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Zadeva: Se vaš gost lahko počuti varno
Zdravstvene težave nas pogosto presenetijo, ko to najmanj pričakujemo – tudi na dopustu, službeni poti…
Z našo pomočjo lahko vašim gostom poenostavite pot in pomembno skrajšate čas do ustrezne zdravniške obravnave. Smo
zasebna zdravstvena ustanova z več kot 30 let izkušenj, od tega skoraj 20 let na področju dežurne zdravniške službe za obiske
na terenu. Prepričani smo, da bi sodelovanje z nami pripomoglo k občutku varnosti v trenutkih, ko jo zdravje »zaigra« vašim
gostom ali zaposlenim.

Nasvet in obisk zdravnika kadarkoli - 24/7
Vaši gostje lahko izkoristijo možnost obiska zdravnika na vaši lokaciji kadarkoli. Zdravniška ekipa vas obišče na terenu z ustrezno opremljenim reševalnim vozilom, ob pregledu lahko posname EKG, naredi osnovne laboratorijske preiskave, izroči
ustrezna zdravila, svetuje nadaljnjo obravnavo ali pa uredi prevoz do ustrezne zdravstvene ustanove.
Obisk zdravnika gost plača sam ali pa ga uveljavlja preko svojega zavarovanja, po dogovoru je plačnik lahko tudi turistična
ustanova ali gostitelj. Zanj je pomembna že informacija, da možnost obiska zdravnika obstaja, in to kadarkoli.
V ta namen prilagamo tudi zloženko v štirih jezikih, v kateri so zajete kratke, a zanj pomembne informacije. Tak podatek
je lahko dodana vrednost informacijam na vaši spletni strani oziroma v obliki zloženke na vaši recepciji ali v sobi gosta.

Zdravniški nasvet + defibrilator
Če želite biti zares pripravljeni na vse, pa vam lahko za mesečno nadomestilo ponudimo tudi defibrilator in vas izobrazimo
o temeljnih postopkih oživljanja in rabi avtomatskega defibrilatorja.
Nekaj več informacij vam bomo podali na naslednjih straneh, lahko pa se obrnete tudi na asistenca@doktor24.si,
telefon 01 2803073 ali 01 2345021 oziroma vas bomo mi poklicali v prihodnjih dneh.
S spoštovanjem,
Doktor 24

Prva ponudba:
Zdravniški nasvet + defibrilator in izobraževanje

Rešite življenje gostu ali sodelavcu
Ker nesreča nikoli ne počiva in ker nas situacije kot je zastoj srca pogosto presenetijo,
pri Doktor 24 Asistenci ponujamo paket Reši življenje.
Da boste v pravem trenutku pripravljeni, in da bi se gosti
počutili še bolj varne, ob izbiri paketa Reši življenje dobite
v najem AED (avtomatski prenosni defibrilator) in se skupaj
z zaposlenimi udeležite brezplačnega tečaja temeljnih
postopkov oživljanja ter varnega rokovanja in enostavne
uporabe defibrilatorja, ki vam bo izročen.
Tečaj, ki ga boste z nami obnavljali vsako leto, da boste
pripravljeni, ko bo treba rešiti življenje.

Cena za nasvet 24/7 + DEFIBRILATOR + Izobraževanje zaposlenih
(Prva pomoč in rokovanje z defibrilatorjem): 100€ mesečno

Več

Sekunde štejejo. Defibrilator v bližini tudi.
Ob izbiri paketa Reši življenje z defibrilatorjem, ponujamo tudi
možnost izbire 24/7 svetovanja zdravnika za vsako sobo, vsak
apartma, vsakega gosta posebej. Kadarkoli, v času nastanitve
pri vas.

In če me zanima več?

Druga ponudba:
Zdravniški nasvet in obisk kadarkoli

Brez skrbi

Zdravniški nasvet in obisk 24/7 - za vse
24 ur vsak dan (med prazniki, vikendi, ponoči, podnevi ...)
V Ljubljani, pa do Kranja, Vrhnike, Kamnika, Grosuplja ...
Na vašem domu, v službi ... kjerkoli ste
Brez napotnic, brez birokracije
Brez čakanja: nasvet takoj, obisk isti dan, oziroma po dogovoru
Za vse brezplačna številka 080 8112
Za nenujne primere

Zdravniški nasvet 24/7

Zdravniški obisk 24/7

Se je vašim gostom v preteklosti že kdaj zgodilo, da so
potrebovali zdravniško pomoč takoj? Ste vedeli, kaj storiti?

