Obvestilo: Humanitarna nota za vse krajane KS Raka (dostava zdravil)
V dogovoru z bolnišnično lekarno Bolnice dr. Petra Držaja, vodnikova 62, UKC Ljubljana, kjer sem
tudi zaposlen v Ambulanti za terapijo bolečine, lahko dostavim potrebna zdravila za vse krajane KS
Raka, ki tega ne morejo storiti sami ter jim zdravil tudi primanjkuje.
Kriteriji za nudenje tovrstne pomoči:
- ranljive skupine prebivalstva, kot so starejši, onemogli, kronično bolni ljudje, nosečnice, starši
obolelih otrok.
- vsi, ki nimate prevoza do bližnje lekarne
- ste v samoizolaciji ali domači karanteni
- ste morda pozitivni ali sumite da imate pozitivni test na coronavirus (SARS CoV-2).
Potrebno je da me pokličete po telefonu 041-923-787 in mi poveste situacijo ter zaupate vašo
številko zdravstvenega zavarovanja, ki je zapisana na vaši zdravstveni kartici.
Zdravila bom dostavil po individualnem dogovoru, samo brez neposrednega stika da ne ogrožamo
drug drugega.
Čas dostave je med tednom (od ponedeljka do petka) ob mojem prihodu domov iz službe okrog
16:00-16:15h.
V aktualni zdravstveni situaciji oz. problematiki v kateri smo vsi, želim pomagati predvsem tistim,
ki so pomoči potrebni. Prosim tudi vsi svojci in skrbniki res samo za tiste, ki nimate druge rešitve,
hkrati pa nujno potrebujete zdravila.
Potrebna zdravila se izdajajo za mesečno zalogo, zaprosite po telefonu svojega osebnega izbranega
zdravnika, da vam izda elektronski recept na posamezno škatlico oz. mesečno zalogo zdravil, v
izogib omejitve dvigovanja zdravil ki so predpisana na daljši rok samo v dotični prvi lekarni.
Ko enkrat v imenu vas dvignem mesečno zalogo zdravil in je ta predpisana za tri mesece, je
potrebno preostala dva meseca dvigovati zdravila v dotični prvi lekarni. V izjemnih primerih mi to
ne predstavlja težav. Če se strinjate bomo rešili.
MI SMO TU ZA VAS, VI PA OSTANITE DOMA ZA NAS!!!
Vaš predstavnik sveta KS Raka
asis. Viki Kotar, mag. zdr. nege, dipl. zn.
Podlipa 16, 8274 Raka
041-923-787
Na spodnjem linku lahko v izogib nevšečnostim preverite ali imate urejeno svoje zdravstveno
zavarovanje:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs/status_zavarovanja
ter v priponki je slika, kje najdete številko zdravstvenega zavarovanja na zdravstveni kartici.

