ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ INFORMUJE
ORDINAČNÍ HODINY pro předem objednané pacienty
PONDĚLÍ

8.00 - 12.30

16.00 - 18.00

ÚTERÝ

8.00 - 12.30

13.00 - 15.30

STŘEDA

7.00 - 12.30
12.00 - 18.30

ČTVRTEK
PÁTEK

8.00 - 12.30

www.rokmed.cz

COVID-19, CHŘIPKA – očkování, testování

Sestra EMMY

Očkování proti covidu, chřipce – bude během září dostupné v
naší ordinaci i pro tuto očkovací sezónu. Sledujte aktuální
informace na www.rokmed.cz či vývěskách.

Seznamte se s naším novým členem týmu – sestrou Emmy –
zabezpečeným komunikačním programem pro snazší dostupnost
ordinace i v době obsazené telefonní linky.

Stejně tak budeme v indikovaných případech testovat pacienty
při podezření na onemocnění covid-19, jako jsme prováděli v
předchozích letech.

V rámci zkvalitnění služeb dojde v průběhu měsíce září k
jejímu zprovoznění.

Jedná se o služby pro naše pacienty, služby, které nejsou
standardní ve všech ordinacích.

Úprava ceníku nehrazených výkonů
Poprvé za poslední 4 roky dochází k úpravě ceníku – prosím
tedy o sledování změn jak na vývěsce na zdravotním středisku,
tak na internetových stránkách www.rokmed.cz. Poslední úprava
byla v září 2018. Bude se jednat o určitou aktualizaci, aby ceník
odpovídal nákladům provozu ordinace.
Zároveň jsem dospěl k rozhodnutí, že dojde ke snížení ceny u
opakovaného vyšetření pro potřeby řidičského oprávnění
občanům v důchodovém věku, a to konkrétně na 250 Kč u
vyšetření v 68 letech a následujících. Věřím, že i tento krok
pomůže všem seniorům-řidičům v nelehké době zdražování.

Jedná se o systém umožňující objednat se téměř na veškeré
úkony, aniž byste museli volat. Eliminuje tedy obrovské
množství telefonátů, a tím umožní lépe využít dobu, kterou
trávíme v ordinaci – vy usnadníte práci nám a sobě ušetříte
drahocenný čas. Neslouží však k řešení urgentních situací!
K využití této služby je nutné se zaregistrovat na
www.sestraemmy.cz, kde najdete veškeré potřebné informace.
Samozřejmě pro ty, kteří neovládají internet nebo z nějakého
důvodu nebudou chtít využívat tuto službu, zůstane i nadále
dostupné telefonní číslo do ordinace 494 595 288 po dobu
ordinačních hodin.

Nezapomínáme ani na studenty, kteří najdou v ceníku i nadále
svoji výhodu při vyšetření pro potřeby školského zařízení.

Zubař v Rokytnici v Orlických horách – nabídka podnájmu
RokMED s. r. o., provozovatel ordinace praktického lékaře pro dospělé, činí aktivní
krok k zajištění zubařské péče a nabízí k podnájmu případnému zájemci na pozici
zubního lékaře s cílem dlouhodobého působení v Rokytnici v Orlických horách
útulný, vkusně zařízený byt 2+kk o výměře 43 m2 (možno i kompletně vybavený)
pouze za cenu spotřebovaných energií.
Podnájemné po dobu 12 měsíců zdarma.
Konkrétní zubní lékař se může obrátit na MUDr. Zdeňka Vošvrdu jako zástupce
společnosti – ordinace@rokmed.cz. Nabídka není určena pro nikoho jiného než
zubního lékaře.

