
LÉKAŘE MÁTE V KAPSE 
nečekejte v čekárně

www.veoliahealthcare.com



Jestliže nás rok 2020 něčemu opravdu učí, tak je to jednak fakt, že péče o naše zdraví a zdraví našich blízkých  
vyžaduje skutečnou starostlivost a jednak také fakt, že řadu našich aktivit více a více dokážeme řídit na dálku.

Určitě všichni známe podzimní klišé – přeplněné čekárny lékařů, ve kterých si navzájem vyměňujeme své bacily  
a trávíme mnoho času, který můžeme využít lépe. 

I proto přicházíme s průlomovým řešením - aplikací VEOLIA HEALTH CARE by MEDDI.

Tato moderní technologie, připravená přímo pro Vás, Vám umožní nejen vyhnout se rizikovým situacím v době 
epidemií (a nejde jen o covid), ale především Vám přinese pohodlí. Lékaře máte přímo v kapse. Aplikace Vám 
umožní rychlé konzultace s Vaším lékařem i s dalšími odborníky. Budete moci rychle získat informace, diagnózu  
i případně léčbu na dálku.

Jde o to, že všichni společně pracujeme v oboru, který sám o sobě předpokládá mimořádnou starostlivost,  
trpělivost a opravdovou pečlivost. Umíme vyhledávat, uskutečňovat a přinášet do praxe nejnovější vědecké 
poznatky a nejmodernější technologie. Staráme se totiž o nejcennější zdroj naší planety. 

Pro naši firmu jsou tím nejcennějším naši lidé. Veolia má dlouhodobě zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců  
na prvním místě, a to zvláště nyní, v období pandemie. 

Je proto přirozené, že k péči o nás samotné a o naše blízké 
přistupujeme obdobně jako k péči o vodu pro všechny. 

Úvodní slovo



Tento projekt mě nadchnul hned, jak jsem se s ním poprvé setkal. Nechci mluvit o tom, co tato aplikace 
všechno umí, to se dozvíte na následujících stránkách.

Chci vám říci hlavní důvod mého osobního nadšení. Dlouhodobě si totiž myslím, že v naší branži existuje 
ještě něco důležitějšího, než jsou složité přístroje, sofistikované metody a vycizelované chemické postupy. 
To vše je samozřejmě téměř nezbytné. Háček je ale v tom slově téměř – umíme nahradit skoro každou 
část našich složitých technologií něčím jiným. Jen jednu věc nikdo z nás nedokáže. 

Nedokážeme se obejít bez dobrých lidí.

Doslova každý zaměstnance naší firmy je tím nejcennějším, co máme. Každý centimetr vzdělání, 
každý týden zkušeností a každá minuta tvořivého myšlení má v našem oboru cenu zlata.

Právě proto považuji aplikaci VEOLIA HEALTH CARE by MEDDI za tak skvělou. Přináší totiž vyšší míru bezpečí  
a pohodlí našim lidem a jejich rodinám. A to je přece něco.

Ing. Petr Slezák
Personální ředitel Veolia ČR

VEOLIA HEALTH CARE



Konzultujte zdravotní problémy se zkušenými lékaři na dálku

Nečekejte v ordinacích

Zdarma

APLIKACE 
VEOLIA HEALTH CARE by MEDDI



Co přesně je aplikace  
VEOLIA HEALTH CARE by MEDDI

www.veoliahealthcare.com

Moderní pomocník a užitečný nástroj pro každého

Bezpečná aplikace pro komunikaci mezi pacienty a lékaři

Pohodlné prostředí pro uživatele na telefonu i počítači

Funguje na chytrých telefonech s iOS a Android



Výhody aplikace 

Okamžitá odborná pomoc pro vás a vaši rodinu

Pohodlná, přehledná a bezpečná péče

Žádosti o další vyšetření u lékaře okamžitě – online

Posílání požadavku na lékaře ze zahraničí či služebních cest

Veškerá potvrzení, recepty a žádanky od lékaře ihned

Spojení lékaře s pacientem přes videohovor

Pediatři i lékaři všech specializací

Žádný ztracený čas v čekárnách

Druhý odborný názor lékaře



Kdy službu opravdu oceníte?

