
KOMPLETNÍ 
ZDRAVOTNÍ 

PÉČE PRO 
INDIVIDUÁLNÍ 

KLIENTELU

VAŠE ZDRAVÍ - NAŠE MISE



Kde nás najdete

Najdete nás v nemocnicích a ambulancích - Ostrov, 
Sokolov, Karlovy Vary

U Nemocnice 1161
363 01  Ostrov

01

Slovenská 545
356 01  Sokolov
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Železniční 887/1
360 05  Karlovy Vary
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Karty Věrnostního programu

Zlatá karta
v hodnotě 25 000,- Kč / 1 rok / 1 osoba 
(cena plus DPH)

Diamantová karta
v hodnotě 35 000,-Kč / 1 rok / 1 osoba 
(cena plus DPH)

U diamantové karty při koupi více jak 4 KS, 
lze poskytnout množstevní slevu 5 000,-Kč/
osoba.

Karty jsou nepřenosné 
(platí pouze pro držitele).

Diamond Background
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
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1. Tel. kontakt na koordinátora VIP projektu, 
který zajistí Vaše využívání služeb v Nemocnici 
Ostrov a Nemocnici Sokolov v pracovní dny od 
7h – 16h. V akutních případech možnost volaní  
od 16h - 22h.

2. Prohlídka Nemocnice Ostrov a Nemocnice So-
kolov s odborným výkladem a seznámením  
s rozsahem poskytovaných služeb.

3. Zajištění registrace ve specializovaných ordina-
cích z nabídky skupiny Penta Hospitals CZ.

4. Preventivní lékařská prohlídka dle individuál-
ních potřeb klienta z nabídky nemocnic a ambu-
lancí.

5. Sjednání termínu na lékařské vyšetření v am-
bulancích (ordinacích) dle ordinačních hodin 
všech odborných lékařů (interna, kardiologie, 
chirurgie, ortopedie, gastroenterologie, urolo-
gie, gynekologie, psychiatrie, psychologie, psy-
choterapie, rehabilitace, RTG, mammografie, 
MRI, oční, kožní, ORL a další).

6. V případě potřeby zprostředkování odborného 
vyšetření na spolupracujících specializovaných 
pracovištích v oborech, kterými nedisponují Ne-
mocnice Ostrov ani Nemocnice Sokolov.

7. Vitamínový balíček 1x ročně.
8. Zasílání aktuálních novinek a možností využití 

služeb v rámci celé společnosti Penta  Hospitals 
CZ.

9. Očkování proti chřipce + výběr jednoho očko-
vání po konzultaci s ošetřujícím lékařem (např. 
klíšťová encefalitida, hepatitida a další).

Zlatá karta
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Při přijetí k hospitalizaci (dle lékařské indikace) 
jsou dalšími výhodami:
10. Bezplatný pobyt v délce 5 dní/rok na nadstan-

dardních pokojích (jedno- až dvoulůžkové se 
sociálním zařízením. Pokoje jsou k dispozici na 
odděleních – gynekologicko–porodnickém, in-
terním, chirurgickém, ortopedickém a rehabili-
tačním. Je nutno respektovat aktuální obsaze-
nost nadst. pokojů a Váš zdravotní stav (např. 
nutná hospitalizace na JIP).

11. Doprovod u porodu zdarma.
12. Zdarma  připojení k internetu (WiFi), TV, rádio 

a lednička.
13. Vyčlenění pracovníka sledujícího spokojenost 

pacienta a zajištění nadstandardní komunikace s 
příbuznými a s klientem.

14. Sleva 20 % na další hrazené služby dle ceníku 
Nemocnice Ostrov a Nemocnice Sokolov.
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1. Tel. kontakt na koordinátora VIP projektu, který 
zajistí Vaše využívání služeb v Nemocnici  Ostrov 
a Nemocnici Sokolov od 7h-17h.  V akutních pří-
padech možnost volaní od 17h-22h.

2. Prohlídka Nemocnice Ostrov a Nemocnice So-
kolov s odborným výkladem a seznámením se s 
rozsahem a poskytovanými službami.

3. Zajištění registrace u praktického lékaře pro 
dospělé, v endokrinologické a diabetologické, 
zubní a oční ordinaci provozovaných Penta Am-
bulancemi. Ženy se mohou zaregistrovat do gy-
nekologické Penta Ambulance. Postupně  i do 
dalších specializací v síti Penta Ambulancí.

