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Nové přístroje na pobočkách
Mojí ambulance
Samozřejmostí všech našich ordinací jsou kvalitní a nejmodernější přístroje. V průběhu měsíce dubna jsme se
dohodli se společností Orion Diagnostica na dodávce
16 nových přístrojů pro určování CRP v krvi pacientů.
Tyto nové přístroje, které nahradí stávající vybavení na
pobočkách, umožní stanovovat hodnoty CRP nejen mnohem přesněji, ale také rychleji.

Přesnější stanovení diagnózy
Pomocí CRP může lékař okamžitě rozhodnout o postupu léčby. Nový přístroj
QuikRead go slouží k rozpoznání C-reaktivního proteinu, který je parametrem
k rozpoznání původce zánětu. Hladina CRP se totiž výrazně zvyšuje u bakteriálních infekcí, naopak u těch virových zůstává nízká.
Díky přístroji QuikRead go tak
může lékař ochránit své pacienty
před nadměrným a mnohdy nesmyslným užíváním antibiotik. Zabraňuje také vzniku zbytečných rezistencí. Přístroj pomáhá odhalit některá
onemocnění, která probíhají bez typických příznaků. Lékař tak může
včas nasadit potřebná antibiotika.
Díky novému přístroji může rovněž
lépe sledovat průběh onemocnění
a upravovat léčbu.

Výsledky prakticky okamžitě
Test je velmi rychlý a jednoduchý. Není nutné odebírat krev z žíly pacienta, stačí
totiž malé množství krve odebrané z prstu. Odběr lze udělat kdykoliv během
dne a pacient nemusí přijít na lačno. Výsledky testu, které jsou díky speciální
technologii naprosto přesné, zná během několika minut.
Nový přístroj, jehož výhodou je
snadné použití, rychlost a hlavně
spolehlivost, je nejen cenným nástrojem pro každodenní práci zdravotníků, zároveň napomáhá efektivnější a
přesnější léčbě a většímu komfortu
pacientů.

Úvodní
slovo
ředitelky
společnosti
Vážení klienti, milí čtenáři,
jarní měsíce, které se příliš jarně netvářily,
utekly jako voda a my se vám hlásíme s naším
letním newsletterem. Opět bychom se s vámi
rádi podělili o novinky v Mojí ambulanci.
Naše společnost se neustále vyvíjí a rozšiřuje. Naposledy jsme informovali o překročení
hranice 110 tisíc klientů. Toto číslo se však neustále navyšuje. Na četná přání našich klientů
totiž pokračujeme ve výstavbě nových poboček. Momentálně už se mohou registrovat klienti na naši novou, v pořadí pátou pobočku
v Praze. Nově nás od července najdete v Praze 6 - Dejvicích. Již však připravujeme pobočku další, a to v Ústí nad Labem.
Máme také radost z úspěchů registračního
online formuláře. Tohoto jednoduchého způsobu registrace využilo již více než 20 000
našich klientů. Jsme rádi, že lidé důvěřují této
moderní službě a nebojí se registrovat přes
internet. Toto číslo nás motivuje k další práci
na našich online službách.
Unikátní portál Onlineambulace.cz, který
prozatím běží pouze na počítačích, se těší
velké oblibě. Aplikace pro mobilní telefony
jsou již těsně před spuštěním a momentálně
je testujeme. Doufáme, že našim klientům ještě více usnadní orientaci v nemocech i jejich
léčbě.
I pro toto číslo newsletteru pro vás náš lékařský ředitel Jiří Šoukal napsal další zajímavý
článek. Tentokrát se věnuje příčinám nemocí
a způsobům, jak se s onemocněními vypořádat. Dále se můžete dočíst o novém přístroji,
který jsme do našich ordinací zakoupili, nebo
o dalších připravovaných pobočkách.
Děkujeme vám, že jste s námi ve spojení na
sociálních sítích a dáváte nám pro nás velmi
důležitou zpětnou vazbu. Jsme rádi, že využíváte našich online služeb, a proto je budeme
nadále vylepšovat. Přejeme vám krásné léto
a dovolenou se spoustou zážitků.

Ing. Lenka Laníková
předseda představenstva společnosti
MOJE AMBULANCE a.s.

Jak se dívat na nemoc
Nemoc je značně nepříjemná a velice bolestivá událost v našem
životě. Jsme oslabení, nemůžeme provádět spoustu úkonů, které
nám až dosud nečinily větší potíže. Není nám dobře, mnohdy je
nám i velmi zle, cítíme bolest, někdy máme i velké obavy a strach
ze smrti.
Současně se ptáme, proč se to všechno stalo? Většinou si
vysvětlení nacházíme relativně snadno. Obviňujeme lidi z okolí,
kteří nás nakazili, příčinu nemoci svádíme na naši práci, rodinu,
společnost, hektickou dobu a podobně.

Napoví nám samo tělo
Naše tělo je velice složitý mechanismus. Pro jeho zdraví
je nutná vzájemná souhra všech tělesných funkcí, orgánů
a systémů. Tělo dokáže také velice dobře rozpoznat nepříznivé podmínky, jež ohrožují jeho zdárnou funkci a přežití.
Pokud naše tělo trápíme nevhodnými podmínkami, projeví se to nemocí. Ta je nejdříve akutní, s rychlým průběhem
a bouřlivými příznaky. Je však dobře léčitelná jednoduchou
změnou životního stylu. Pokud jsme rozumní a vidíme nemoc jako rozumného rádce, který radí, co změnit, a jeho
radu vyslyšíme, vrací se zdraví.

