
 
PRZYCHODNIE W POBLIŻU CAMPUSU GRUNWALDZKIEGO I DOMÓW STUDENCKICH 

OFERUJĄCE WIZYTY U LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ: 

 

• Prywatna Przychodnia Lekarska Stefan Skrocki, Grunwaldzka 63 (DS. TALIZMAN), 

50-366 Wrocław, tel. +48713220369, 600255583 

GODZINY OTWARCIA :Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 20:00, Sobota 8:00-14:00 

(zarówno pracownicy rejestracji, jaki i lekarz pierwszego kontaktu, porozumiewają się w języku 

angielskim) 

Wszyscy studenci mogą skorzystać z teleporady. W przypadku konieczności wizyty osobistej 

istotne jest aby student posiadał ze sobą legitymację studencką oraz dokument ubezpieczenia (kartę 

EKUZ  / lub inne) 

 

• Scanmed Multimedis,  Parkowa 46, 51-616 Wrocław,  801 462 988  

GODZINY OTWARCIA :Poniedziałek - Piątek w godz. 7:30 - 19:00 

(w rejestracji część pracowników recepcji mówi po angielsku, lekarze przyjmują tylko w ramach 

teleporad - część lekarzy mówi po angielsku) 

Oferta opieki w ramach POZ skierowana jest do: 

 - pacjentów, którzy posiadają lub złożą deklarację w placówce, ubezpieczonych w NFZ 

 - w stanach nagłych dla Pacjentów ubezpieczonych z całej Polski  

 - w stanach nagłych dla Pacjentów posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia (EKUZ) lub Kartę 

Polaka. 

 

• Przychodnia Śródmieście, Sienkiewicza 37/39, Wrocław, +48(71) 321-32-20 

GODZINY OTWARCIA: Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 18:00 

 

(w rejestracji pracownicy nie mówią po angielsku, część lekarzy mówi po angielsku) 

Oferta opieki w ramach POZ skierowana jest do: 

- w stanach nagłych dla Pacjentów posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia (EKUZ)  

- pacjentów, którzy posiadają lub złożą deklarację w placówce 

• EMC Instytut Medyczny S.A ul. Łowiecka 24 (bud. J)50-220 Wrocław www.emc-sa.pl, tel.: 661-

300-403, tel: (071) 71-17-497 (studenci zainteresowani konsultacją u lekarza rodzinnego 

zgłaszają ten fakt drogą mailową na adres: recepcja.lowiecka@emc-sa.pl – osoby te zobowiązane 

są do skanu/zdjęcia karty EKUZ  zamieszczenia w nim swoich danych osobowych jak również 

polskiego numer telefonu, pod który lekarz może zadzwonić) 

• Strona Narodowego Funduszu Zdrowia z informacjami dla pacjentów dotyczącymi koronawirusa: 

https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;55967&des=1;2 

infolinia NFZ: 800 190 590 

• Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu e-mail: 

psse.wroclaw@pis.gov.pl, tel.+48  71 361 46 91 lub 92, 693 900 908, 781 400 199 - telefony 

czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz.: 7.30-15.00; całodobowo: 603 720 579) 

 

•  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu, tel. 519 338 486 
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