Vstupní lékařská vyšetření:
4. Preventivní lékařská prohlídka u praktického 

lékaře: registrace, sepsání anamnézy, EKG, zá-
kladní odběry, interna, okultní krvácení, analýza 
moči, očkování proti tetanu, stanovení glukózy.

5. Obsah oční: registrace, vyšetření refrakce, dia-
gnostika glaukomového onemocnění, vyšetření 
kontrastní citlivosti, perimetr, gonioskopie – vy-
šetření komorového úhlu, vyšetření fundu, HRT, 
OCT.

6. Obsah zubní: registrace, RTG – velký, plán léče-
ní, vyšetření chronických onemocnění parodon-
tu, instruktáž na zubní hygienu.

7. Vystavení potvrzení v hodnotě 600,-/rok- 
vstupní prohlídka do zaměstnání, zdravotní prů-
kaz, zbrojní průkaz, řidičský průkaz.

8. Přednostní ošetření s min. čekacích lhůt, mož-
nost objednání na čas v ordinaci PL.

9. On-line poradna = lékař na e-mailu (servis 5 dní 
v týdnu).

Diamantová karta



7

10. Vánoční balíček 1x ročně.
11. Vitamínový balíček 1x ročně.
12. Telefonická konzultace lékaře v pracovní době 

ambulancí.
13. Diagnostická vyšetření zdarma v ordinaci a na 

počkání (EKG, CRP, INR, HRT, OCT, OPG).
14. Dodání receptů při chronických diagnózách 

SMS, nebo e-mailem.
15. Návštěva lékaře u imobilního pacienta dle po-

třeby 1x ročně po ordinačních hodinách.
16. Sjednání termínů s min. čekacími lhůtami na 

specializovaná a navazující vyšetření v partner-
ských nemocnicích Ostrov a Sokolov.

17. Preventivní lékařská prohlídka dle individuál-
ních potřeb klienta z nabídky Nemocnic a am-
bulancí. Trvalý dohled nad Vaším zdravotním 
stavem.

18. Sjednání termínu na lékařské vyšetření v am-
bulancích (ordinacích) dle ordinačních hodin 
všech odborných lékařů (interna, kardiologie, 
chirurgie, ortopedie, gastroenterologie, urolo-
gie, gynekologie, psychiatrie, rehabilitace, RTG, 
mammografie, MRI, oční, kožní, ORL a další).

19. Mimo provoz ambulancí lze zajistit 24h servis 
ošetření lékařem na oddělení interny, všeobec-
né chirurgie, gynekologie, porodnice a pediatrie, 
psychiatrie, na očním oddělení.

20. Pohovor s psychologem (odborná pomoc při ře-
šení profesních, rodinných, zdravotních a jiných 
problémů).

21. Konzultace a vyšetření lékařem – odborníkem v 
oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabili-
tace. 
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DIAMANTOVÁ KARTA

22. V případě potřeby zprostředkování odborného 
vyšetření na spolupracujících specializovaných 
pracovištích v oborech, kterými nedisponuje 
Nemocnice Ostrov ani Nemocnice Sokolov.

23. Zasílání aktuálních novinek a možností využití 
služeb v rámci celé společnosti Penta  Hospitals 
CZ.

24. Očkování proti chřipce + výběr jednoho očko-
vání po konzultaci s ošetřujícím lékařem (např. 
klíšťová encefalitida, hepatitida, u dětí pneumo-
kok a další).

Při přijetí k hospitalizaci (dle lékařské indikace) 
jsou dalšími výhodami:
25. Bezplatný pobyt v délce 15 dní/rok na nadstan-

dardních pokojích (jedno- až dvoulůžkové se 
sociálním zařízením. Pokoje jsou k dispozici na 
odděleních – gynekologicko–porodnickém, in-
terním, chirurgickém a rehabilitačním. Je nutné 
respektovat aktuální obsazenost nadstandard-
ních pokojů a Váš zdravotní stav (např. nutná 
hospitalizace na JIP). V případě obsazenosti 
nadstandardních pokojů Vám bude nabídnut ná-
hradní jednolůžkový pokoj.

