Oznam MUDr. Anny Pomothyovej
Vážení pacienti!
V snahe zefektívniť prácu na mojej ambulancii, od 1.8.2019 zavádzam službu „Predpis liekov
bez potreby návštevy lekára“.
Na tento účel budú sprístupnené dva spôsoby objednania liekov:
- odovzdanie zoznamu Vašich liekov do poštovej schránky
- odoslanie SMS správy
Poštová schránka je umiestnená v čakárni pri vchode do ambulancie.
SMS správu je možné odoslať na t.č. 0905 706 415. Toto t.č. slúži IBA na prijímanie SMS
správ so zoznamom potrebných liekov a nie na komunikáciu s pacientom. Na komunikáciu
slúži doterajšie t.č. 031/78 78 102.
Informácia od pacienta musí obsahovať:
- meno a priezvisko
- rodné číslo
- telefónne číslo
- zoznam potrebných liekov
Budem môcť vypísať a elektronicky odoslať do lekárne lieky maximálne na 3 mesiace
dopredu. V lekárni si ich budete môcť vyzdvihnúť za 2 dni. Po pol roku je nutná návšteva
mojej ambulancie /v prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí je potrebné navštíviť lekára
bezodkladne/. U preskribčne obmedzených liekov / na predpis ktorých je nutné odporučenie
od odborného lekára/, je potrebné mať platný dátum doporučenia!
Na záver mi dovoľte vyjadriť nádej, že hore uvedené opatrenia sa osvedčia, a budú pomocou
nám všetkým.
S pozdravom!
MUDr. A. Pomothyová

Vo Veľkých Úľanoch, 31. júla 2019

MUDr. Anna Pomothyová közleménye
Tisztelt Páciensek!
A felnőtt rendelőben szeretném korszerűsíteni a betegellátást, ennek érdekében 2019.
augusztus 1-től új gyógyszer felírási rendszert vezetek be.
1. A páciens az erre a célra elhelyezett postaládába dobja bele a gyógyszerek listáját
2. SMS-ben írja meg a gyógyszerek listáját
A postaláda a váróteremben a rendelő bejáratánál található.
Az SMS-t a 0905 706 415-ös mobilszámra kell elküldeni. Ez a mobilszám kizárólag az SMSek fogadására szolgál - a páciensek, szükség esetén, továbbra is a 031/78 78 102-es
telefonszámot hívhatják.
A gyógyszerek felírásához szükséges adatok:
-

név és családnév

-

személyi szám /rodné číslo/

-

telefonszám

-

a szükséges gyógyszerek listája

A gyógyszereket felírni csak maximálisan 3 hónapra lehetséges. A gyógyszertárban
a gyógyszereket a felírás után két nappal lehet kiváltani.
Fél év után a rendelőben szükséges a személyes megjelenés /bármilyen egészségügyi
probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni/. Az olyan gyógyszerek felírása esetén,
amelyekhez szakorvosi ajánlás szükséges fontos, hogy az ajánlás dátuma érvényes legyen.
Remélem, hogy a fent említett változások beválnak és mindannyiunk segítségére lesznek.

Üdvözlettel
MUDr. Anna Pomothyová
Nagyfödémes, 2019. július 31.

