Mnoho pacientů
prožívá v čekárně
stres...
Nejsou si jisti, zda se o nich ví.
Zda nečekají zbytečně, když jdou „jen“
za sestrou. Zda je nepředběhne někdo,
kdo je blíž u dveří... Nahromaděný
stres, pocity úzkosti a agrese pak
přenášejí na sestru a lékaře.
Opakuje se to každý den.
Je to vysilující a zbytečné.

Méně stresovaní pacienti
jsou prostě příjemnější

Recepční systém

Čekárna SEIVAr
přináší klid v čekárně a přehled v ordinaci.

Běžné situace
Čekárna
je plná lidí.
Co když ti dva lidé, kteří
přišli po mě a stojí blíže dveří
osloví sestru jako první. Musím
být ve střehu a nenechat se
jen tak odbýt! Vždyť tolik
pospíchám...

Sestra
vyšla a vzala si
kartičky tří lidí. Ale
ona neví, že já tu
čekám nejdéle.
Vložila jsem kartičku
do toho přístroje a stiskla
tlačítko proč jsem tady.
Pan doktor už o mě ví.

Přišla jsem
do prázdné čekárny
a nikdo zatím z ordinace
nevyšel. Ví se o mě? Možná, že si
uvnitř vyřizují něco soukromého,
nebo popíjejí kávu. Chci přece
jen... Raději zaklepu.

Chcete se zeptat? Prohlédnout si a vyzkoušet?
Popovídat si o tom a konzultovat?
Zavolejte, nebo napište. Těšíme se na Vás.

734 570 451
seiva@seiva.cz

SEIVAr

s.r.o.

www.seiva.cz

Praktické a užitečné funkce pro každodenní potřebu
Recepční systém Čekárna SEIVA má řadu dalších užitečných funkcí.
Například nastavení pracovní doby, dovolené, informace o zástupech a mnoho dalších možností.
To jsou příklady praktického přístupu, který oceníte v běžném rutinním provozu.
Bezdrátové propojení s PC – snadná instalace

Jednoduchý návod
umístěný na zdi za přístrojem

Čekárna SEIVA podporuje dokonce
i více ordinací na jeden hardware.

Odolné provedení
kryté masívním
nerezovým krytem

Integrovaná záložní
baterie pro případ
výpadku elektřiny
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Mějte klidnější a příjemnější
pacienty. Čekárna SEIVA je účinné
a cenově dostupné řešení

Vyvolávací systém SEIVAr
Vhodný doplněk recepčního systému

Chcete se zeptat? Prohlédnout si a vyzkoušet?
Popovídat si o tom a konzultovat?
Zavolejte, nebo napište. Těšíme se na Vás.

Sestra již nemusí chodit do čekárny,
aby volala pacienty. Vyvolávací
systém zároveň zobrazí pacientům
užitečné informace a pokyny,
například o plánované dovolené.
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