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Trenčín, 25. august 2018 
Počet ambulancií v Trenčianskom kraji, v ktorých sa dá elektronicky objednať na vyšetrenie, 
postupne rastie   

Službu bezplatného elektronického objednania sa na vyšetrenie ponúka v Trenčianskom kraji už viac 

ako päťdesiatka ambulancií.  

Aplikácia AMBULANCIA, ktorú od roku 2016 využívajú aj lekári v Trenčianskom kraji, prišla 

s možnosťou elektronického objednávania pacientov. Za viac ako dva a pol roka sa systém osvedčil, 

čoho dôkazom je aj stúpajúci počet ambulancií, ktoré svojim pacientom ponúkajú príležitosť objednať 

sa k lekárovi na vyšetrenie elektronicky. V novembri minulého roku službu aktívne využívalo 25 

ambulancií. Za trištvrte roka stúpol počet ambulancií so systémom elektronickej objednávky na 52. 

Od ostatných ordinácií ich pacienti odlíšia naozaj ľahko, označené sú špeciálnou informačnou 

nálepkou.   

Systém elektronického objednávania je využívaný vo všetkých troch župných nemocniciach 

Trenčianskeho kraja, spomedzi ktorých v ňom má práve bojnická nemocnica zapojených najviac 

ambulancií. Až tridsiatka ordinácii sa rozhodla zjednodušiť proces objednávania sa a poskytnúť 

pacientom adekvátnu a rýchlu možnosť. „Od spustenia služby bolo len samotnými lekármi 

vytvorených viac ako 61 tisíc objednávok1, z nich viac ako 13,5 tisíca v Infektologickej ambulancii  

MUDr. Malinjaka, v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Zo strany pacientov ich bolo od začiatku 

takmer 6 800,“ uviedol Mgr. Gabriel Chromiak z Oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).  

Ako je možné sa bezplatne elektronicky objednať na vyšetrenie? 

Elektronické objednanie sa na vyšetrenie k lekárovi je možné prostredníctvom funkčného mobilného 

telefónu a prístupu na internet, je bezplatné a prebieha bez registrácie. Na webových stránkach 

www.objednatvysetrenie.sk alebo www.e-vuc.sk si pacient nájde zoznam ambulancií a lekárov, ktorí 

majú aktivovaný systém bezplatného objednávania. Následne si zvolí voľný termín a objedná sa 

vyplnením mena a mobilného telefónu, na ktorý mu príde potvrdzovacia SMS. Bezplatná textová 

správa pacientovi deň pred vyšetrením pripomenie objednávku, SMS mu bude takisto zaslaná 

v prípade jej zrušenia samotným lekárom.          

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Barbora Jánošková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 

barbora.janoskova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 910, mobil +421/ 901/ 918/ 146 

                                                           
1
 V novembri roku 2017 bolo od spustenia služby lekármi vytvorených takmer 25 tisíc objednávok  
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