
Máte bolesť chrbta a chcete sa informovať 
o možnosti liečby a objednania 

do EuroPainClinics?

Zistite, ako na to, v týchto jednoduchých krokoch!

Akútna a chronická bolesť chrbta
Špecializácia na bedrovú chrbticu

Ambulantná starostlivosť, operačné výkony 

(„koreňový syndróm“ – vysunutie platničky, bolesť chrbta 
so šírením do dolnej končatiny, bolesť po operácii chrbtice a i.)

Bratislava
Košice
Bardejov

| E-KONZULTÁCIA  |
EuroPainClinics

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ NA ČO SA ZAMERIAVAME KDE NÁS NÁJDETE
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Využite službu 
E-konzultácia zadarmo

Kde službu nájdete a ako postupovať

www.ekonzultacia.sk

Čo získate: 

Informáciu, či by liečba miniinvazívnymi 
a endoskopickými výkonmi mohla byť 
vhodným riešením pre Vaše zdravotné 
ťažkosti, resp. či ste kandidátom na 
liečbu v EuroPainClinics.

Ide o predbežné lekárske posúdenie
vhodnosti liečby. 

Iba v kladnom prípade vyhodnotenia 
vhodnosti liečby nasleduje vstupné 
vyšetrenie.

Zaujíma Vás liečba 
bolesti kolena?

Zistite viac:
www.bolestkolena.sk

Akú dokumentáciu nahrať:
1.  Zdravotnú správu/správy z predošlých

vyšetrení (neurológ, ortopéd, neurochi-
rurg, rehab. lekár a pod.) ako sken ci od-
fotenú z mobilu.

2.  Snímky vyšetrenia chrbtice 
magnetickou rezonanciou (MRI).
Využite jeden zo spôsobov odeslania: 
a) podla videonávodu v E-konzultácii
b) cez lekársky systém T3C po dohode 
s pracoviskom MRI priamo na adresy:

EuroPainClinics Bratislava 
(pre pracovisko v Bratislave)

EuroPainClinics Bardejov 
(pre pracovisko v Bardejove a Košiciach) 

Pozor: O tomto spôsobe odoslania nás 
informujte na e-mail: 
info@europainclinics.com – inak nie je 
možné spárovať MRI s Vašou E-konzul-
táciou! 
Pozn.: Túto adresu použite aj v prípade 
technických tažkostí s nahratím MRI do 
E-konzultácie.

Po odoslaní Vám bude zaslaná automatická 
e-mailová správa s potvrdením o prijatí 
E-konzultácie do systému.

Chcete dodatočne zmeniť svoj telefón alebo 
e-mail? Využite možnosti opravy na odkaze 
v tejto správe.

Neprišla Vám táto správa? Kontaktujte nás 
na info e-mail uvedený v Kroku 3.

Skontrolujte zároveň tiež zložku Hromadná 
pošta/SPAM. Ak sa v nej nachádza e-mail 
od EuroPainClinics, nastavte odosielateľa 
ako dôveryhodného. 

Čo sa deje 
s Vašou E-konzultáciou teraz?

Nasleduje predbežné lekárske posúdenie 
vhodnosti liečby pre Vaše ťažkosti. Lekár Vás 
tiež môže e-mailom požiadať o doloženie 
zdravotníckej dokumentácie – sledujte 
priebežne Vašu e-mailovú schránku!

Vyhodnotenie E-konzultácie trvá obvykle 
do 7 pracovných dní.

Stav vyhodnotenia môžete sledovať 
online priamo v automatickej správe.

Ako sa dozviete 
výsledok vyhodnotenia: 

a)  V prípade vhodnosti liečby dostanete 
e-mailovú správu a následne Vás sestra 
zvoleného pracoviska bude telefonicky 
kontaktovať s návrhom termínu vstup-
ného vyšetrenia. Na vstupné vyšetrenie 
je potrebný výmenný lístok od praktic-
kého alebo odborného lekára.

b)  V prípade, keď liečba nebude vyhod-
notená ako vhodná, dostanete o tejto 
skutočnosti informáciu e-mailovou 
správou.

• Vyplňte všetky údaje

•  Označte na obrázku kliknutím myšou 
miesta a šírenie bolesti

•  Uveďte do Správy pre lekára čo 
najpresnejšie Vaše ťažkosti

•  Uistite sa pred odoslaním, či sú vyplnené 
všetky povinné (červené) polia

Vyplňte formulár 
E-konzultácie

na webovej stránke

Nahrajte 
zdravotnícku dokumentáciu

Nahrajte priamo do E-konzultácie

Nikdy neposielajte cez Facebook 
ani e-mailom!

Odošlite kompletnú 
E-konzultáciu

E-konzultáciu odosielajte zásadne

kompletnú a jednorazovo.

Vyčkajte výsledok 
vyhodnotenia Vašej 

E-konzultácie

Zdravotná starostlivosť hradená poisťovňami VšZP, Union a Dôvera v takmer plnom rozsahu. Zmluvnú spoluprácu s poisťovňou Dôvera nemá v súčasnosti pracovisko v Bratislave.


