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Proszę zadzwonić do gabinetu Pana/Pani lekarza podstawowej opieki zdrowotnej możliwie najszybciej po 
wizycie na oddziale ratunkowym lub w poradni świadczącej natychmiastową pomoc w nagłych przypadkach, aby 
rejestracja pomogła umówić wizytę kontrolną oraz mogła wspomagać  
Pana/Panią w uzyskaniu jakiejkolwiek postaci opieki kontrolnej. 

Dostęp do planu opieki

Objawy Działanie
ZIELONA STREFA: PROSZĘ ZGŁOSIĆ SIĘ DO GABINETU PANA/PANI LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Proszę umówić spotkanie w ramach regularnej i profilaktycznej opieki:
• w celu przeprowadzenia badań kontrolnych i wykonania szczepień oraz regularnych  

badań przesiewowych,
• z powodu gorączki, grypy, bólu gardła, kaszlu/przeziębienia,
• z powodu zakażenia,
• z powodu wymiotów i biegunki,
• z powodu urazów, takich jak skręcenia i rany cięte,
• z powodu uporczywego bólu,
• z powodu łagodnego bólu głowy,
• z powodu problemów dotyczących ucha.

PROSZĘ  
UDAĆ SIĘ DO 

GABINETU 
LEKARZA

CZERWONA STREFA: PROSZĘ ZGŁOSIĆ SIĘ DO ODDZIAŁU NAGŁYCH PRZYPADKÓW W SZPITALU lub ZADZWONIĆ POD NUMER 911

Jeśli doświadcza Pan/Pani CIĘŻKICH objawów, które zagrażają życiu.  
Objawy te obejmują (ale nie jest to pełna lista):
• silny ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej,
• dławienie się,
• poważne oparzenia,
• silne bóle brzucha,
• trudności w oddychaniu,
• poważny uraz głowy, szyi lub pleców,
• utratę (części) kończyn(y),
• drgawki lub napady padaczkowe. 

PROSZĘ  
ZGŁOSIĆ SIĘ DO 

OŚRODKA  
UDZIELAJĄCEGO  

POMOCY W  
NAGŁYCH  

PRZYPADKACH

ŻÓŁTA STREFA: PROSZĘ ZGŁOSIĆ SIĘ DO PLACÓWKI UDZIELAJĄCEJ POMOCY W NAGŁYCH PRZYPADKACH, JEŚLI:

• Nie może się Pan/Pani skontaktować się ze swoim lekarzem
  ORAZ
• Występują u Pana/Pani objawy podobne do tych, które wymieniono w opisie  
   zielonej strefy. 

PROSZĘ ZGŁOSIĆ 
SIĘ DO PLACÓWKI 

ŚWIADCZĄCEJ 
POMOC W NAGŁYCH 

PRZYPADKACH
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Advocate Clinic w sieci Walgreens 
Przyjmujemy pacjentów od 12. miesiąca życia i starszych. Ma u nas zastosowanie zasada współpłacenia przez 
pacjenta za wizytę w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (Primary Care Physician, PCP).
Dodatkowe informacje i miejsca, w których można umówić wizytę, znajdzie Pan/Pani na stronie  
internetowej advocatehealth.com/immediatecare

Poradnia świadcząca pomoc  
w nagłych przypadkach AMG 
7255 North Caldwell 
Niles, IL 60714  
Tel.: 847.647.0355 
Pon.-pt: 8.00-20.00 
Sob.: 8.00-16.00 
Niedz.: 8.00-16.00

Poradnia świadcząca pomoc  
w nagłych przypadkach AMG 
1412 Waukegan Rd. 
Glenview, IL 60025  
Tel.: 847.901.9880 
Pon.-pt.: 17.00-21.00 
Sob.: 8.00-16.00 
Niedz.: 8.00-16.00

