V rámci nadstandartní péče o své pacienty
a zákazníky by Vám naše lékárna ráda nabídla
možnost využít naši novou službu –

lékovou kartu
Léková karta je určena všem pacientům
a zákazníkům, kteří pravidelně navštěvují naši lékárnu
a kterým bychom chtěli touto cestou poskytovat
co nejlepší a nejkvalitnější farmaceutickou péči.
Co je a co umožňuje léková karta:
1. S
 ledování nežádoucích účinků
a lékových interakcí – zabrání vydání
léků, jejichž kombinace by byla pro pacienta
nevhodná nebo jej může dokonce poškodit.
2. Rychlý vstup do Vaší lékové historie
– v případě drobné chyby nebo nečitelnosti
detailů receptu lze u pacientů užívajících
léky dlouhodobě vyhledat všechny přípravky,
a to i pokud není lékař k zastižení.
3. Přehled o lécích předepsaných
na recept i volně prodejných
přípravcích – na lékové kartě jsou
zaznamenány veškeré léky vydané
na recept i všechny přípravky zakoupené
pacientem na volném prodeji.
4. K
 lientský bodový systém – díky přesné
evidenci všech Vašich receptů a nákupů má
lékárna možnost odměnit každého pacienta
a zákazníka, a to prostřednictvím slev na

doplatky a volně prodejné přípravky dle
předem nastaveného bodového systému
5. I nformační panel „Brána zdraví“
– tento informační panel bude umístěn
v lékárně a volně přístupný všem
pacientům a zákazníkům. Zde si může
každý vyhledat základní informace o lécích
a bylinách, pacienti s lékovou kartou
pak prohlédnout svoji lékovou historii
a kontrolovat stav bodů v klientském
bodovém systému.
6. Vydání i vedení lékové karty
je zdarma – stačí vyplnit základní
osobní údaje na tomto letáku
7. léková karta = vizitka – máte
vždy přehled o otevírací době a při ruce
telefonické spojení na naší lékárnu, kde Vám
bude kdykoli v pracovní době poskytnuta
informace či odborná konzultace.

Podrobné informace Vám ochotně poskytnou lékárníci
a lékárenské asistentky v Lékárně pod věží.

Společně pro Vaše zdraví
Lékárna pod věží, Kostelní 168, 344 01 Domažlice, tel.: +420 379 723 878, info@lekarna-podvezi.cz, www.lekarna-podvezi.cz
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Vámi uvedené údaje budou zpracovány a uchovány v naší lékárně v souladu s platným zákonem na ochranu
osobních údajů a podléhají mlčenlivosti ve vztahu k třetím osobám.

