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1. ÚVOD

Publikaci, kterou držíte v rukou, vydal v roce 2019 Moravskoslezský kraj. Jejím cílem je usnadnit orien-
taci v síti poskytovatelů zdravotních služeb v kraji se zaměřením na lůžkovou péči, specializovaná centra 
a screeningová pracoviště. Najdete zde nejen přehled lůžkových zdravotnických zařízení v Moravskoslez-
ském kraji, základní telefonní a e-mailové kontakty, ale také přehled základních zákonů ve zdravotnictví, 
zdravotních pojišťoven, návody řešení složitých životních situací v oblasti zdravotnictví, práva pacientů 
a mnoho dalších užitečných informací. Tuto publikaci také můžete nalézt na webových stránkách Morav-
skoslezského kraje. Doufáme, že Vám tato publikace bude ku prospěchu a přejeme Vám hodně zdraví.

1.1 Druhy zdravotní péče

Základní péče
Základní formou zdravotní péče je péče primární, jejímž úkolem je zabezpečení komplexního, dlouhodo-
bého a soustavného sledování vývoje zdravotního stavu pacienta, se zohledněním všech informací o jeho 
zdravotním stavu. Součástí je také sledování a  koordinace návaznosti poskytované primární zdravotní 
péče na péči sekundární. Cílem primární péče je poskytovat ji co nejblíže sociálnímu prostředí pacienta, 
popřípadě zajistit její návaznost na péči sociální. Jedná se o péči ambulantní, u všeobecných praktických 
lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost je součástí péče i návštěvní služba.

Primární péče je u nás poskytována ve čtyřech odbornostech:

• praktický lékař pro děti a dorost

• všeobecný praktický lékař

• gynekolog

• zubní lékař

Základními obory akutní lůžkové péče, která je poskytována v ústavních zdravotnických zařízeních, jsou:

• vnitřní lékařství

• chirurgie

• dětské lékařství

• gynekologie a porodnictví

Specializovaná péče
Specializovaná péče je péče, která je poskytována v rozsahu příslušné způsobilosti, včetně lůžkové péče. 
Je součástí sekundární péče, tj. zdravotní péče poskytované zpravidla na vyžádání praktického lékaře, 
popřípadě jiného ošetřujícího lékaře.

Specializovaná ambulantní péče je poskytována pacientům v případech, kdy výkon zdravotní péče nenále-
ží do způsobilosti praktického lékaře, nebo se nejedná o ošetřovatelskou nebo lékárenskou péči. Speciali-
zovaná ambulantní péče je poskytována v ambulancích nemocnic, samostatných ambulantních zařízeních 
nebo sdružených ambulantních zařízeních, popř. ve specializovaných laboratořích jako konziliární činnost 
pro lékaře primární péče v oblasti specializovaných oborů, dále jako zdravotní péče diagnostická a léčeb-
ná popř. bezprostředně po ukončení hospitalizace, vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta.

Ke specializovaným oborům zdravotní péče patří například:

• neurologie

• ortopedie

• oftalmologie

• urologie

• ORL (ušní, nosní, krční)

• dermatovenerologie

• anesteziologicko-resuscitační a intenzivní péče

• plastická chirurgie

• oftalmologie

• psychiatrie aj.

1.2 Vybraná zdravotnická technika
Zdravotnická technika v obecném pojetí zahrnuje veškerou přístrojovou techniku používanou ve zdravot-
nictví. Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení lze rozdělit do tří skupin. Základní skupinu představuje 
přístrojové a  technické vybavení, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen mít a užívat – tím je 
podmíněno udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, tato skupina je taxativně vymezena v pří-
loze dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální 
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Další skupina 
zahrnuje přístrojové vybavení, které mohou zdravotnická zařízení libovolně pořizovat. Pořizování přístro-
jového vybavení z  této skupiny je věcí potřeb, finančních možností a koncepce zdravotnických zařízení 
s ohledem na zaměření a oborovou specializaci. Poslední, nejsložitější skupina, zahrnuje přístroje z oblasti 
tzv. „vybrané zdravotnické techniky - VZT“ (později „přístrojové zdravotnické prostředky“ - PZP). Jedná 
se o skupinu finančně náročnějších přístrojů specifického technického zaměření, jejichž počet by měl být 
na území státu, popř. kraje, cíleně regulován a rovnoměrně rozmísťován, dle potřeb, nároků a specifik jed-
notlivých lokalit. V současnosti je oblast přístrojových zdravotnických prostředků v kompetenci samotných 
poskytovatelů zdravotních služeb, případně zřizovatele a  zdravotních pojišťoven. Zásadními kritérii pro 
pořizování tohoto typu techniky jsou především počet, dostupnost a využití přístrojových zdravotnických 
prostředků ve spádovém území, erudice personálního obsazení daného pracoviště a požadavky na zdroje 
veřejného zdravotního pojištění.

