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Kontakt z przychodnią 

Musisz być mieszkańcem  Maasbree, aby otrzymać opiekę medyczną w Maasbree. Z wyłączeniem pilnych 

sytuacji. Zadzwoń do przychodni, jeśli potrzebujesz opieki medycznej i umów się na wizytę. Weź ze sobą 

tłumacza, jeśli sam nie mówisz po holendersku, niemiecku lub angielsku. W związku z bezpieczeństwem 

dotyczącym Covid-19 nie przychodź do przychodni z wyprzedzeniem, zawsze najpierw zadzwoń. 

Podczas kontaktu telefonicznego zostaną zadane pytania w celu ustalenia jak bardzo jest pilny dany 

przypadek. Miej pod ręką dowód tożsamości (ID) i oryginalną kartę ubezpieczenia, i pamiętaj aby zabrać je 

ze sobą do gabinetu, jeśli zostanie umówiona wizyta. Jeśli nie jesteś ubezpieczony w Holandii, z wizytą 

wiążą się koszty, które w późniejszym czasie możesz uregulować z własnym ubezpieczeniem. Koszt jednej 

wizyty to  51,00 €, płatne gotówką. W przychodni nie ma bankomatu, ale jest jeden w sąsiedztwie. 

Prosimy o  podanie holenderskiego numer telefonu wraz z twoimi danymi, abyśmy mogli się z tobą 

skontaktować w razie potrzeby. Może minąć trochę czasu, zanim utworzymy plik z Twoimi danymi. Zabierz 

ze sobą na spotkanie opakowania od swoich leków. 

Pracujemy z terminami wizyt, dlatego prosimy o stawienie się  na wizytę o czasie i maksymalnie z 1 osobą 

towarzyszącą / tłumaczem. Jeśli nie możesz przybyć na wizytę lub wizyta nie będzie już konieczna, 

oczekujemy, że anulujesz spotkanie. Możemy obciążyć Cię kosztami, jeśli nie pojawisz się na spotkaniu bez 

uprzedzenia (stawka nie pojawia się). 

W celu powtórnego otrzymania kolejnej dawki leków przychodzisz do przychodni dopiero po konsultacji 

telefonicznej z dowodem osobistym, ważną kartą ubezpieczenia i oryginalnymi opakowaniami od leków. 

Nowe recepty na leki przyjmowane stale  przekazywane są  tylko pacjentowi. Leków nie można pobrać 

bezpośrednio z apteki, ponieważ lekarz rodzinny musi podpisać receptę. Pamiętaj, aby zamówić leki na 

czas. Jeśli nie jesteś ubezpieczony w Holandii, za wydanie recepty musisz  w przychodni pokryć koszty 

(25,50 EUR) gotówką. Możesz przesłać fakturę do swojej firmy ubezpieczeniowej. Za leki również będziesz 

musiał w aptece zapłacić. 

 

STRESZCZENIE : 

Umówienie wizyty : 

• Zawsze najpierw zadzwoń 

• Miej przy sobie ważny dokument tożsamości i kartę ubezpieczeniową 

• Mów po holendersku, niemiecku lub angielsku (samodzielnie lub przez tłumacza) 

• Zabierz opakowania od leków, dowód osobisty i kartę ubezpieczeniową ze sobą,  po wcześniejszym 

umówieniu wizyty  

• Przyjdź na czas 

• Anuluj wizytę, jeśli nie możesz przyjechać na nią lub wizyta nie jest już konieczna  

Jeśli potrzebujesz kolejną dawkę tych samych leków : 

• Zawsze najpierw zadzwoń 

• Miej przy sobie ważny dokument tożsamości i kartę ubezpieczeniową 

• Mów po holendersku, niemiecku lub angielsku (samodzielnie lub przez tłumacza) 

• Lek można zamówić tylko osobiście z oryginalnym opakowaniem od leków, dowodem osobistym i 

kartą ubezpieczeniową 

• Zamów leki na czas 

https://www.huisartsenpraktijkmaasbree.nl/

