1.

Przychodnia lekarska W iszni Matej to prywatny folw ark . A panienki z okienka nic nie robig bo
jest ich za duzo bo jak byta by jedna to by byto by dobrze .Byli dobrzy lekarze specjalisci to
musieli odejsc bo byli chyba nie wygodni. Tylko zostawili byle jakiego lekarza ktory si^ na
niczym siQ nie zna

2.

Po "znikniQciu" doktor Kwiecien w Osrodku zdrowia nie ma teraz do kogo pojsc z dzieckiem.
Nie rozum iem jak mozna m iec super lekarza z ktorego ludzie sq zadow oleni i w bezmyslny
sposob pozw olic mu odejsc !!! Panie z recepcji pow inny przejsc szkolenie, bo ich brak
zyczliwosci i opieszatosc powala na kazdym kroku. Kolejki to jedno, a pustki w osrodku to
drugie... Jest tarn dwa razy w tygodniu wspaniata lekarka dr. Kaczmarzyk, ale do niej czeka siQ
ok 2 tyg. Dentysta ten mtodszy na bolqcy zqb do usuni^cia przepisuje antybiotyk i proponuje
wizyt^ za dwa miesiqce, tracqc potgodziny na "pogadank^" i w ywiad. Na pytanie czy
antybiotyk usmierzy bol, odpow iada, ze raczej nie. Prywatnie w Trzebnicy w takim przypadku
przyj^ta zostatam poza kolejkg a zgb zostat usuni^ty. Akcja trwata nie wi^cej niz 5 minut!
Pi^kny now oczesny osrodek przestronne gabinety tylko personel wymaga gruntownej
wymiany. Prosz^ o przyw rocenie do pracy doktor Kwiecien. Pani R. przepisuje dzieciom
antybiotyki przy przezi^bieniach, pani B. potrafi nie rozpoznac zapalenia oskrzeli, pan J.
potrafi przepisac leki nie badajqc dziecka. To co tarn siQ dzieje przypom ina nie przychodnie A
CYRK NA KOtKACH, co jest bardzo przykre dla wszystkich mieszkancow. Pani M arzanno
dzi^kujQ, ze pomyslata Pani o zebraniu opinii, mam tylko nadziej§ ze te opinie postuzq do
podj^cia odpow iednich dziatari. To lekarze i personel pow inni bye dla pacjentow. Namawia
si^ ludzi do ptacenia podatkow w naszej gminie, ale jaki to ma sens skoro nalezq do innych
przychodni, dzieci chodzg do innych szkot itp... kiedy jest zle, trzeba zrobic wszystko by byto
dobrze... Pozdrawiam

3.

Nie ma szans na w izyty dom ow e i opiek^ dla osob starszych. M oja mama ma 89 lat i to ja
prosz^ o wejscie bez kolejki do lekarza lub na wyniki. M ana powinna bye obj^ta programem
w izyt dom ow ych. Nie miata jeszcze zadnej. Kazda wizyta w osrodku dla mojej mamy to
wysitek . Przydataby siQ rehabilitacja na miejscu. Jestesm y coraz starsi i korzystamy z roznych
zabiegow. Dlaczego nie na miejscu. M arzy mi si§ lekarz ro d zin n y ., ktory zna choroby i
pacjenta

4.

Czytajqc opinie na tem at osrodka, nasuwa mi si^ jedyna mysl, dobrze, ze nie przeniostam
deklaracji z Boriczyka, a miatam taki zamiar. Dzi^kuj^ Pani M arzanno raz jeszcze za taki
pomyst na fb:) unikn^tam rozczarowania. Pozdrawiam Paniq i tych, ktorzy wydali
wyczerpujqce opinie.

5.