1.3 Vybrané přístroje zdravotnické techniky

1. Výpočetní tomografie (CT)
Radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje neinvazivní zobrazení 
vnitřních orgánů a tkání člověka. Metoda se využívá k diagnostice širokého spektra poranění a chorob, kde 
je nutná vysoká rozlišovací schopnost a trojrozměrná projekce. Pacient je pomocí pohyblivého stolu po-
stupně zasouván do přístroje, kde jej po kruhové trajektorii obíhá zařízení složené z rentgenky a detektorů. 
Je prozářen z nejrůznějších úhlů v jedné rovině, čímž se získá zpravidla až několik set projekcí. Úkolem 
výkonného počítačového systému a softwaru (obojí je součástí tomografu), je matematická rekonstrukce 
plošného řezu vyšetřovaným objektem. Zřetelně jsou znázorněny orgány, cévy, svaly, tukové tkáně i pří-
tomnost volné tekutiny. Velkou výhodou výpočetní tomografie je možnost zobrazit a rozlišit málo kontrastní 
měkké tkáně. Pacientům se proto před vlastním CT vyšetřením i během něj často podává kontrastní látka, 
aby se zvýraznily rozdíly mezi normální a patologickou tkání.
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2. RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje
Patří mezi rentgenové zobrazovací přístroje. Tyto přístroje slouží především pro zobrazovací výkony 
na  operačních sálech, traumajednotkách, pro výkony ortopedické, traumatologické a  pro všeobecnou 
chirurgii. Dle stupně technické úrovně a  vyspělosti rozlišujeme: RTG skiaskopicko-skiagrafické mobilní 
s C-ramenem. Použití: kardiochirurgie, cévní chirurgie, gastroenterologie, ortopedie, traumatologie, urolo-
gie. Vhodné pro universální angiografie, angiokardiografické, endovaskulární a neurovaskulární intervence 
(intervenční kardiologie - angioplastiky), zavádění elektrod pro kardiostimulaci a dalších implantátů (steno-
grafy). Některé přístroje mohou spolupracovat s navigačními chirurgickými systémy. Uplatňují se na ope-
račních sálech, emergenčních jednotkách, jednotkách intenzivní péče, arytmologických a katetrizačních 
jednotkách. Moderní velká C-ramena se blíží svými parametry stabilním angiografickým zařízením. Lze je 
používat i pro diagnostické koronarografie, ale nemusí stačit pro celodenní intenzivní provoz. Vzhledem 
k mobilitě se uplatňují na víceúčelových operačních sálech a pro invazivní kardiologii.

Následující 2 kategorie popisují stabilní skiagrafická zařízení, tj. zařízení pro snímkování ležících nebo stojí-
cích pacientů - se stolem nebo s vertigrafem. Co se týče oblasti použití, jedná se o veškerou klasickou ra-
diologii, tj. rentgenologii dutiny hrudní, oblasti břišní a pánevní, neuroradiologii (mozek, páteř, hlava a krk), 
muskuloskeletární radiologii. Skiagrafické pracoviště bývá základní složkou všech léčebných zdravotnic-
kých zařízení, která provádí diagnostiku.

Skiaskopicko-skiagrafické konvenční přístroje: Snímkování se provádí na standardní filmy v kazetách, ná-
sleduje zpracování ve vyvolávacím automatu.

Skiaskopicko-skiagrafické přístroje s digitalizací I. a II. kategorie
CR systémy (CR – nepřímá digitalizace), tedy zařízení výpočetní radiografie místo filmového materiálu 
používají kazety s opakovatelně použitelnou paměťovou fólií, která je vyrobena z rentgenově stimulačního 
fosforového materiálu. Exponovaná kazeta se vloží do čtecího zařízení (skeneru), který převede latentní 
obraz na analogový elektrický signál, který je dále transformován v A/D převodníku do digitální formy 
a následně zpracován počítačem. Vzniklý obraz je zobrazen na monitoru počítače, poté je fólie ozářena in-
tenzivním laserovým světlem, zbývající latentní obraz je vymazán a fólie je tak připravena k dalšímu použití.  
Kazety s paměťovou fólií jsou vyráběny ve stejných rozměrech jako standardní RTG. Životnost paměťové 
folie se pohybuje mezi 10 000 – 30 000 expozicemi. U CR systémů stačí nižší expozice, pacient je vystaven 
záření kratší dobu, odpadá vyvolávací proces, manipulace s chemikáliemi, čekání na vyvolání snímků, od-
padají náklady na filmy. Obrazy se přenáší elektronicky po NiS (nemocniční informační systém) a zobrazují 
na určených monitorech pracovních stanic. Archivace obrazů je elektronická. CR systém umožňuje využít 
stávající RTG vybavení a pořídit jen paměťové kazety. 

