
TOM 1, NUMER 5  Marzec 2023

COROCZNA KONTROLNA WIZYTA LEKARSKA
Zarządzanie usługami medycznymi 
W przypadku skorzystania z usługi medycznej dostawcy innego 
niż UHS w ramach leczenia ambulatoryjnego/szpitalnego, 
w ramach opieki w nagłych przypadkach lub w ramach 
pilnej pomocy medycznej, w celu kontynuacji leczenia 
konieczne jest posiadanie skierowania. W razie konieczności 
prosimy o umówienie się na kontrolną wizytę poszpitalną 
lub pozabiegową u swojego lekarza pierwszego kontaktu 
(Primary Care Physician, PCP) lub lekarza specjalisty. 

UHS powiększa swój zespół o nowych lekarzy 
• Dr. Stephanie Chen (ginekolog-położnik) Polk Street 

• Dr. Randa Hassan (ginekolog-położnik) Polk Street 

• Dr. Waldemar Nowak (neurolog) Polk i 87th Street 

• Dr. Mylene Remo (hematolog/onkolog) Polk Street 

• Dr. Tomasz Podobinski (fizjatra) Polk Street 

• Dr. David Cohen (kardiolog) Evanston 

• Dr. Dariush Takhtehchian (kardiolog) Evanston Coroczna kontrolna wizyta lekarska (Annual Well Visit, AWV) to 
odbywająca się co roku konsultacja lekarska w formie bezpośredniego 
spotkania. Wcześniej określano ją jako okresowe badanie fizykalne. 
Członkowie powinni umawiać się na wizytę AWV co roku. 

ABY UMÓWIĆ TERMIN WIZYTY Prosimy zadzwonić pod  
nr 312-423-4200 i poprosić o usługi dla członków x3285. 

Informujemy, że pacjenci Union Health Service 
mają możliwość zamówienia usługi przypominania 
o nadchodzącej wizycie lekarskiej za pośrednictwem 
wiadomości tekstowej. Istnieje również możliwość 
otrzymywania naszego newslettera i innych informacji 
od Union Health Service drogą elektroniczną. Prosimy 
sprawdzić, czy posiadamy Pana/Pani poprawny numer 
telefonu i adres e-mail. Podanie nam poprawnych danych 
kontaktowych ułatwia komunikację z pacjentami. 

ZASADA PIERWSZEŃSTWA WEDŁUG KOLEJNOŚCI 
ZGŁOSZEŃ TELEFONICZNYCH 
w przypadku wizyt w UHS w dniu zgłoszenia 
Wizyty w dniu zgłoszenia mogą być dostępne dla pacjentów wymagających pilnej pomocy medycznej. Zalecamy możliwie jak najszybsze umawianie 
terminów wizyt. W przypadku chęci umówienia się na wizytę w dniu zgłoszenia konieczne może być odbycie rozmowy z pielęgniarką, która 
określi stopień pilności Pana/Pani potrzeby. W przypadku przyjścia do kliniki bez wcześniejszego umówienia terminu wizyty może Pan/Pani zostać 
poproszony(-a) o podanie powodu wizyty, poczekanie na możliwość przyjęcia przez lekarza lub przyjście w innym dniu. Umówienie terminu wizyty 
lekarskiej to obustronne zobowiązanie. W przypadku braku możliwości stawienia się na wizycie w umówionym terminie prosimy o powiadomienie 
nas o tym fakcie z wyprzedzeniem, abyśmy mogli zaoferować odbycie wizyty w zarezerwowanym przez Pana/Panią terminie innej osobie w 
potrzebie. W przypadku gdy nie będzie Pan/Pani miał(a) możliwości dotrzeć na wizytę na czas, prosimy o uprzedzenie nas o tym fakcie drogą 
telefoniczną. Postaramy się zrobić wszystko, aby Pana/Pani potrzeby zostały zaspokojone. W przypadku dużego spóźnienia na wizytę może być 
konieczne przesunięcie jej na inny termin. SŁUŻYMY NASZYM PACJENTOM OD 1955 ROKU



JAK ŚWIĘTOWAĆ 

NARODOWY MIESIĄC 
PRAWIDŁOWEGO 

ODŻYWIANIA 

Aktywność fizyczna 
Prawidłowe odżywianie to 
nie tylko dieta. Akademia 
Dietetyki i Prawidłowego 
Żywienia (Academy of Nutrition 
and Dietetics) zachęca do 
podejmowania regularnej 
aktywności fizycznej. 
Zumba, pływanie lub spinning 
urozmaicą codzienne treningi 
i sprawią, że staną się one 
bardziej ekscytujące. 

Szukajmy nowych 
inspiracji 
Codzienne gotowanie stało się 
przykrą rutyną? Zachęcamy do 
sprawdzania nowych przepisów 
i szukanie nowych inspiracji 
kulinarnych, które wprowadzą 
do naszej diety powiew 
świeżości. Warto zaopatrzyć 
się w nową książkę kucharską 
lub zajrzeć na profile słynnych 
blogerów kulinarnych. 

Union Health Service prowadzi na terenie 
Chicago i okolic sześć placówek, które świadczą 
opiekę podstawową i specjalistyczną 

Lokalizacje:

• 1634 W. Polk St. Chicago, IL. 60612

• 4701 N. Cumberland Ave. Norridge, IL. 60706

• 2800 W. 87th St. Chicago, IL. 60652

• 610 S. Maple St. Oak Park, IL. 60304

• 3535 E. New York St. Aurora, IL. 60504

• 1325 Howard St. Evanston, IL. 60202

Więcej informacji na temat lokalizacji placówek  
UHS można znaleźć na naszej stronie internetowej 
www.unionhealth.org. 

PRZYPOMINAMY! Podczas każdej wizyty 

w szpitalu lub na izbie przyjęć należy zawsze 

mieć przy sobie kartę identyfikacyjną. Pomoże to 

zagwarantować, że Pana/Pani świadczenia zostaną 

odpowiednio opłacone. Karta identyfikacyjna 

zawiera ważne informacje, dzięki którym inni 

dostawcy usług opieki zdrowotnej wiedzą, w jaki 

sposób rozliczyć świadczenia. A JEŻELI ZGUBIĘ 

KARTĘ? W przypadku zgubienia lub kradzieży karty 

prosimy o niezwłoczny kontakt pod numerem 

telefonu (312) 423-4200 x3285, Dział Obsługi 

Pacjenta UHS (UHS Member Service Department). 

REALIZACJA SKIEROWAŃ W UHS 
Pacjenci powinni skontaktować się z Działem UHS ds. 

skierowań (UHS Referral Department)w terminie od 5 

do 7 dni roboczych od dnia otrzymania skierowania 

(312 423-4200 wew. 3231). Wszystkie zgłoszenia są 

sprawdzane pod kątem możliwości pokrycia kosztów 

wizyty w ramach posiadanych świadczeń oraz 

uprawnień. Dział ds. skierowań obsługuje ok. 1600 

rozmów telefonicznych i 2000 zgłoszeń w tygodniu. 

Terminy wizyt, których dotyczą skierowania, są 

ustalane na podstawie kolejności zgłoszeń i stopnia 

pilności. 

W przypadku otrzymania od Działu UHS ds. roszczeń (UHS Claims Department) pisma z prośbą o udzielenie 
informacji na temat koordynacji świadczeń, informacji na temat rekompensat dla pracowników lub informacji na 
temat stron trzecich - Prosimy odpowiedzieć na nie niezwłocznie, aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji 
finansowych.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 
www.unionhealth.org
312-423-4200




