
   Vážení klienti,  

   věříme, že i v těchto složitých dnech, které postihly naši republiku, jste zdraví a plni optimismu za 

lepší zítřky. V minulých týdnech jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom Vám nadále poskytovali 

lékárenskou péči bez výrazného omezení, a abychom zachovali dostupnost nezbytných léčiv a 

zdravotnických pomůcek. 

   Děkujeme za podporu firmám i jednotlivcům, kteří nám od začátku nosili šité roušky, jiné ochranné 

prostředky a různé drobnosti. Velmi nás to potěšilo, vážíme si Vaší podpory. 

  Abychom Vám co nejvíce usnadnili život v současných podmínkách, nabízíme seniorům, imobilním 

klientům a vážně nemocným rozvoz léků předepsaných v ambulancích naší nemocnice po Krnově a 

okolí (Úvalno, Býkov-Láryšov, Dubnice, Lichnov, Brantice, Zátor, Krasov, Radim, Krásné Loučky, 

Hošťálkovy, Burkvíz, Linhartovy, Opavice, Město Albrechtice, Rudíkovy, Třemešná a obce Osoblažska). 

Kromě léků na předpis Vám naše rozvážková služba může přivést zdravotnické prostředky (krytí, vložky, 

pleny, stomické pomůcky aj.), a po domluvě i volně prodejné léky a ostatní sortiment lékárny. Pacienti 

navštěvující ambulance naší nemocnice si mohou recepty telefonicky objednat ve své ambulanci 

zavoláním přímo do dané ambulance anebo na telefonní číslo 739 837 813, kde Vám sestra zajistí 

předepsání receptů. Rozvoz léčiv můžeme zajistit také rizikovým pacientům, kteří mají recepty 

vystavené praktickým lékařem či jiným lékařem. Tito mohou zavolat k nám do lékárny na telefonní číslo 

554 690 486 či 554 690 480, kde se domluvíme na způsobu doručení receptu a zajištění dovozu léků. 

  Aby to nebylo vše o lécích, připravili jsme si pro Vás akční nabídku ze sortimentu péče o pleť a o tělo 

(viz. příloha). Máme také běžně dostupné roušky, respirátory FFP2, rukavice, dezinfekci a léky na 

teplotu. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně volného prodeje máte k dispozici telefonní číslo  554 

690 488. 

   Všechny Vás zdraví kolektiv lékárny, který vám přeje pevné zdraví, sílu a trpělivost v dalších dnech. 
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