
Online zdravotní péče pro Vaše zaměstnance



Hlavní cíle EUC Start

• Hlavním cílem v současné situaci je zamezit nebo maximálně zpomalit šíření 

onemocnění COVID-19

• Zkušenosti z ostatních zemí ukazují, že nejrizikovější jsou místa s vysokou 

koncentrací lidí a se zvýšeným rizikem výskytu viru

• Takovým místem jsou i ambulance, a zejména ambulance praktických lékařů

• V zemích západní Evropy je aktuálně vzdálený kontakt s lékařem zásadní 

nástroj pro minimalizaci šíření viru

• Virtuální klinika EUC je v Česku jediná skutečná telemedicínská služba

• Švédská platforma Doktrin, kterou využíváme, obsluhuje denně tisíce klientů      

v Česku a Skandinávii

• Skupina EUC disponuje zázemím 26 klinik, 10 laboratoří a 20 lékáren po celé 

České republice 



Pilíře EUC Start pro zaměstnavatele 

Virtuální klinika
Chat s lékařem

Testování na

COVID-19

Klientská linka pro 
koordinaci 

zdravotní péče

EUC Kliniky



VIRTUÁLN Í  

KLINIKA

Ano, fotku vám pošlu.

Napište zprávu

Dobrý den, jak dlouho  
vyrážku máte? Objevila  
se i jinde po tělě?

Můžete mi poslat  
fotku té vyrážky?



Virtuální klinika | Chat s lékařem

je unikátní služba, která nemá v ČR alternativu

Podstatná úspora času

Bez cestování, bez čekání. Lékař reaguje do 2

hodin. Průměrná konzultace trvá 6–10 minut

Přístup k lékaři na jedno kliknutí

Zdravotní problémy lze řešit okamžitě, kdykoliv 

a odkudkoliv (stačí jen mobil nebo počítač 

připojený k internetu)

Je zajištěna kontinuita péče

Záznam z konzultace je součástí zdravotní  

dokumentace a ošetřující lékař

ho má k dispozici

Nejmodernější medicínská technologie

Služba pracuje se zavedenou švédskou 

technologií, kterou využívá přes 3 miliony 

pacientů v Evropě

Péče na základě validních informací Zabezpečení odpovídající potřebám medicíny

Lékař má k dispozici dotazník s anamnézou,

Který klient vyplní předem

Systém splňuje požadavky GDPR i zdravotní 

dokumentace. Komunikace probíhá v 

uzavřeném a zabezpečeném prostředí

Konzultace s lékařem v angličtině

Pokud klient komunikuje v anglickém jazyce, 

je přesměrován na chat k anglicky 

hovořícímu lékaři

Propojení s EUC Lékárnami

Pokud lékař v rámci chatu doporučí klientovi 

léky, vystřídá jej lékárník



Virtuální klinika | Chat s lékařem

Spojte se s lékařem ve 3 snadných krocích

Připojte se

Vyplňte interaktivní  

dotazník

Lékař se s vámi do 30 min. spojí

Praktický lékař

Internista

Další specializace připravujeme

Chatujte

• Vystavíme žádanku na testování COVID-19

• Vystavíme eRecept

• Domluvíme vyzvednutí léku 

• Předáme kontakt na příslušnou EUC Kliniku

Problém společně 

vyřešíme



Virtuální klinika | Chat s lékařem

vyřeší až 60 % potíží bez nutnosti návštěvy ordinace

• Astma • Senná rýma • Akné

• Bolest hlavy • Vakcinace • Opar

• Bolest na prsou • Zpožděná menstruace • Pigmentové skvrny

• Bolest v krku • Zarudlé oči • Problém s pokožkou

• Chřipka • Deprese • Svědění

• Kašel • Diabetes (péče o chroniky) • Vyrážka

• Koronavirus (COVID-19) • Hodnocení krevního tlaku • Vyrážka po kousnutí klíštětem

• Laboratorní testy basic • Infekce močových cest – ženy • Ekzém

• Laboratorní testy komplexní • Konzultace výsledků zobrazovacích vyšetření • Plísňová infekce

• Laboratorní testy sexuálně přenosné choroby • Krev ve stolici

• Laboratorní testy vegan • Laboratorní testy genetika

• Migréna • Porucha příjmu potravy

• Nastydnutí • Problém genitálie

• Pálení žáhy • Problém s kolenem

• Palpitace • Problém s menstruací

• Problém se svaly • Problém s nohou (05/2020)

