
Vážení pacienti, 
náš ambulantní software nově nabízí možnost online prostředí ke komunikaci. 
Na www.praktikblovice.cz naleznete odkazy pro vstup do portálu pro pacienty s 
registrovaným e-mailem i bez něj. 
Nyní je možné se objednat pouze na prohlídky: 
- preventivní
- k řízení motorových vozidel
- k držení zbraně
- pracovně- lékařskou prohlídku.
Po objednání vždy vyčkejte na potvrzení, že s Vámi počítáme. 
Pacienti s registrovaným e-mailem po přihlášení uvidí svá očkování a termíny 
preventivních prohlídek. Jako úžasná se mi zdá možnost zašifrované komunikace a 
nahrávání příloh, které se mi rovnou zobrazí ve Vaší dokumentaci.  Máte 2 možnosti: 

1. Přístup bez přihlášení

Máte rovnou k dispozici kalendář s přehledem termínů, volíte si volný termín, vyplníte několik 
základních údajů do formuláře, po odeslání požadavku Vám systém zašle zpětnou informaci o uvedené
objednávce. Tato možnost je ideální pro neregistrované pacienty k objednání na pracovně-lékařskou 
prohlídku.

2. Přístup s přihlášením 

Je třeba mít ve své kartě u nás uložený email, prostřednictvím kterého se budete 
přihlašovat.
Při prvním přístupu do objednávkového systému zvolte volbu „Registrovat, nebo 
zapomenuté heslo“ , vyplníte email a zadáte „Registrovat“. Tím si vytvoříte vstupní 
přihlašovací údaje.
Heslo si volíte sami.

                                          

Při každém dalším vstupu už zadáváte svůj email a zvolené heslo rovnou do 
přihlašovací obrazovky.

http://www.praktikblovice.cz/


Po přihlášení si  vybíráte z nabízených služeb :

1. Zadání objednávky prohlídky – máte k dispozici kalendář s přehledem termínů, 
volíte si volný termín a až po volbě zvolíte typ prohlídky, na kterou se objednáváte a
po odeslání požadavku Vám systém zašle zpětnou informaci o uvedené 
objednávce. Zde se rozumí objednání na preventivní prohlídku, prohlídku pracovní, 
na řidičský průkaz, k držení zbraně. K jiným účelům zatím objednávání online 
neslouží. 

2. Zaslání žádosti o recept – pacient vyplní příslušný formulář, každé požadované 
léčivo se vyplňuje samostatně. Po odeslání žádosti zůstane léčivo v systému 
uloženo. 

3. Zaslání informace k probíhající léčbě, případně dotazu lékaři – vyplníte příslušný 
formulář, případně může zaslat přílohu – soubor typu pdf nebo obrázek. Tento se 
nahraje do zdravotnického software. 

4. Uvidíte přehled termínů svých  „preventivních“ Prohlídek a svá očkování, které jste 
podstoupili v době existence software od 1.1.2019. Postupně budou doplněna 
všechna poslední očkování dle dokumentace.

 
Systém je nabízen v této formě a stále se vyvíjí. Určitě není ideální, ale budu moc ráda za 
zpětnou vazbu, kterou mohu zprostředkuvat vývojářům software.
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