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Jsou zachovány všechny odborné ambulance:
 
•  Interní
•  Chirurgická
•  Chirurgicko-Traumatologická – zajištěn nepřetržitý provoz
•  Gynekologická
•  Ortopedická
•  Rehabilitační
•  Urologická
•  Oční-Retinální poradna
•  Ambulance léčby bolesti
•  Gastroenterologické centrum

Pokračuje péče na lůžkových odděleních:
 
•  Rehabilitace
•  NIP – Následná intenzivní péče
•  DIOP – Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
•  LDN – Léčebna dlouhodobě nemocných
•  Sociální lůžka

Zůstává k dispozici i komplement:
 
•  RDG – Oddělení radiodiagnostiky
•  Operační sály
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Aktuální přehled poskytované ambulantní péče  
v nemocnici Orlová najdete na webových stránkách  

NsP Karviná-Ráj www.nspka.cz
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Je zachován provoz Ústavní lékárny Orlová s otevírací dobou v pracovní dny 
od 7 do 18 hodin.

V poliklinické části jsou i nadále k dispozici ambulance soukromých lékařů.

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé, děti a dorost, zubní je i nadále 
poskytována v:

 
•  NsP Karviná-Ráj, pracoviště Karviná
•  NsP Havířov
•  Fakultní nemocnice Ostrava
•  AJNA Dental – zubní pohotovost, Moravská Ostrava

Zdravotnická záchranná služba má nadále stanoviště v areálu nemocnice Orlová, 
kterou přivoláte vždy v naléhavých případech na telefonním čísle 155 nebo 112.

Při zhoršení zdravotního stavu v pracovní dny:

•  Navštivte svého praktického lékaře v jeho ordinačních hodinách, 
   případně jeho zastupujícího lékaře
•  Navštivte svého ambulantního specialistu
•  Je-li to nezbytné, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu

Při zhoršení zdravotního stavu v odpoledních a nočních hodinách,
o víkendech a svátcích:

•  Navštivte lékařskou pohotovostní službu v době jejího provozu
•  Navštivte chirurgicko-traumatologickou ambulanci nemocnice Orlová, 
   která má NON-STOP provoz (při poraněních a úrazech)
•  Při náhlé změně zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu Vašeho 
   onemocnění navštivte příjmovou interní ambulanci v NsP Karviná-Ráj,
   pracoviště Karviná
•  Je-li to nezbytné, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu



Lékařská pohotovostní služba (LPS) je poskytována:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Karviná
 
LPS pro děti a dorost
Tel.: 596 383 109
Po - Pá 17:00 – 21:00 hod. 
So, Ne, Svátky 08:00 - 18:00 hod.

Mimo tyto hodiny zajišťuje péči o pacienty 
Centrální příjem Karviná.
 
LPS pro dospělé
Tel.: 596 383 348, 596 383 648
Po - Pá 17:00 – 21:00 hod.
So, Ne, Svátky 08:00 - 20:00 hod.

LPS zubní 
Tel.: 596 383 484
So, Ne, Svátky 08:00 – 13:00 hod.

Oční pohotovost
Tel.: 596 383 470
Po - Pá 15:30 – 22:00 hod.
So, Ne, Svátky 07:00 do 22:00 hod.

Nemocnice s poliklinikou Havířov
 
LPS pro děti a dorost
Tel.: 596 491 247
Po - Pá 17:00 – 21:00 hod. 
So, Ne, Svátky 08:00 - 20:00 hod.
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LPS pro dospělé
Tel.: 596 491 124, 596 491 125
Po - Pá 17:00 – 21:00 hod. 
So, Ne, Svátky 08:00 - 20:00 hod.

Ambulance se nachází v prostorách centrálního příjmu 
(vstup vchodem z ulice Astronautů).

LPS zubní
Tel.: 596 491 623
So, Ne, Svátky 08:00 - 13:00 hod.

Městská nemocnice Ostrava (Fifejdy)
 
www.mnof.cz/klinicka-oddeleni/pohotovost

Fakultní nemocnice Ostrava
 
www.fno.cz/lekarska-pohotovost/lekarska-pohotovost

Nejbližší nepřetržitá lékárenská pohotovostní služba

 
Nemocniční lékárna Městské nemocnice Ostrava

Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
Tel.: 596 192 373
Po - Pá 18:00 – 07:00
So, Ne, Svátky – nepřetržitě

Pohotovostní výdej je umístěn v budově lékárny uvnitř 
areálu nemocnice vpravo od hlavního vstupu.
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Lékárna Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: 597 374 165
Provoz - nonstop

Pohotovostní lékárna se nachází v přízemí budovy  
B – Diagnostického centra, vstup pro klienty je z areálu 
nemocnice.

Gastroenterologická ambulance

Gastroenterologická ambulance byla začátkem ledna přestěhovaná z poli-  
klinické části do rozšířených prostor monobloku na 5. patro orlovské nemocnice.                     
Pracoviště poskytuje komplexní spektrum gastroenterologické péče 
(provoz gastroenterologické ambulance, gastroskopii, koloskopii včetně 
terapeutických výkonů a sonografii břicha). Pracoviště bylo díky příspěvku 
Moravskoslezského kraje vybaveno nejmodernější endoskopickou technikou  
s vysokým rozlišením obrazu, která mimo jiné umožňuje detekci  
nejčasnějších stadií nádorů trávicí trubice. Pacienti z Orlové získali 
také přímou vazbu na pracoviště centrového typu, které poskytuje kromě 
pokročilé diagnostické a terapeutické endoskopie slinivky břišní  
a žlučových cest i biologickou inovativní léčbu idiopatických střevních 
zánětů, která bude moci být v některých případech aplikována i v místě  
ambulance v Orlové bez nutnosti dojíždění. Na pracovišti nyní působí 3 lékaři 
a dvě vyškolené endoskopické sestry.

Kontakty pro objednání či konzultace:

Telefon: 596 583 422, mobil 603 144 305 
objednací doba denně 7:00 - 15:00 hod.
E-mail: gastroorlova@nemfm.cz
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