Věříme, že můžete čas trávit  
příjemněji, než v čekárnách  

a ordinacích.

Může se stát, že nemáte prostor pro návštěvu svého lékaře nebo potřebujete
specializovaného lékaře a nevíte kam se zdravotním problém zajít

Možná se vám něco nečekaně přihodí nebo jste jen časově vytížený rodič,
který potřebuje lékařské potvrzení pro své ratolesti

Díky VEOLIA HEALTH CARE by MEDDI je lékařská péče přístupná komukoli 
a kdykoli z domu, z dovolené, z práce



Vytvořte si účet
Zaregistrujte se (zadejte Váš e-mail a heslo, s minimálně šesti znaky a jednou 

číslicí, které chcete v aplikaci používat)

1. 



Vyplňte několik potřebných údajů o své osobě a vašem zdravotním stavu

       Pro vyplnění údajů budete potřebovat průkaz zdravotního pojištění a zadat dvaceti místné 
číslo průkazu 

       Při nahrávání kartičky pojištěnce dbejte prosím na správnou viditelnost a čitelnost údajů

       Partnerské číslo je číslo Vašeho zaměstnavatele z následujícího seznamu a Vaše zaměstnanecké 
číslo, které najdete na Vašem průkazu zaměstnance.  Systém Vám umožní registrovat další dva 
dospělé a čtyři děti mladší 18 let na základě Vašeho partnerského čísla.

Vyplňte údaje2. 



ČÍSELNÍK SPOLEČNOSTÍ  
pro registraci zaměstnance

1 Kralovéhradecká provozní, a.s.

2 1.SčV, a.s.

3 Česká voda-Czech Water, a.s.

4 Morávská Vodárenská, a.s.

5 Pražské Vodovody a Kanalizace, a.s.

6 Ravos, s.r.o.

7 Solutions and Services, a.s.

8 Středočeské Vodárny, a.s.

9 Veolia Česká republika, a.s.

10 Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

11 VWS Memsep, s.r.o.

12 Veolia Energie Česká republika, a.s.

13 AmpluServis a.s.

14 OLTERM  & TD Olomouc, a.s.

15 Veolia Energie Kolín, a.s.

16 Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o.

17 Veolia Energie Praha, a.s.

18 Veolia Průmyslové služby  ČR, a.s.

19 Veolia Komodity ČR, s.r.o.

20 Veolia Smart Systems ČR, s.r.o.

21 Pražská teplárenská, a.s.

22 Termonta, a.s.

23 Teplo Neratovice, s.r.o.

24 PT Distribuční, s.r.o.

25 Energoprojekta plan, s.r.o.

26 Veolia Support Services Česká republika, a.s.

27 Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.

28 IoT.water a.s



Příklad partnerského čísla:
Partnerské číslo je 523881.

1 Kralovéhradecká provozní, a.s.

2 1.SčV, a.s.

3 Česká voda-Czech Water, a.s.

4 Morávská Vodárenská, a.s.

5 Pražské Vodovody a Kanalizace, a.s.

6 Ravos, s.r.o.

7 Solutions and Services, a.s.

8 Středočeské Vodárny, a.s.

9 Veolia Česká republika, a.s.

10 Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

11 VWS Memsep, s.r.o.

12 Veolia Energie Česká republika, a.s.

13 AmpluServis a.s.

14 OLTERM  & TD Olomouc, a.s.



3. Do uživatelského účtu můžete přidat své děti
Na partnerské číslo = číslo Vašeho zaměstnavatele a Vaše zaměstnanecké 

číslo můžete registrovat až 4 děti

       Děti lze do profilu přidat i později při používání aplikace

       Doporučujeme průběžně aktualizovat údaje na zdravotní kartě



Své zdravotní záznamy můžete spravovat na svém profilovém účtu

Doporučujeme Vám průběžně aktualizovat svou zdravotní kartu 

Pro rychlejší řešení svých potíží si nezapomeňte v aplikaci povolit notifikace

Hotovo!  
Nyní můžete kdykoli vyhledat buď svého, či jiného lékaře 
a začít řešit zdravotní problémy online!