Na szcz^scie rzadko choruj^ i nie jestem'cz^stym gosciem w naszym Osrodku. M im o tego nie
mam dobrych doswiadczen. Dodzw onienie si^ na re ce p cji graniczy z cudem. Um awianie si§
na konkretnq godzin^ to fikeja - trzeba odstac swoje w kolejce. Panie z recepcji zawsze majq
wazniejsze spraw y niz czekajqcy na obsiugQ pacjent. PominQ fakt, ze dost^p do wrazliwych
danych ma Pani Sprzqtajqca, ktora w razie kolejki wydaje wyniki badari. Reszta to z
pewnoscig wina systemu, bo tak sobie ttumacz^ walk$ o podstaw ow e badania typu
morfologia.

6.

Osrodek w ybudow ano i na tym poprzestano. Tam nalezy si§ catkowita wymiana personelu.
Kazdy ma min^ na kwintQ i nic po za tym. Te oczekiwania zmuszajq czfowieka do przepisania
si^ do innych osrodkow . Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, dlaczego w innych pobliskich
osrodkach zdrow ia nie ma problem u z zapisaniem si^ na w izyty? Co niektorzy twierdzq, ze

pow innism y w iedziec kiedy b^dziemy chary i zapisac si^ na wizyt§. CHORE! Dlatego wiele
mtodych osob uciekto stamtqd, pozostali starsi i Ci niezm otoryzow ani.
7.

Dodam jeszcze, ze jak si^ zajedzie to korytarze sq pustel Ale nigdy nie ma juz miejsc przy
rejestracji. Radz$ wszystkim leczyc si^ w Lesnej Gorze (Na dobre i na zte) tarn jest wszystko
na "cito"

8.

Nie jestem zadow olona w ogole do lekarza nie mozna siQ dostac gdy do pediatry si^ idzie to
w poczekalni nie ma dzieci tylko osoby doroste a jesli idzie siQ do internisty to u jednego z
nich jest zawsze pusty korytarz jest jeden lekarz ktory przyjmuje i zajmuje si(j ludzmi
kom petentnie ale na wizyt^ u niego trzeba czekac na wizyt^ tydzien albo i dwa szkoda tylko
byto w ydaw ania pieni^dzy na osrodek w ktorym od pan w rejestracji si^ styszy jesli pani nie
odpow iada powinna pani zm ienic osrodek zdrowia nie wspomn^ juz o nie kom petencji
lekarzy

9.

kilka ra z y , ustyszatam przy rejestracji ,ze mam jechac na ostry d y z u r ... zam awiam recept^
jedna z Pan m o w i, ze po dwoch dniach b^dzie gotowa , gdy zajezdzam, okazuje si^ ze nie ma
recepty ... gdy prosz^ o to by lekarz ja w ystaw itto styszQ ,ze nie ma lekarza ...najzabawniejsze
jest to ze jest to godzina 14 gdzie osrodek jest czynny do 18 . W tedy nasze drogie Panie
dzwoniq do apteki i kaz^ pozyczyc leki gdzie w zamian zostawiam pieni^dze w zastaw ... na
drugi dzieri musze jechac drugi raz wsiqsc receptQ zaniesc osobiscie do apteki i wszystko
uregulowac ... Dr Jankowski nie potrafi leczyc,... bo kiedy id§ do niego na wizyt^ styszy ze
mam sobie na allegro zam ow ic np. olej ko'kosowy i nim si^ w ysm a ro w a c, a np. mam gryp^
...kiedy potrzebuje kart$ na pampersy dlai niepetnosprawnej osoby to kaze czekac twierdzgc
ze musi dbac o swoje r^ce i za jakis czas wypisze a jest to kwestia kilku pieczqtek. Pani w
rudych wtosach jest strasznie nie mila osoba ... Na drzwiach sa pow yw ieszane kartki ze osoba
z nagtym w ypadkiem b^dzie przyj^ta jako dodatkowa osoba to jest jedno w ielkie ktamstwo ...
nawet bytam sw iadkiem gdzie jedna z kobiet robita badania , odbierajqc wyriiki okazato si$
,ze nie sq to te ktore chciata . Jedyne co mozna pochwalic to ginekologie i potoznq nigdy nie
ma tam problem u z dostaniem si^ gdy jest nagty w ypadek , w szystko wyttumaczy.