Advocate Clinic w sieci Walgreens 
3 E Golf Rd 
Arlington Heights, IL 60005 
Tel.: 800.323.8622
Advocate Clinic w sieci Walgreens 
800 Devon Ave 
Park Ridge, IL 60068 
Tel.: 800.323.8622

Advocate Clinic w sieci Walgreens 
1701 E Kensington Rd 
Mount Prospect, IL 60056 
Tel.: 800.323.8622
Advocate Clinic w sieci Walgreens 
15 N Buffalo Grove Rd 
Buffalo Grove, IL 60089 
Tel.: 800.323.8622

Pana/Pani lekarz jest tym, który może najlepiej pomóc w zajęciu się stanem Pana/Pani zdrowia lub rodziny. Jeśli Pan/Pani uważa, że 
Pani/Pani lub członek rodziny potrzebuje skorzystać tego samego dnia z dostępu do opieki medycznej  z powodu choroby, a nie można  
skontaktować się z lekarzem, proszę wykorzystać ten planu dostępu do opieki medycznej. Będzie on pomocny w  podjęciu decyzji, 
gdzie się udać w celu uzyskania najlepszej opieki.

W celu zapewnienia opieki nad dzieckiem, należy niezwłocznie zadzwonić do lekarza:
•  Jeśli Pana/Pani dziecko jest młodsze niż jeden miesiąc – i występuje u niego gorączka wysokości 100,4°F (38,0°C) lub wyższa.
•  Jeśli Pana/Pani dziecko nie zachowuje się prawidłowo – jeśli dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, jest wiotkie po wzięciu 

na ręce lub jego płacz jest nietypowy („dziwny”).
•  Jeśli Pana/Pani dziecko ma trudności z oddychaniem lub zaczyna robić się sine – jeśli Pana/Pani dziecko nie może oddychać, 

proszę zadzwoni pod numer 911.
•  Jeśli u Pana/Pani dziecka występuje napad padaczkowy.
•  Jeśli u Pana/Pani dziecka widoczne są objawy zakażenia układu moczowego – bolesne oddawanie moczu, częstsze wizyty w 

ubikacji, brzydki zapach moczu.
•  Jeśli u Pana/Pani dziecka widoczne są objawy odwodnienia – nie płacze łzami, ma suche usta i suche pieluszki przez 12-24 godziny.
•  Jeśli u Pana/Pani dziecka pojawiły się objawy skórne – wysypka, która nie ustępuje podczas naciskania, nowe i niedające się 

niczym wyjaśnić siniaki, bolesne zaczerwienione obrzęki dotyczące jednego lub większej ilości stawów.

Poradnie świadczące pomoc w nagłych przypadkach
Jeśli potrzebna jest Panu/Pani nagła pomoc i nie jest Pan/Pani w stanie skontaktować się z gabinetem swojego lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, można przyjąć Pana/Panią także w wymienionych poniżej miejscach. Jeśli Pan/Pani ma jakieś 
pytania dotyczące tego, co jest objęte ubezpieczeniem, proszę sprawdzić to w swoim zdrowotnym planie ubezpieczeniowym.

Poradnie świadczące usługi w nagłych przypadkach Advocate Medical Group (AMG)  
Przyjmujemy pacjentów od 6. miesiąca życia i starszych. Ma u nas zastosowanie zasada współpłacenia przez  
pacjenta za wizytę w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (Primary Care Physician, PCP).

Jak skontaktować się z naszym ośrodkiem?:
Nasz numer telefonu to: _________________________________

Numer telefonu, pod którym można skontaktować się po 
godzinach pracy: ____________________________________
(jeśli różni się od naszego numeru telefonu do ośrodka)

Nazwa naszego gabinetu ośrodka brzmi: ________________________________________________________
Nasze godziny przyjęć to: 
Poniedziałek: ______________________________
Wtorek: __________________________________
Środa: ___________________________________
Czwartek: ________________________________
Piątek: ___________________________________
Sobota: __________________________________
Niedziela: ________________________________
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