tj.: SPZOZ w Nasielsku, ul. Sportowa 2 -  rejestracja czynna w 

godzinach 8.00 – 18.00,  tel. 23 691 25 03. 
 

Pacjent może zarejestrować się na wizytę osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, 

telefonicznie lub online. 

Podczas rejestracji pacjent powinien otrzymać informację o dacie i godzinie wizyty. 
 

4. PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ  
 

Na wizytę do poradni pacjent ma prawo zapisać się poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

rejestracji, tj.: SPZOZ w Nasielsku, ul. Warszawska 52 -  rejestracja czynna w godzinach  

8.00 – 20.00,  tel. 23 693 02 50. 
 

Pacjent może zarejestrować się na wizytę osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej, 

telefonicznie lub online. 

Podczas rejestracji pacjent powinien otrzymać informację o dacie i godzinie wizyty. 

 


