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Trenčín, 22. september 2017 
Objednať u lekára sa v TSK môžete už aj elektronicky. Viac prezradí virtuálna recepcia počas 
DOD TSK 2017 
 
Obyvatelia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa po novom môžu bezplatne elektronicky 
objednať na vyšetrenie u svojho lekára. Stačí im len mobilný telefón, resp. prístup k PC. 
 
Od začiatku roka 2016 lekári využívajú aplikáciu AMBULANCIA, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj 
elektronické objednávanie pacientov. „Elektronické objednanie pacientov je bezplatné. Jedinou 
podmienkou je, že pacient musí mať funkčný mobilný telefón, pomocou ktorého je overovaná jeho 
identita a na ktorý dostáva správy o objednávke. Pre objednávanie sa pacient nemusí nikde registrovať, 
stačí zadať číslo svojho mobilného telefónu,“ priblížila postup elektrického objednávania sa u lekára 
vedúca Oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie na Úrade TSK Elena Štefíková.  
 
Zoznam ambulancií a lekárov s aktivovaným systémom objednávania nájdu pacienti na webovom sídle 
www.objednatvysetrenie.sk alebo na www.e-vuc.sk. Následne si pacient vyberie vyhovujúci termín 
a prostredníctvom SMS kódu, ktorý mu bude v priebehu niekoľkých sekúnd zaslaný na mobilný telefón, 
potvrdí objednávku. Deň pred vyšetrením príde pacientovi na mobilný telefón SMS pripomienka. 
Podobne aj v prípade, ak lekár napríklad zo zdravotných dôvodov zruší objednávku. „S radosťou 
môžem povedať, že systém elektronického objednávania pacientov využívajú všetky tri nemocnice 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Službu aktívne využíva v súčasnosti 
23 ambulancií. Od spustenia tejto služby bolo vytvorených lekármi viac ako 22 tisíc objednávok. 
Vidím v tejto službe veľký potenciál, hlavne v jednoduchosti, plynulosti a efektívnosti objednávania sa 
pacientov u lekárov,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.  
 
Systém elektronického objednania pacientov ponúka rozsiahle možnosti nielen pre pacientov ale aj 
lekárov, ktorí sa ho rozhodnú využívať. Ambulancie si individuálne môžu načasovať termíny pre každý 
deň v týždni, či rôzne obdobia počas roka. Na každý termín majú možnosť nastaviť si objednanie 
jedného alebo viacerých pacientov. Lekár má zároveň možnosť zvoliť si rôzne druhy vyšetrenia na 
rôzne termíny. 
 
O tom, ako funguje elektronické objednanie, čo ponúka pacientom a čo lekárom, sa môžete dozvedieť 
v pondelok 2. októbra 2017 počas Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
kde bude za účasti zamestnancov Oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie otvorená virtuálna 
recepcia. Jedným z pacientov, ktorí sa na vyšetrenie objednajú elektronicky priamo cez virtuálnu 
recepciu na DOD TSK 2017 bude trenčiansky župan Jaroslav Baška. 
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