Poradenství
Odborné konzultace
v lékárně
Oblastní nemocnice Příbram
ZDARMA
Poradenství o Vašich lécích
a potravních doplňcích
Víte, jak správně užívat Vaše léky?
Víte, jak působí Vaše léky a proč je užíváte?
Umíte správně aplikovat Vaše léky?
Máte obavy, že Vaše potíže souvisí s užíváním léků?
Máte obavy ze vzájemného ovlivnění léků?
Chcete poradit v oblasti snižování nadváhy?
Pokud si pokládáte některou z těchto otázek,
domluvte si konzultaci v naší lékárně:
• Při osobní návštěvě
• Telefonicky na čísle 318 641 513
• e-mailem na adrese lekarnaonp@onp.cz
Na konzultaci si přineste seznam léků
(i volně prodejných), které užíváte (+dávkování).

Kde nás najdete? AREÁL I, Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I, pavilon F, přízemí
Tel.. 318 641 513, e-mail: lekarnaonp@onp.cz

Další výhody
Víte, že
lékárna Oblastní nemocnice Příbram
nabízí také:
Dárkové poukazy
Za zakoupené dárkové poukazy lze pořídit
v naší lékárně volně prodejné léčivé přípravky,
doplňky stravy, zdravotnické prostředky, zdravotní obuv
nebo léčebnou kosmetiku. Platnost dárkového poukazu
je 3 měsíce od jeho vystavení. Dárkový poukaz může
být užitečným dárkem pro Vaše blízké, přátelé či známé
a to nejen ve vánočním období.
Dárkové poukazy lze zakoupit přímo v naší lékárně.
S případnými dotazy se na nás můžete obrátit.
tel: 318 641 513 ; 318 641 510
email: lekarnaonp@onp.cz

Věrnostní kartu zákazníka
Pořiďte si věrnostní kartu naší lékárny!
Věrnostní karta slouží ke sbírání bodů při nákupu doplňkového
sortimentu lékárny na volném prodeji nebo léků, které nejsou hrazené
zdravotní pojišťovnou. Za každých 100 Kč zaplacených zákazníkem
se na kartu načítá 1 bonusový bod. Pokud je na kartě nasbíráno
alespoň 21 bonusových bodů, může je pacient či zákazník použít
při dalším nákupu volně prodejného sortimentu lékárny
(volně prodejná léčiva, potravinové doplňky, bylinné čaje, léčebná
kosmetika, aj.) Vždy se jednorázově může odečíst 20 bodů (
1 bod = 1 Kč) na jeden nákup.

Kde nás najdete? AREÁL I, Gen. R. Tesaříka 80, Příbram I, pavilon F, přízemí
Tel.. 318 641 513, e-mail: lekarnaonp@onp.cz