10. Szkoda m ow ic i poruszac tem at, po co empcje maj^ doprow adzic do nerwow...
Zabratam dzieci, siebie rowniez z tej„ petnej zyczliwosci, placow ki.... Lekarz dla dzieci...teraz
wiem, co znaczy opieka pediatryczna, szkoda pieni^dzy na utrzym anie tego obiektu....
11. Poki co najwi^kszym problem em osrodka jest nie udzielenie chorem u pomocy. Idqcdo dr
Jankowskiego po pom oc ustyszatem ze mam um ierac bo mam kijowy organizm. Do tego
przyjmuje i ostuchuje pacjenta przy gtosniej muzyce !! No i zawsze ma w ielkie pretensje po co
si^ do niego przyszto. Zupetnie przeciw ienstwo dr Kwiecieri. Druga sprawa dostac si(j do
stom atologa to czysta masakra. Na wizyt^ trzeba czekac 2 miesiqce !! Po dostaniu juz si^
ustuga wykonana na odpieprz si§ i za chwjle nalezy isc drugi raz ale tym razem juz prywatnie.
12. To i ja dam swojg opini^... Personel rnogejiporownac z zerem... Jedyna osoba, od ktorej
mozna dostac o dpow iedz to jest pani potozna Dorotka oaza spokoju i kobieta na prawdQ
zyciowa... Tak jak wyzej w ym ieniono z Pariiq Ruda z recepcji nie jeden Cztowiek miat nie mity
kontakt... Ostatnio sama uciekam z tego o srodka!! I Gdy kazano mi czekac w kolejce do
ginekologa 4 miesiqce... Osoby z zewnqtrz "znajome znajomych " z dnia na dzieri b^dq mile
widziane a cztowiek od urodzenia moze tkw ic w jednym i tym samym osrodku a i tak lata
wsz^dzie prywatnie....
13. M oim zdaniem to trzeba zm ienic menadzera w tej przychodni bo tam nie ma kto rzqdzic, to
co si^ tam dzieje to jest kary godne mamy 10 pielejgniarek, a porzqdnego lekarza nie ma,
jezeli cztowiek potrzebuje pom ocy to z braku lekarzy nie ma szans jednym stowem porazka.
14. Ja juz raz miatam okazj^ pofatygowac si^ do Wojta naszej gm iny na skarg^ wtasnie na tem at
odbierania tel. M ato szatu szto d o s ta c , ale go w tedy nie zastatam i kazano mi isc do pozal siQ

