
Úprava nouzového 
provozu ordinace

Platí od 17.4. 2020 do odvolání
Plánovaný provoz  je postupně 
rozšiřován pro nemocné bez 
zvýšeného rizika přítomnosti 
onemocnění COVID  

Nejsou omezení v oblasti
• Biologické léčby
• Bio léčby klinických studií



Odlišnosti běžného provozu podle 
typu vyšetření
• Vyšetření v poradně – konzultace lékařem

– Původní termíny platí pokud nebyl nemocný telefonicky kontaktován a 
určeno jinak

– Nové termíny objednáváme, odstup podle naléhavosti potíží

• Koloskopie – endoskopické vyšetření tlustého střeva 
• postupné obnovení kapacity podle dostupnosti ochranných 

prostředků, 
• Původní termíny platí pokud nebyl nemocný telefonicky 

kontaktován a určeno jinak

• Gastroskopie – endoskopické vyšetření jícnu žaludku a dvanáctníku
• Vyhrazeno jen pro potenciálně život ohrožující stavy  pro riziko přenosu 

nákazy kapénkovou cestou – do odvolání, původně stanovené 
termíny nyní  neplatí

•



Krizová změna ordinační doby

• S účinností od 17.4. 2020 je omezena 
ordinační doba na rozmezí

 08 -14 30 hodin
• Může docházet ke změnám z důvodu 

vyčerpání zásob ochranných pomůcek



Pokyny pro dlouhodobě 
sledované nemocné

• Při stabilizovaném stavu si domluvte telefonicky 
náhradní termín pokud Vám propadl
– E recepty si vyžádejte telefonicky, nejlépe po 13 

hodině (495218475, 495404985)
• Při akutním zhoršení potíží 

– Konzultujte stav telefonicky  do 13 hodiny
• 495218475, 495404985

– Neodkladná vyšetření (ohrožení života, 
doporučení pro neodkladné vyšetření od jiného 
lékaře): dostavte se do čekárny a vyčkejte 
příchodu sestry

•
•



Pokyny pro nově  příchozí 
nemocné 

• Při dlouhodobých potížích a potřebě objednat 
plánované vyšetření: 
– domluvte si termín nejlépe telefonicky
Na telefonu 495218475, 495404985

• Neodkladná vyšetření (to je žádosti o 
neodkladná vyšetření vystavené jiným 
lékařem): vyčkejte příchodu sestry v čekárně



Pokyny pro chování v čekárně

• Při projevech onemocnění dýchacích cest kašle či 
jiných příznacích nového koronaviru, zejména 
zvýšené teplotě, dušnosti 

•
Opusťte budovu polikliniky a postupujte podle 
doporučení příslušných úřadů: viz kontakty 

• Pokud potřebujete přeobjednat nebo e- recept volejte 495218475, 
495404985 nebo vložte požadavek písemně do přiložené 
schránky

• Pokud musíte čekat, dodržujte odstup mezi osobami cca 2 metry
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