
Ordinační doba od 1.9.2018     

PONDĚLÍ        8:30 – 14:30      

8:30 – 9:00 objednání po webu na časově náročné výkony – 15 minutová návštěva     

9:00 – 13:00 běžné návštěvy neobjednaní  s možností objednání po webu na krátkou návštěvu každou celou hodinu 

13:00 – 14:30 objednání po telefonu na časově náročné výkony – délku návštěvy stanoví sestřička individuálně   

 ÚTERÝ                 7:00 – 13:00      

7:00 – 11:30 běžné návštěvy neobjednaní  s možností objednání po webu na krátkou návštěvu každou celou hodinu 

11:30 – 12:00 objednání po webu na časově náročné výkony – 15 minutová návštěva    

12:00 – 13:00 objednání po telefonu na časově náročné výkony – délku návštěvy stanoví sestřička individuálně   

 STŘEDA              12:30 – 18:30 

  

16,00 – 18:30 objednání po telefonu na časově náročné výkony – délku návštěvy stanoví sestřička individuálně  

ČTVRTEK         7:00 – 14:30  

7:00 – 12:00 běžné návštěvy neobjednaní  s možností objednání po webu na krátkou návštěvu každou celou hodinu 

12:00 – 13:00 objednání po webu na časově náročné výkony – 15 minutová návštěva    

13:00 – 14:30 objednání po telefonu na časově náročné výkony – délku návštěvy stanoví sestřička individuálně   

 PÁTEK              7:00 – 11:30      

7:00 – 11:00 běžné návštěvy neobjednaní  s možností objednání po webu na krátkou návštěvu každou celou hodinu 

11:00 – 11:30 objednání po telefonu na časově náročné výkony – délku návštěvy stanoví sestřička individuálně   

____________________________________________________________________________________________  

objednaní po WEBU na 15 min návštěvu a objednaní po TELEFONU (délka vyšetření podle potřeby) pouze pro tyto časově náročnější výkony: prevence, závodní péče, 

lázně, pojistky, řidičské a jiné průkazy – možno spojit s preskripcí chronicky užívaných léčiv  

neobjednaní tato doba je určená výhradně pro řešení akutních stavů a pro běžné návštěvy do 5 minut (předepisování léků…), časově náročnější výkony nebudou po tuto  

doby prováděny (výjimečně jen při neodkladných záležitostech a při „prázdné“ čekárně!)                                                                                                                                      

objednání po webu na krátkou návštěvu (určené výhradně pro stejné důvody jako u neobjednaných) - tedy pouze běžné návštěvy bez administrativy!!!  

12:30 – 13:00 objednání po webu na časově náročné výkony – 15 minutová návštěva    

13:00 – 16:00 běžné návštěvy neobjednaní  s možností objednání po webu na krátkou návštěvu každou půlhodinu 

- určeno pro pracující     