Boze P. Kierow nik osrodka. Na tem at p. Boberskiej w ole si$ juz nie w ypow iadac bo nie jedno
krotnie dochodzito mi^dzy nami do ktotni mato brakowato do r^koczynu. M yslg ze debili maja
przed sobq. Jak rabanu narobi si^ na caty osrodek to wszystkie stojq do pionu. P. Kierownik
nie przyzna racji pacjentowi tylko stoi murem za sw oim i personelem , powiedziata "jesli Nie
chce Pani chodzic z dzieckiem do dr. Boberskiej to moze Pani isc do innego lekarza". A ja si§
pytam jakiego? ! Chyba do dr. Hausa. Sami specjalisci, z mojej strony mog^ pochwalic
stom atologa p. SZ. ma podejscie do dzieciakow, czekamy na dr Kwiecieri ztota kobieta. Takich
lekarzy chcem y!!!
15. Osrodek nowy, ale lekarze do wym iany oprocz dr. Ottou oraz dr. Kaczmarzyk. Nigdy nie ma
miejsca a tak naprawd^ to pusty osrodek, Za duze zam ieszanie jest w recepcji... I Pariie gubig
wyniki badari. Szkoda gadac.
16. Zastanawia mnie jeszcze jedno po co w recepcji jest zatrudnianych tyle pari ja bytam
swiadkiem jak dwie siedziaty a dwie statyikoto nich i w ielkie dyskusje urzqdzaty „„sp o ko jnie
wystarczyta byjedna pani
17. Ja kiedys dzwonitam 5 razy do naszego Osrodka dopiero za 6 razem panie z recepcji odebraty
telefon , na dodatek jest jedna niemita piel^gniarka jak mozna tak nazwac tq paniq ( ruda w
kr^conych loczkach ) ktora jest BARDZO NIEM ItA I ROBI WIELKA tASK^ ) jak ma udzielic jakis
in fo rm a c ji.... !!!!!!!
18. Niestety nie ma dr Kwiecieri. Teraz nie ci^zko dostac si^ do pediatry, poniew az do dr
Boberskiej idq dorosli. Osobiscie po kilku diagnozach i leczeniu dr Jankowskiego rejestruje si^
wsz^dzie tylko nie do Niego. Bardzo powaznie myslQ o zm ianie osrodka.
19. Jeszcze jedno "lekarz" czy "piel^gniarka" joowinni przyjm owac pacjentow w biatym fartuchu a
nie przedstawiac rewiQ m ody proszcj wyrgzcie swoje opini^ moze to poskutkuje i w koricu cos
siQ zmieni.
20. M am y pi^kny osrodek zdrow ia ale co z tego jak nie ma u kogo si^ w nim leczyc jeden lekarz
lepszy od drugiego od kiedy odeszta dr. Kwiecieri szczerz^ w ol§ isc z dziecm i prywatnie niz do
naszej przychodni.
21. Pom ystgodny nasladowania. Pochwalic mozna zyczliwosc personelu i kierow nictw a placowki.
22. M am y sliczny now y osrodek. Gdyby nie dr Boberska i wspaniata ginekologia z paniq Dorotka
potoznq na czele to juz bym si$ przeniostd gdzie indziej .Dodzwonic si^ to tragedia a siedzi ich
tam tyle !!!!
23. brak w izyt dom ow ych cztowiek nie da rac|y dojsc do osrodka a tu odm ow a przykre
24. Dzis poprzez kom entarze znajomych zauwazytam Pani profil i ostatni post dot. osrodka.
chciatam pisac oficjalna skarg^, natom iast jesli ktos w koricu ma zam iar cos tam zm ienic to
myslQ ze jeszcze siQ wstrzymam. Po 1. Dodzw onienie si§ do osrodka graniczy z cudem,
w ielokrotnie jednak widziatam jak Panie przy dzwoniqcym telefonie staty bez jakiejkolw iek
reakcji. 2. Pani w rudych wtosach jest niemita, na wszystkich patrzy z gory (poza kolezankami
z pracy), nie radz^ zadawac jej jakichkolw'iek pytari gdyz odpow iedz niekiedy wbija w ziemi^.
Dodam moze sytuacj^ sprzed paru tygodni. M ojej babci (w w ieku 70+) zm ieniono w osrodku
lek (o ile pami^tam byt to lek na cisnienie) teoretycznie wczesniejszy miat zta korelacje z
innym stosow anym lekiem. Babcia zle siej|czuta po jego zazyciu w iec pojechata do osrodka,
skqd bezposrednio karetka do szpitala we W roctawiu w stanie zagrozenia zycia. Lek zostat
zm ieniony bez zadnych podstaw (byt to lekarz rodzinny) i wywotat u babci duze ktopoty z
sercem (arytmia, m igotanie przedsionkow). Z ostrego dyzuru babcia dostata recept^ i
polecono jej udac si^ do lekarza. Receptfj|babcia wykupita, leki zacz^ta zazywac i po wizycie u
lekarza polecono jej zrobic badanie krwi. Babcia potraktowata to rutynow o gdyz taki wtasnie
byt przekaz lekarza. Przed swi^tami Bozego narodzenia udata siQ do osrodka w celu pobrania
krwi. Niestety byt to dzieri kiedy takowych nie ma, a kolejny raz nikt nie zaznaczyt ze sq one

