
NENOVĚJŠÍ INFORMACE – CHOD ORDINACE BĚHEM PANDEMIE  

Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru, která je stále pouze v počáteční fázi, prosíme všechny o 

spolupráci. STÁLE ORDINUJEME. Nekončíme, bojujeme dál. 

PREVENCE 

Prevence stále probíhají v odpoledních hodinách mimo kontakt s nemocnými. Na objednané 

prevence choďte. Může se stát, že objednací lhůta bude v řádech měsíců. Proto je rušte pouze ze 

závažných důvodů. Pokud se nemůžete dostavit, tak se předem telefonicky omlouvejte. Zbytečně pak 

dochází k blokování místa, které by jiný pacient jistě rád využil.  

OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM – pro nemocné (prevence, kontroly, vakcíny atd. objednává do systému 

pouze zdravotní sestra) 

Pandemie koronaviru rozhodně není otázkou týdnů, ale měsíců. Je nezbytné se přizpůsobit novým 

podmínkám. Je to výzva pro nás i pro vás. Tato situace zcela mění naše české zdravotnictví, které 

ještě před pandemií bylo v těžké personální krizi…  

Abychom vůbec mohli udržet chod ordinace, tak musíme zavést trvalý systém objednávání pro 

nemocné. Prevence, vakcíny, kontroly bude do systému objednávat sestra. Prevence jsou přesně 

stanoveny zákonem, kdy mají probíhat a my jsme povinni tyto lhůty dodržovat. Vakcíny mají taktéž 

stanovené lhůty podání a kontroly jsou lékařem nastaveny individuálně dle konkrétního pacienta.  

Lékař není z dlouhodobého hlediska není ošetřovat astronomické počty pacientů v dopoledních 

hodinách. Systém rozloží počty objednaných pacientů do několika dnů. 

Objednávání online je možné od 1.4.2020.  

 Systém Vám po vytvoření rezervace pošle potvrzení na email.  

 Den před Vaší rezervací Vám systém zašle sms upomínku.  

 Zrušit rezervaci lze nejpozději 24 h předem.  

Pacienti, kteří mají TEPLOTU, KAŠEL, BOLEST HLAVY, POCIT VELKÉ ÚNAVY a BYLY v zahraničí nebo 

přišli do kontaktu s nakaženými koronavirem či jsou v KARANTÉNĚ.  

 Nebudou přicházet k ošetření do naší ordinace a budou kontaktovat číslo 112 k dalšímu 

řešení. 

 Pacienti s takovými příznaky musí zůstat izolováni od okolí a vyčkat na příjezd sanitky, která 

provádí testování na koronavirus. 

 Pro testování jsou přesně vymezená odběrová místa v každém kraji.   

  Naše ordinace neprovádí testování na koronvavirus. 

Pacienti s RESPIRAČNÍMI PROBLÉMY – onemocnění dýchacích cest 

 Musí být ošetřeni mimo přítomnost dalších pacientů. 

 Jsou povinni se předem telefonicky objednat u zdravotní sestry na konkrétní čas ošetření 

 Prosíme o příchod do ordinace s nandanou rouškou, která zamezuje šíření infekce do okolí.  

OČKOVÁNÍ 

Stále očkujeme. Nebojte se, netroufli bychom si podat vakcínu nikomu, kdo vykazuje příznaky 

jakéhokoliv onemocnění.  



NAŠE PŘÁNÍ 

Prosíme, zamyslete se nad tím, jaká je role zdravotníků ve společnosti a jak je pracovní pozice na 

úrovni lékařů, sester a dalších pracovníků těžce nahraditelná. Denně se o tom máme možnost za 

současné situace přesvědčit. Chovejme se k sobě slušně a s úctou, neboť toto se za posledních 30 let 

ze společnosti úplně vytratilo… 

Děkujeme! Společně to zvládneme. 


