
  

 

Informace pro veřejnost 
 související s postupným uvolňováním současných opatření COVID-19 

platnost od 27. 4. 2020 
 

1. PLÁNOVANÉ OPERAČNÍ VÝKONY – pacienti, kterým byl termín operace v souvislosti s opatřením Covid-19 zrušen, 

budou kontaktováni zdravotnickým personálem anesteziologické ambulance a bude s nimi domluven nový termín 

operace. 

 

2. LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ – budou v běžném provozu. 

 

3. ODBORNÉ INTERNÍ AMBULANCE (interní, gastroenterologická, echokardiografická, diabetologická, 

endokrinologická, osteologická, funkční diagnostika) – od 27. 4. do 30. 4. 2020 budou vyšetřováni pouze 

individuálně objednaní pacienti. Od 4. 5. 2020 budou ambulance v běžném provozu a pacienti budou vyšetřováni 

dle původního objednání. Pacienti, kterým byl termín vyšetření v souvislosti s opatřením Covid-19 zrušen, se 

mohou k vyšetření telefonicky objednat v době ordinačních hodin na uvedených číslech: 

- Interní ambulance    tel. 596 380 229 

- Gastroenterologická ambulance         596 380 228 

- Echokardiografická ambulance        596 380 225 

- Diabetologická ambulance         596 380 523 

- Endokrinologická ambulance         596 380 522 

- Osteologická ambulance   596 380 535 

- Funkční diagnostika    596 380 132  



 

 

4. AMBULANCE INFUZNÍ TERAPIE – bude v provozu od 4. 5. 2020, termín u již objednaných pacientů k infuzní terapii 

se nemění. Pacienti, kterým byl termín k infuzní terapii v souvislosti s opatřením Covid-19 zrušen, se mohou 

k infuzní terapii telefonicky objednat na tel. čísle 596 380 466.     

 

5. GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE V KARVINÉ-RÁJI – bude v provozu od 4. 5. 2020. Termín vyšetření u již 

objednaných pacientů se nemění. Pacienti, kterým byl termín vyšetření v souvislosti s opatřením Covid-19 zrušen,   

se mohou k vyšetření telefonicky objednat v době ordinačních hodin na tel. čísle 595 390 430. 

 

6. KOSTNÍ DENZITOMETRIE – bude v provozu od 4. 5. 2020. Termín vyšetření u již objednaných pacientů se nemění. 

Pacienti, kterým byl termín vyšetření v souvislosti s opatřením Covid-19 zrušen, se mohou k vyšetření telefonicky 

objednat v době ordinačních hodin na tel. čísle 596 380 527. 

 

7. NEUROLOGICKÉ AMBULANCE 1, 2, 3, (včetně neurosonologie, EEG, EMG) – termín vyšetření u již objednaných 

pacientů se nemění. Pacienti, kterým byl termín vyšetření v souvislosti s opatřením Covid-19 zrušen, se mohou 

k vyšetření telefonicky objednat v době ordinačních hodin na uvedených číslech: 

- Neurologická ambulance č. 1  tel.  596 380 213 

- Neurologická ambulance č. 2         596 380 558 

- Neurologická ambulance č. 3         596 380 556 

- Neurosonologie           596 380 352 

- EEG             596 380 110 

- EMG         596 380 560         

  

8. ANESTEZIOLOGICKÁ AMBULANCE – provoz bez omezení. 

 



9. AMBULANCE ORTOPEDICKÁ A CHIRURGIE PÁTEŘE (v nemocnici) – termín vyšetření u již objednaných pacientů 

se nemění. Pacienti, kterým byl termín vyšetření v souvislosti s opatřením Covid-19 zrušen, se mohou k vyšetření 

telefonicky objednat v době od 13 do 15 hod. na tel. čísle 596 380 314.  

 

10. ORTOPEDICKÁ AMBULANCE V HAVÍŘOVĚ-ŠUMBARKU – termín vyšetření u již objednaných pacientů se nemění. 

Pacienti, kterým byl termín vyšetření v souvislosti s opatřením Covid-19 zrušen, se mohou k vyšetření telefonicky 

objednat pouze v době ordinačních hodin na tel. čísle 597 578 672.   

 

11. ODDĚLENÍ PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ (pracovnělékařské služby, nemoci z povolání) – provoz v omezeném režimu, 

provádí pouze mimořádné prohlídky - tel. 596 380 532. 

 

12. POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE (CT), MAGNETICKÁ REZONANCE (MR), MAMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ (MG), 

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ (UZ) – termín vyšetření u již objednaných pacientů se nemění. Ostatní pacienti 

s doporučením k vyšetření se mohou objednávat telefonicky na uvedených číslech: 

- CT  tel. 596 380 246 

- MR   596 380 450 

- MG   596 380 176 

- UZ   596 380 268 

 

13. REHABILITAČNÍ AMBULANCE –  provoz bude spuštěn postupně, bez vodoléčebných procedur a skupinové léčebné 

tělesné výchovy. Nebudou k dispozici šatny pro pacienty. Pacienti, kterým nebyly procedury ukončeny před 

omezením provozu, budou kontaktováni zdravotnickým personálem. Ostatní pacienti se k vyšetření mohou 

objednat na tel. čísle 596 380 280.  

  

14. MAMOLOGICKÁ AMBULANCE – termín vyšetření u objednaných pacientek se nemění. K vyšetření se mohou 

pacientky objednávat v době ordinačních hodin na tel. čísle 596 380 522. 

 



15. LOGOPEDICKÁ AMBULANCE – termín vyšetření u již objednaných pacientů se nemění. Pacienti, kterým byl termín 

vyšetření v souvislosti s opatřením Covid-19 zrušen, se mohou k vyšetření telefonicky objednat na tel. čísle 

596 380 301.  

 

16. LÉKÁRNA KHN a.s. – provozní doba bez omezení. 

 

17. NEMOCNIČNÍ KANTÝNA – do odvolání uzavřena, možno využít nápojové a potravinové automaty v nemocnici. 

 

18. ZÁKAZ NÁVŠTĚV HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ – trvá do odvolání. 

 

19. TRIÁŽOVÁ OPATŘENÍ PRO PACIENTY – každý pacient při ambulantním ošetření musí vypsat a podepsat čestné 

prohlášení týkající onemocnění Covid-19.  

 

20. TRVAJÍCÍ REŽIMOVÁ OPATŘENÍ PRO PACIENTY –   

- zakrývat si dýchací cesty (nos, ústa) 

- udržovat odstup nejméně 2 metry při kontaktu s ostatními osobami 

- nevstupovat do čekárny, pokud tam jsou již 3 pacienti, v takovém případě vyčkat před čekárnou v odstupu 

- dezinfikovat si ruce 

 

21. VSTUP DO POLIKLINICKÉ ČÁSTI NEMOCNICE (budova Centra pracovní medicíny) – bude možný jak přes hlavní budovu 

nemocnice, tak bočními vstupy v poliklinické části.   

 

22. SOUKROMÉ AMBULANCE V POLIKLINICKÉ ČÁSTI NEMOCNICE – pro poskytnutí bližších informací ohledně 

ordinační doby se telefonicky kontaktujte přímo s příslušnou ambulancí. 

 

 DĚKUJEME ZA VAŠI OHLEDUPLNOST A POCHOPENÍ. 