tak wazne w iec moja babcia, nie chcqc pp raz kolejny jechac do osrodka (dla starszej osoby
bus gm inny to rowniez spore wyzwanie) postanowita zrobic je po swi^tach. Niestety, nim to
si? stato, u babci nastqpita silna reakcja alergiczna w postaci sinicy na catym ciele, gdyz lek
musiat bye daw kow any w oparciu o cotygodniowe(l) badania krwi. Nikt tego babci nie
powiedziat. Pojechatam wraz z nig pobrac krew (zaznaczytam juz na samym poczgtku Pani w
rudych wtosach, ze bardzo si? spieszymy ( musiatam isc do pracy) w iec prosz? o szybka
obstug?) ludzie, ktorzy tam przychodzej Scj bardziej uprzejmi niz personel w iec przepuszczono
nas w kolejce do lekarza. Gorzej z pobraniem krwi. Po 20 m inutach czekania zapukatam i
wesztam z zapytaniem czy mogtyby Panie pobrac krew od babci. W srodku smiechy, ploteczki
(zadnego pacjenta) Pani krotko sci?ta (niestety nie znam imion) powiedziata ze przeciez za
chwile, ze czekac i wszystkie wrocity do rozmow. Nie byty to mite stowa czy chocby zwykle
zw rocenie uwagi, a raczej solidny "opiernicz". Powiedziatam do Pani w rudych wtosach ze
przeciez zaznaczytam ze si? spieszymy. Po wyjsciu babci z sali gdzie zostata w koricu pobrana
krew podesztam zapytac kiedy b?dg wyniki i kolejny raz pani w rudych wtosach nakrzyczata
na mnie ze gdzie ja si? tak spiesz? ze mam z babcia usiqsc na 15 m inut i czekac. Szkoda stow.
W ostatnim czasie u babci znowu pojawity si? duze zasinienia w iec zadzwonita by um ow ic si?
do doktora Jankowskiego, aby mogt szybko zareagowac. Zaproponow ano jej term in "za 3
dni"
25. Kiedy sama przysztam na w izyt? do dr Jankowskiego, zam iast o 8 pojawit si? o 8.20 i nast?pne
10 m inut poswiecit na zapalenie kadzidetek oraz zaparzenie sobie ziotek do picia. W srod
znajomych i rodziny znany jest ze swojegq naturalnego podejscia, wszystkim doradza
kieliszek wodki, masto kokosowe, suplem enty z allegro. Sama z ktopotam i zotgdka i bolem
plecow nie dostatam tak naprawd^ zadnej diagnozy pom im o bolu lekarz powiedziat ze nic mi
nie jest (zrobit dose bolesnie usg jam y brzgsznej) a na bol plecow zalecit cw iczenie jogi (nawet
pokazat pozyeje). Recepty jesli ktos kaszlejczy ma gryp^ w ypisuje bez zadnego badania, ba,
cz^sto nawet bez zam ienienia stowa. Zapa'trzony w kom puter mam w razenie wpisuje
wszystko jak leci kazdemu. Niestety wszystko co jest zapisane w kom entarzach jest prawda.
Dobrze funkejonuje tylko ginekologia i parii potozna ktora jest dostow nie aniotem. Recepcja
to jakis zart, przy m oim pobieraniu krwi rudowtosa pani wr^cz drwita ze mnie ze si^
poptakatam, ze jak tam mozna.
26. Na pochwale zastuguje poza ginekologia pjel^gniarka blondynka w dtuzszych wtosach,
starsza. Ona pobierata mi krew, zawsze byta mita i uprzejm ie podchodzita do pacjenta.
Obecnie z cata rodzina rozpatrujem y przeniesienie do innego osrodka gdyz mam y dose
ci^gtego traktow ania jak osoby gorsze, zwtaszcza przez Paniq w rudych wtosach oraz lekarza
ktory bardziej zachowuje si^ jak znachor. Bardzo przykro mi to pisac bo za czasow dr
Ludwiczaka a takze kiedy byta juz dr Kwiecieri lekarze nauczyli nas innego podejscia. Teraz
dost^p do lekarza na juz ma tylko rodzina i znajomi pracujqcych, a
"norm alni" ludzie nie. Studiuje psychology biznesu i tym wszystkim Paniq nalezy si? solidne
szkolenie dot. zachowania w obec innych ludzi. Prosz? o inform acje co zostanie w tej sprawie
zrobione. Dzi^kuje i pozdrawiam
27. Myslatam ze w osrodku s^ uprzedzeni tylko do niektorych osob. Ja mam ci^ty j^zyk i czasem
cos Paniom odpow iem z recepcji, ale w idz? ze to tyczy si<? wszystkich. Proponuje rozgtosnic
to w telewizji, albo chociaz w naszej lokalnpj gazecie.
28. W itam Pani M arzenko moje zdanie na tem pt osrodka jest takie. Panie piel^gniarki s<^ bardzo
nie przyjem ne zero podejscia do pacjenta. p^zko si? do osrodka dodzw onic . Co nie ktore
Panie chodzq bez fartuszka jak by byty na pokazie mody. Co do lekarzy daje wiele do zyczenia
tylko doktor Rojek oraz Kaczmarczyk kom petentne w leczeniu i doktor Ottu nie mam rowniez