Jak registrovat další dva dospělé?
Díky Vašemu partnerskému číslu se mohou do VEOLIA HEALTH CARE by MEDDI 
zaregistrovat další dva dospělí a mít stejné výhody jako Vy.

       Každý dospělý se registruje do aplikace samostatně s tím, že zadává Vaše partnerské číslo  

a své vlastní údaje. Postup registrace do aplikace je stejný jako u zaměstnanců Veolia. 



Navažte s lékařem spojení

Spojte se s lékařem snadno pomocí zabezpečeného chatu,  
hovoru nebo videohovoru

Aplikace vaši komunikaci s lékařem šifruje



Jak se spojit s lékařem? 
Konzultujte problémy online s odborníkem v okolí

Sdělte lékařům v okolí co vás trápí1. 

Stačí zadat PSČ místa, kde hledáte
lékařskou pomoc

2. 

Vyberte, která část těla vás trápí3. 

Popište svůj zdravotní problém4. 

Pomůže vám na dálku6. 

Spojte se s lékařem - snadno 
pomocí zabezpečeného chatu, 
hovoru nebo videohovoru 

5. 



Nenašli jste svého lékaře?

www.zadejlekare.cz - zde můžete zadat kontakt na Vašeho lékaře, pozveme  

jej Vaším jménem do aplikace



Mějte vaši zdravotní dokumentaci 
pod kontrolou

Zde si můžete nahrát veškerou Vaši zdravotní dokumentaci a následně ji sdílet s lékaři

Můžete si vytvořit vlastní složku ke konkrétnímu onemocnění



Rychlá komunikace s lékařem  

Chat s lékařem umožňuje také zasílání obrazové dokumentace

Vyfoťte váš zdravotní problém a pošlete lékaři přes šifrovanou komunikaci

Můžete také posílat výsledky požadovaných vyšetření



Otevřené případy

Případy, které zrovna řešíte s lékařem přehledně uvidíte v „Otevřené případy“

Vaši aktuální komunikaci s lékařem můžete kdykoli zkontrolovat



Příklady z praxe

Dítě     prokousnutý jazyk na dovolené
Jak aplikace pomohla: konzultace s ORL lékařem přes videohovor (na hotelu), po konzultaci  
operace v zahraničí nebyla nutná.

Zaměstnanec     požadavek na lázeňský pobyt před ukončením pracovní neschopnosti
Jak aplikace pomohla: chat, vystaven návrh na lázeňskou péči
od praktického lékaře bez návštěvy ordinace.

Zaměstnanec     podezření na nákazu koronavirem
Jak aplikace pomohla: řešeno videohovorem,  
doporučena karanténa a vystavení žádanky na test.

Dítě     potvrzení o způsobilosti pro MŠ
Jak aplikace pomohla: hovor, zaslané lékařské  
potvrzení bez návštěvy ordinace.

Dítě     skvrna na kůži
Jak aplikace pomohla: 
konzultace přes videohovor přímo na dětském  
hřišti, diagnostikována borelióza, předepsána  
antibiotika.



www.veoliahealthcare.com

Ambasadory aplikace jsou kolegové z personálního oddělení Vašeho 

zaměstnavatele. Rádi Vám o aplikaci podají více informací.

V případě technických problémů volejte technickou podporu  

(linka neslouží k lékařským konzultacím) 222 262 937.

Aplikace v chytrém telefonu funguje plnohodnotně pouze  

za předpokladu, že povolíte všechny notifikace a povolení  

(přístup ke kameře i mikrofonu).

Po zadání požadavku prostřednictvím webového prohlížeče zůstaňte 

přihlášení a nechte okno otevřené, aby Vás mohl lékař kontaktovat.