26. Zajištění parkování pro Váš vůz v Nemocnici Os-
trov.

27. Doprovod u porodu zdarma.
28. Při hospitalizaci dítěte nad 6 let zdarma lůžko a 

strava pro doprovod.
29. Zdarma denní donáška balené vody, tiskovin, 

připojení k internetu (WiFi), TV, rádio a lednička.
30. Vyčlenění pracovníka sledujícího spokojenost 

pacienta a zajištění nadstandardní komunikace 
s příbuznými a s klientem.

31. Sleva 40 % na další hrazené služby dle ceníku 
Nemocnice Ostrov.
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Preventivní prohlídka 
u zlaté a diamantové karty:

• ORL
• Ortopedii
• RTG, CT a MRI
• SONO
• Kožní
• Oční
• Gynekologii  

a porodnictví

• SONO prsou
• Urologii
• Kardiologii
• Hematologii
• Ambulanci bolesti
• Neurologii

Interní vyšetření – anamnéza, fyzikální vyšetření, 
rizikové faktory, základní laboratorní vyšetření - 
krevní obraz, diferenciální krevní obraz, cukr v krvi, 
urea, kreatinin, kyselina močová v séru, funkce jater: 
AST, ALT, ALP, GMT, celkový bilirubin, funkce sliniv-
ky: amyláza v séru, elektrolyty: sodík, draslík, váp-
ník, chloridy, tuky v séru: cholesterol (celkový, HDL, 
LDL), triglyceridy, ukazatele zánětu: CRP, moč – che-
micky a sediment, funkce štítné žlázy: hormony štít-
né žlázy (fT4, TSH), ASLO, onkomarkery pro včasnou 
diagnostiku nádorových onemocnění u žen (vaječní-
ků - CA 125), trávicího traktu (CA 19-9), CEA, PSA k 
diagnostice nádoru prostaty (muži nad 40 let věku), 
vyšetření stolice - okultní krvácení, na přítomnost 
bakterie Helicobacter pylori (může způsobovat zá-
něty v trávicím traktu, žaludeční vředy či nádory). 

• EKG, krevní tlak,
• RTG snímek srdce a plic (podle věku), 
• SONO břicha a štítné žlázy,

Dále lze prevenci sestavit dle rodinné anamnézy, 
aktuálního zdravotního stavu a navrhneme možnost 
využít další odborné specializace:

Se sestavením preventivní prohlídky Vám pomůžeme 
a potřebná vyšetření zajistíme.

S úctou,
Hana Stuchlová
Manažerka Věrnostního programu
Tel.: +420 734 525 753 
e-mail:  Hana.Stuchlova@ambulancephcz.cz
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VIP servis

VIP koordinátor na telefonu 7-17 ●
VIP koordinátor na telefonu 7-16 ●
Prohlídka nemocnice  
s odborným výkladem

● ●

Individuální služby u Praktického 
lékaře

●

Zajištění registrace  
v ambulancích/ordinacích

● ●

Individuální přístup ke klientovi ● ●
Přednostní ošetření / objednání 
na čas 

● ●

Sjednání termínů v nemocnicích 
Ostrov/Sokolov

● ●

Sjednání termínů v ambulancích ● ●
24h servis ošetření na oddělení ● ●
Sjednání termínu na vyšetření - 
základní komplement

● ●

Sjednání termínu ve 
spolupracujících zařízeních

● ●

Konzultace lékaře

On-line poradna - lékař na 
emailu

●

Telefonická konzultace lékaře  
v prac. době ambulancí

●

Edukační pohovor lékaře ● ●
Podpůrná psychoterapie u PL ●
Pohovor s psychologem ● ●
Konzultace a vyšetření fyziatrie, 
balneo, rehabilitace

● ●

Diamond Background
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
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Hospitalizace

Bezplatný nadstandard pokoj na 
15 dní

●

Bezplatný nadstandard pokoj na 
5 dní

●

Parkování zdarma v areálu ●
Doprovod u porodu zdarma ● ●
Doprovod u dítěte nad 6 let 
(lůžko a strava)

●

Pokojový servis (tisk, voda, wi-
fi, rádio, lednička)

● ●

Vyčleněný pracovník pro 
komunikaci

● ●

Ostatní

Vystavení e-receptu ● ●
40% sleva z ceníku na hrazené 
služby

●

20% sleva z ceníku na hrazené 
služby

●

Vánoční balíček ●
Vitamínový balíček ● ●
Zasílání novinek ● ●



www.pentahospitals.cz