• Problém s dutinami • Problém s okem (05/2020)

• Problém s krkem • Problém s rukou (05/2020)

• Problém s močovým traktem • Problém s uchem (05/2020)

• Problém se spánkem • Úzkost (05/2020)

• Problém se stresem • Vysoký cholesterol (péče o chroniky)

• Problém se zády • Vysoký tlak (péče o chroniky)

• Problém se zápěstím • Výživové poradenství (05/2020)

• Průjem • Zácpa (05/2020)

• Reflux

PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ DERMATOLOGIE



EUC KLINIKY



Zdravotní péče v EUC Klinikách

znamená vysokou odbornou kvalitu

26 klinik 35 specializací
Objednání 

na recepci

Možnost 

doručení léků 

z lékárny



35 lékařských specializací

napříč Českou republikou

Alergologie a imunologie

Anesteziologie a resuscitace

Angiologie a cévní chirurgie

Chirurgie

Dermatovenerologie (kožní)

Dětská psychiatrie

Diabetologie

Endokr ino log ie

Gastroenterologie

Gynekologie

Hematologie

Interní lékařství

Kardiologie

Logopedie

Mamologie a mamografie

Neurologie

Obezitologie a nutriční poradenství

Oftamologie (oční)

Onkologie

ORL (ušní, nosní, krční)

Ortopedie

Pediatrie

Pneumologie (plicní)

Podiatrie

Pracovně lékařské služby

Praktické lékařství

Proktologie

Psycho log ie  a  psych ia t r ie

Rehabilitace a fyzioterapie

Rentgen, ultrazvuk a CT

Revmatologie

Sexuologie

Stomatochirurgie

Stomatologie (zubní)

Urologie a andrologie



20 lékařských specializací  

na 4 místech v Praze

Praktický lékař

Interna

Gynekologie

Kardiologie

Holter

Diabetologie

Neurologie

Oční

ORL

Ortopedie

Chirurgie

Psychiatrie

Revmatologie

Rentgen

Sonografie

Spirometrie

Pneumologie

Urologie

Fyzioterapie

Radiační onkologie (nenádorová terapie)

Šustova, P4

Malešice, P10

Kartouzská, P5

Opatovská, P11



KOORDINÁTOR

HELP LINE



Koordinátor Help Line pro personalisty 

Služba určena pro individuální řešení     

mimořádných případů

Největší síť partnerů v ČR

V rámci České republiky disponujeme zhruba stovkou

Smluvních partnerů, kteří jsou schopni poskytovat 

Péči v prémiové kvalitě

Prostřednictvím smluvních partnerů ročně organizujeme 10 000 vyšetření a 100 hospitalizací 



TESTOVÁNÍ NA 

COVID-19



Testování na COVID-19

• EUC provozuje dvě laboratoře, které testují na 

COVID-19

• Pro větší počet zaměstnanců zařídíme testování 

metodou PCR

• Možnost využití rychlotestů testujících protilátky 

(vhodné pro zaměstnance v karanténě)



Spuštění EUC Start

z pohledu zaměstnavatele

a zaměstnanců

• Uvítací email zaměstnancům s představením EUC Start 

• Aktivační email s přístupem do Virtuální kliniky EUC

• Aktivovaní zaměstnanci čerpají výhody

• Zaměstnavatel obdrží hot line na příslušného obchodníka a konzultanta 

oddělení péče o klienty pro individuální řešení složitějších případů          

u klíčových zaměstnanců

• Podepsání objednávky

• Poskytnutí marketingových podkladů pro podpoření využití služby ve firmě

• Praktická ukázka chatu s lékařem



Výhody EUC Start

pro zaměstnavatele

• Unikátní koncept nadstandardní péče ve spojení s telemedicínou

• Snižování rizika přecházení nemocí a tím i poklesu pracovních sil

• Rychlejší návrat zaměstnance po nemoci

• Minimální administrativní zatížení HR

• Mohou jej využívat všichni zaměstnanci kdykoliv a po celé ČR

• Přehledný HR report pro vyhodnocení služby

• Zdravý pracovník podává lepší výkon a netrpí častou nemocností



Nabízíme

Produkt nabízíme po dobu mimořádných 

opatření a minimálně do 31. 8. 2020

Produkt je BEZPLATNÝ

Testování na COVID-19 bude hrazeno dle 

aktuálního ceníku.



EUC a.s. | Evropská 859/115 | 160 00 Praha 6

www.euc.cz

JSME TU PRO VÁS