Nový životní styl
Zjistíme také, že se nám nyní žije mnohem lépe než před nemocí, protože jsme odstranili problém a příčinu, která vedla
k onemocnění. V případě, že léčba spočívá jen v polykání
prášků bez změny životního stylu, se stejná nemoc za čas
přihlásí znova, aby nám připomněla, že jsme nic nepochopili
a změnu životního stylu neudělali.
Pokud akutní onemocnění přecházíme a ignorujeme vytrvale jeho příčiny, akutní příznaky pomalu ustanou. A pak
se najednou objeví nemoc vleklá, chronická a velice vážná,
s příznaky mírnějšími. A tato nemoc se pak nezadržitelně
zesiluje a postupně vede ke smrti.

Proč nám naše tělo připravuje takto bolestnou zkušenost
nemoci? Proč nás naše tělo takto trápí? Kdo za to vlastně
může? Za většinu nemocí si můžeme často sami. Vyléčení
nemoci spočívá v pochopení jejího záměru. Tedy proč vznikla, čím jsme ji do svého života pozvali, co nám má ukázat.

Nemoc jako rádce
Vyléčení spočívá v respektování toho, co nám nemoc ukázala, co máme odstranit a co přijmout, jakou změnu v životě
provést. Pak je i nemoc vnímána a přijata jako moudrý rádce. Pochopíme její smysl a projevíme jí náš vděk. Uzdravíme
se. A obohatíme tím i náš život.
Přeji úspěšné uzdravování,
MUDr. Jiří Šoukal, lékařský ředitel

Rozšiřujeme se o další pobočky
Moje ambulance se neustále rozrůstá o nové pobočky. Velmi nás těší zájem pacientů
o naše služby. V současné době se staráme již o více než 110 000 klientů, jejich počet se
však nadále zvětšuje. Registrace na naše pobočky totiž stále probíhají, navíc otevíráme
další pobočku v Praze, na podzim pak začínáme v Ústí nad Labem.

Popáté v Praze
Moje ambulance nadále patří mezi největší síť praktických
lékařů v České republice. Jsme prvním a zároveň jediným
zdravotnickým zařízením tohoto typu v zemi. Počet našich
center je průběžně rozšiřován. Velmi nás těší velký zájem
o naši zdravotnickou péči v Praze, a proto již brzy otevřeme
v pořadí pátou pražskou pobočku.
Nově nás Pražané najdou v Dejvicích na adrese Evropská 37. O jejich zdraví tam bude pečovat profesionální lékařský tým a zdravotnický personál. Plánujeme, že první pacienty budeme moci přivítat už na začátku července.

Jednoduchá online
registrace
Podobně jako ve všech našich pobočkách i v těch nových
budeme klientům vycházet maximálně vstříc. Samozřejmostí je u nás příjemný a profesionální personál, propracovaný
rezervační systém prohlídek i dvanáctihodinová pracovní
doba. Nejjednodušším způsobem, jak se stát naším klientem je online registrace. Té využilo již přes 20 000 našich
stávajících pacientů.

Registrace už probíhá
Čekat s registrací však zájemci o naši péči nemusí. Online
registrace do nové pražské pobočky byla spuštěna v první
polovině června pomocí formuláře dostupného na našich
stránkách www.mojeambulance.cz/Stranky/registrace.aspx.
Přesto, že je dejvická pobočka připravena pojmout 8 až 10
tisíc klientů, doporučujeme včasnou registraci.

Nadále se rozrůstáme
Brno, Havířov, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, Olomouc, Opava, Ostrava, Plzeň a Praha. To jsou města, kde
dnes máme dohromady 17 poboček. Zahájení provozu v té
nejnovější se rychle blíží a my již znova pracujeme na otevření našeho dalšího centra. Tentokrát nás pacienti mohou
očekávat v Ústí nad Labem, kde se chystáme začít od podzimu.

Pobočky Moje Ambulance

Brno – Business Park

Plzeň

Brno – Královo Pole

Praha – Dejvice

Havířov

Praha – OC Butovice

Karlovy Vary

Praha – OC Hostivař

Liberec

Praha – OC Plaza

Mladá Boleslav

Praha – Prosek

Olomouc

Zlín

Opava
Ostrava – Centrum
Ostrava – Poruba

Inzerce
Moje ambulance pečuje o vaše zdraví a pomáhá překonávat různé zdravotní problémy
a potíže. Důležitá je pro nás také prevence, kterou předcházíme nejrůznějším chorobám.
Abyste si však své zdraví mohli užívat i v pokročilejším věku, je dobré se na stáří připravit.
Náš partner Raiffeisenbank nabízí výhodné řešení druhého pilíře důchodové reformy.
Čím dříve se na penzi připravíte, tím lepší pak pro vás bude. Raiffeisenbank nabízí možnost
seznámit se s tématy důchodové reformy. Poskytuje nadstandardní důchodové spoření s
řadou výhod:
•

spoříte si na účet, kde se prostředky zhodnocují, a peníze máte pod dozorem

•

vaše prostředky jsou nadstandardně zhodnoceny

•

peníze jsou součástí dědického řízení

•

fond je nyní spravován bez poplatků

•

o vaše peníze se stará tým certifikovaných poradců

Více se dozvíte na www.rbpenze.cz nebo na bezplatné telefonní lince na čísle 800 900 900.
Klienti starší 35 let mohou vstoupit jen do 30. 6. 2013!

