
                 CYTOPATHOS, spol. s r.o. 
              Kutuzovova 23,  831 03 Bratislava 3,  

 02-32373811,  0918586532, 0905754809 

: cytopathos@cytopathos.sk,  www.cytopathos.sk  

 

Kód PZS: P48327029501                                    IČO 35897619                                         DIČ  2021911144 

 
 

 

Vážená kolegyňa/kolega,                    FR.11 

 
 

ponúkame Vám služby, ktoré môžete využívať pri svojej náročnej práci. Naša ponuka Vám prinesie pracovný komfort 

a rýchle informácie, ktoré sú nevyhnutné pri liečbe a ďalšom manažmente pacienta. 

 
 

 1. V prvom rade je to služba WebZis, ktorá prinesie výsledky požadovaných vyšetrení prostredníctvom internetu skôr ako   

prídu klasickou poštou priamo na Váš stôl. Výhodou tejto služby je možnosť nahliadnuť do databázy výsledkov vyšetrení Vašich  

pacientov až do roku 1999. Prístup je chránený heslom. Ak je Vaša ambulancia súčasťou jedného PZZ, môžete vidieť výsledky 

aj iných pracovísk, ale aj ak ste súčasťou nemocnice iné oddelenie nemusia vidieť Vás.   

 2. Ak doposiaľ nie ste pripojený na internetovú sieť, môžete využiť výhodu zhrávania Vašich výsledkov na informačné 

médium. Výsledky Vám dodáme za obdobie podľa dohovoru, nie však častejšie ako raz za dva týždne – podľa množstva 

vyšetrení. 

 3. „ZAVOLAJ A NEPLAŤ“. Táto služba sekretariátu spočíva v poskytovaní informácií výhradne naším klientom 

prostredníctvom mobilného telefónu. Vaše číslo bude zaznamenané v zozname mobilných čísel našich klientov a v prípade, že 

budete potrebovať informáciu, Váš hovor bude zrušený a MY zavoláme VÁM. 

 4. Ak je Vaše pôsobisko vo väčšej vzdialenosti, zabezpečíme doručenie odobratého materiálu do laboratória podľa Vášho 

želania a na vlastné náklady.  

 5. V prípade že pracujete s ambulantným programom fy, SOFTPROGRES, s.r.o., ERUDIS alebo MEDICOM, s.r.o., STAPRO môžete 

sťahovať výsledky do dekurzov  svojich  pacientov. 

 

Informácie o službe WebZis môžete nájsť na našej internetovej stránke www.cytopathos.sk 

 

Aby ste tieto výhody mohli v plnej miere využívať, potrebujeme od Vás určité, pre vzájomnú komunikáciu nevyhnutne, informácie. Prosíme 

nájdite si trocha času a vyplňte tento krátky formulár. 

Tešíme sa na našu spoluprácu 

                                                           

 S pozdravom                                                                                CYTOPATHOS, spol. s r. o. 

____________________________________________________________________________________ 
 

Meno/priezvisko...............................................................  Titul:  ...............................   Kód lekára (A):  ...................................... 

 

Obchodný názov................................................ Adresa........................................................ ......................PSČ.............................. 

 

Mesto.................................... Adresa exportu výsledkov....................................................................................................   
                                              vyplňte len ak je adresa odlišná  
 

IČO ..................................               DIĆ...................................                            Typ  PZS :   štátny      súkromný   

 

Zmluvné poisťovne......................................................                 Kód PZZ .......................................................... 

 

Číslo MT: ........./...................                 Pevná linka:......../.....................               E-mail:.............................................................. 

 

Mám záujem  o 1. informácie  po internete      „WebZis“                                                   

                           2. informácie po telefóne       „ZAVOLAJ A NEPLAŤ“     

                           3. Zasielanie materiálu na náklady spol. Cytopathos                          ako často : ............................   

                           4. SMS o pozitívnom výsledku cytológie                                

                           5. Výsledky do dekurzu pacienta                                                       žiadosť nájdete na    www.cytopathos.sk 

         

                  5. Používam  program  SOFTPROGRES,  ERUDIS  MEDICOM, STAPRO  Iný _________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

Podobné informácie získate na tel. č.: 0905754809       pečiatka :                                                                              podpis : 

http://www.cytopathos.sk/