Če je zdravstveno stanje gosta bolj resno in zahteva
zdravniško pomoč (v primeru, ko niso življenjsko ogroženi),
se bo naš zdravnik oglasil na vašem naslovu. Zdravniška
ekipa vas obišče na terenu z ustrezno opremljenim reševalnim
vozilom, ob pregledu lahko posname EKG, naredi osnovne
laboratorijske preiskave krvi in urina, če je času primerno,
opravi HAG-test, izroči ali predpiše tudi ustrezna zdravila napiše bel recept, če je treba, svetuje nadaljnjo obravnavo
ali pa uredi prevoz do ustrezne zdravstvene ustanove.

Sodelovanje z nami vam omogoča vsak trenutek svetovanje
našega zdravnika po telefonu na brezplačni številki (za vse
nenujne primere). Če bo zdravnik ocenil, da je stanje resnejše,
ga lahko obišče tudi na vašem naslovu.

In če me zanima še več?
Cena zdravniškega obiska na vašem
naslovu kadarkoli: od 125 €

Več

Zadnja ponudba in zanimivosti za vas, vaše sodelavce
ali goste, poslovne partnerje in prijatelje

Smo Doktor 24, ki v modernem diagnostičnem centru
s 30 letno tradicijo nudi številne zdravstvene storitve,
tako posameznikom kot tudi podjetjem.
Naša vizija temelji na zadovoljnih uporabnikih, ki
z našo pomočjo poskrbijo za svoje zdravje, zdravje
svojih gostov ali zaposlenih, v najkrajšem možnem
času, takrat ko to rabijo.

Skupina

Specialistični pregledi in diagnostični postopki
Na Kliniki Doktor 24 ponujamo SPECIALISTIČNE PREGLEDE in
DIAGNOSTIKO, obiščete lahko ZOBNO AMBULANTO,
opravite pregled v RADIOLOŠKEM CENTRU, ali se odločite
za preventivne preglede: MEDICINA DELA, MANAGERSKI
PREGLEDI, izberete očala v naši OPTIKI.

Je vaš gost izgubil sončna očala, povozil tista z dioptrijo, mu je
leča padla v umivalnik ali pa je “le” odlomil ročko očal?
V Optiki Doktor 24 opravljamo hitra popravila očal, imamo na
zalogi leče, naredimo očala z dioptrijo v kratkem času in
imamo “outlet” ponudbo sončnih očal priznanih znamk.

Če želite opraviti preglede ceneje ali celo brezplačno, pa se izberite
Doktor 24 Asistenco. Kaj je to?
Sestavite paket po svoji meri
Začetni paketi

Zdravniški
nasvet 24/7

6€
/mesec

Svetovanje zdravnika,
vsak dan, ves dan.
Neomejeno število
nasvetov

Dodatni paketi

Specialist

14 €
/mesec

Specialist
PLUS

32 €
/mesec

24 ur svetovanje
zdravnika po telefonu in
specialistični pregledi
brez napotnice

Vse kot Specialist, 
brezplačen
taksi prevoz
na pregled

Svetovanje zdravnika
neomejeno

3 storitve na leto

Svetovanje zdravnika
neomejeno

2 storitvi na mesec

Specialist
PREMIUM

80 €
/mesec

Vse kot Specialist PLUS, 
vsi dodatni paketi
in defibrilator
Svetovanje zdravnika
neomejeno
2 storitvi na mesec

MR / CT
1x letno MR ali CT diagnostika

Zobje
20 % nižja cena. 1x letno pregled,
1 ortopan, lokalni posnetki

Fizioterapija
1x letno srednja obravnava
(6x45 min)

Zdravniški obisk 24/7
Možnost obiska zdravnika
na domu

Reši življenje
Defibrilator, izobraževanje
in nasvet

6€
/mesec

6€
/mesec

6€
/mesec

4€
/mesec

39€
/mesec

www.doktor24.si

Več

0820 08240
Naročanje in informacije

