
 

POKYNY PRO POHYB V AREÁLU OLÚ 

• Do areálu OLÚ musíte jít pouze přes vrátnici. Vstoupit mohou pacienti objednaní na specializované 
ambulance, dále také pacienti neobjednaní, kteří jdou na vyšetření laboratorní, EKG či RTG. 

• Ve vnitřních prostorách budov OLÚ musíte mít stále nasazenou roušku.  
• Pokud vcházíte pěšky, jděte nejkratší cestou přímo na dané pracoviště.  
• Osobním autem je možné vjet pouze na dobu nezbytnou k vyšetření. 
• Prosíme, abyste se nepohybovali volně po areálu. 
• Před vstupem do ambulance nebo přímo v ambulanci si vydezinfikujte ruce a vyčkejte příchodu 

zdravotnického pracovníka. 
• V čekárně udržujte 2 metry odstup od ostatních osob, stále mějte nasazenou roušku. 
• Dbejte pokynů zdravotnických pracovníků, pokud půjdete na další vyšetření - laboratoř, RTG, 

rehabilitační procedury. 
• Po skončení vyšetření se ihned odeberte pryč z areálu. 

 

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE 

Ortopedická ambulance je v provozu každé úterý.  

Ordinační doba: Úterý/  14:00 - 18:00 hod. 
    
Vyšetření na ortopedické ambulanci je možné jen po předchozím telefonickém objednání na tel. 461 550 759 
denně 8:00 - 13:30 hod. 

Pokud potřebujete vystavit recept nebo vytisknout žádanku či zprávu, zajistíme Vám to elektronicky, do 
ambulance se objednávejte, pouze pokud potřebujete vyšetření lékařem.  

 
REHABILITAČNÍ AMBULANCE 

MUDr. Binarová Radmila 

Ordinační doba: Úterý/  8:00-14:00 hod.  
   Čtvrtek/ 8:00-14:00 hod.    

Vyšetření na RHB ambulanci je možné pouze po předchozím telefonickém objednání v kanceláři rehabilitace. 
Po až Pá / 8:00 – 11:00 a 12:00 – 13:30 hod./ Tel.  461 550 758. 

 
 
PLICNÍ AMBULANCE / MUDr. Mamadou Dia 

Vyšetření na plicní ambulanci je možné pouze po předchozím telefonickém objednání:      Tel: 461 550 802 

Ordinační doba: Úterý/  7.30 – 09.30 
   Pátek/  7.30 – 09.30 

 
 
 
 
 
 

] (přestávka 11:30-12:00 hod.) 
 



PLICNÍ AMBULANCE / MUDr. Blažková Helena 

Vyšetření na plicní ambulanci je možné pouze po předchozím telefonickém objednání:      Tel: 461 550 753  

Ordinační doba: Pondělí/ 8.00 – 10.00 
   Úterý/   8.00 – 10.00 
   Středa/  8.00 – 10.00 
 

PLICNÍ AMBULANCE / MUDr. Bartoň Pavel 

Vyšetření na plicní ambulanci je možné pouze po předchozím telefonickém objednání:      Tel: 461 550 802 

Ordinační doba: Čtvrtek/  6.00 – 14.00 

 

 
Bronchoskopie / MUDr. Pavel Bartoň 

Vyšetření na bronchologické ambulanci je možné pouze po předchozím telefonickém objednání:       

Tel: 461 550 802 

Ordinační doba: Středa/  6.00 – 14.00 

 
Bronchoskopie / MUDr. Mamadou Dia, MUDr. Martina Dia 

Vyšetření na bronchoskopické ambulanci je možné pouze po předchozím telefonickém objednání:       

Tel: 461 550 802 

Ordinační doba: Pondělí/  7.30 – 10.00 

 
RTG 

Na vyšetření na RTG pracovišti je možné se dostavit bez objednání nebo po předchozím telefonickém 
objednání na tel. 461 550 729.   

Ordinační doba je uvedena v sekci Odborná pracoviště/Radiodiagnostika 
 
 
OKB LABORATOŘ 

Na vyšetření je možné se dostavit bez objednání nebo po předchozím telefonickém objednání na tel. 
461 550 730. 