za szczerzeri do potoznej. To chyba wszystk^i co mam do pow iedzenia w tej sprawie
pozdrawiam.
29. Tata miat jakies szmery w uszach, dr Jankowski kazat mu kupic M P3 i sam jej mu szukat na
allegro - now oczesne leczenie
30. Kilka razy styszatem od pani w rudych wtos^ch, ze jak mi si^ nie podoba, to mam zabrac
!

dokum enty i przepisac siQ do innej przychoplni
31. Pani sprzgtajqca wydaje wyniki, podstuchujje wszystkie rozm owy, ciggle stoi przy rejestracji,
um ow ic si$ na wizyt^ nie mozna - za dwa tygodnie, a korytarze puste - nie ma pacjentow,
lekarze siedzq na kawce, a piel^gniarki plojkujq. Tylko ginekologia na najwyzszym poziomie,
dr. Hariczyc i wspaniata pani Dorotka,

32. Witam ja w sprawie osrodka Wiszni Malcj tez jestem bardzo zawiedziona naszq
Przychodni poniewaz dose ze cigzko si^ dodzwonic i dostac do lekarza. Niedawno
bylam w Przychodni bo chcialam jak najszybciej dostac siq: do lekarza poniewaz
jestem schorowana osob^ po paru operabjach na uszy i czekaj^ mnie kolejne. A
chcialam si^ dostac do lekarza poniewaz po leku na uszy dostalam bardzo silnego
uczulenia na calym ciele i nie moglam sobie z tym poradzic, to powiedziano mi w
rejestracji ze nie przyjm^ mnie bo sq. duze terminy i musialabym czekac par^ dni aby
dostac sicj do lekarza i zaproponowano abym pojechala na ostry dyzur. Porostu brak
slow, mog^ potwierdzic inne komentarze iz ze personel bywa nieuprzejmy i nie mamy
dobrych specjalistow. Np moj syn mial ospg po tygodniu mialam przyjsc do kontroli i
pani doktor stwierdzila ze dziecko juz moze wrocic do Przedszkola bo jest wszystko w
porzqdku choc nie wszystkie strupki zeszly, w przedszkolu opiekunowie byli w szoku
ze on powinien pozostad jeszcze w domu przynajmniej dwa tygodnie aby wszystko do
konca zniklo i zeby organizm si$ Zregenerowal poniewaz moglby przezi^bic skor$ a
bylo to zim^. Bylo jeszcze kilka innych sytuacji i szczerze powiem, naprawd^ bardzo
dobrze by bylo abysniy mieli konkretnych specjalistow i Zeby naprawd? nam
pomagali abysmy nie musieli si$ martwic ze dziecko jest niedoleczone, czlowiek w
naprawd? potrzebuj^cej sprawie mial poinoc. Jesli sytuacja si$ nie zmieni to zmieni^
przyehodnie dla dobra siebie i dzieci choc przykro bo mamy swoj^ a naprawd^ nie
mamy do kogo isc, na kogo liczyc. Pozdrawiam