DR systémy (DR – přímá digitalizace), tedy zařízení digitální radiografie mají místo kazety plochý panelo-
vý detektor (s kabelem, nebo Wi-Fi), který přímo vytváří obraz v digitální formě. Přenos obrazů a archivace 
jsou elektronické jako u CR systémů. Vyšší počáteční náklady (za detektory, pracovní stanice, popř. elekt-
ronický archiv) jsou vyváženy nejvyšší prostupností pacientů i komfortem při provádění vlastního vyšetření. 

3. Mamografický RTG přístroj
Při mamografickém vyšetření jde o zjištění stavu prsní žlázy pomocí rentgenového přístroje odhalující pří-
padné patologické změny v prsní tkáni. Mamograf je přístroj, pomocí něhož lze na rentgenových snímcích 
odhalit změny (poruchy) popř. anatomická poškození prsní tkáně, a to již ve stadiu, kdy nemá pacientka 
žádné potíže. Z hlediska zaměření lze mamografii rozlišit na diagnostickou a screeningovou. Screeningová 
mamografie je určena ženám, které dosud nemají žádné potíže a objektivní nález. Při zjištění karcinomu 
v počátečním stadiu vývoje se zlepšuje prognóza a je zde vysoká, téměř stoprocentní pravděpodobnost 
vyléčení. Nádorové změny v tomto stadiu je možno odhalit pouze na dokonalém mamografickém snímku 
s použitím speciálního negatoskopu. U screeningu jsou vysoké požadavky na kvalitu snímků i na podmínky 
hodnocení. Naproti tomu u diagnostické mamografie je možno se opřít o klinický nález, další navazující vy-

šetření jsou častá, včetně biopsie. K diagnostické mamografii se přistupuje, pokud bylo již objeveno hmatné 
ložisko, popř. žena vykazuje jiné klinické příznaky podezřelé z přítomnosti nádorového onemocnění.

4. Gama kamera
V současné době je nejdokonalejším zařízením pro výkon scintigrafie – metody z oblasti nukleární medi-
cíny, což je obor zabývající se diagnostikou a terapií pomocí radioaktivních izotopů. Scintigrafie je zobra-
zovací metoda, která na principu gama záření umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně 
o orgánových funkcích a metabolismu.

5. Nukleární magnetická rezonance (NMR)
Používá magnetické impulsy ke zhotovení vrstvových snímků (řezů) libovolných částí lidského těla. Opro-
ti rentgenovému vyšetření nezatěžuje pacienta ionizujícím zářením. Diagnostické informace při vyšetření 
NMR jsou získávány z tělesných tkání a orgánových struktur na základě chování atomů vodíku v silném 
magnetickém poli. Mnohdy nahrazuje invazivní vyšetřování a používání rizikových kontrastních látek. Vý-
stupem vyšetření jsou snímky, které  posléze hodnotí lékař s ohledem na přítomnost normální nebo pato-
logicky utvářené tkáně ve vyšetřované oblasti. Používá se mimo jiné zejména pro vyšetření mozku a ner-
vového systému, kloubů, pánve, břicha, cév a dalších.

6. Angiografické a kardioangiografické přístroje
Patří mezi rentgenové zobrazovací přístroje. Angiografická zařízení zahrnují celý rozsah diagnostických 
a intervenčních neurovaskulárních angiografií – diagnóza, plánování chirurgického výkonu, provádění in-
tervenčních procedur, sledování výsledků léčení. Kardioangiografické zařízení se používá pro celý rozsah 
diagnostických a intervenčních kardiovaskulárních angiografií, včetně koronarografií pro peroperační dia-
gnostiku a pro kardiochirurgické výkony a rovněž pro všechny výkony intervenční (invazivní) kardiologie. 
Pro většinu aplikací stačí jedno projekční zařízení. Moderní přístroje mohou rychle změnit zobrazovací 
rovinu, což je důležité při neurointervenčních výkonech, kdy je potřeba získat současně pohledy ve dvou 
vzájemně kolmých rovinách bez změny polohy ramen. Toto umožňují dvouprojekční angiografická zařízení, 
která jsou rovněž využívána pro diagnostiku u novorozenců a malých dětí, kdy je nutné provádět vyšetření 
s minimálními dávkami kontrastní látky.

7. Přístroj pro stereotaktickou radiochirurgii a radioterapii 
 CyberKnife
Unikátní ozařovací přístroj CyberKnife – kybernetický nůž – je první robotický ozařovač ve střední a vý-
chodní Evropě, který výrazně rozšiřuje možnosti léčby a dává odborníkům možnost léčit i pacienty, kterým 
v minulosti nebylo možné pomoci. Kybernetický nůž, který podstatně rozšíří léčebné možnosti v oblasti 
onkologické léčby, funguje podobně jako gama nůž. Jedná se o stereotaktické radiochirurgické zařízení, 
které se však nespecializuje pouze na oblast mozku, ale léčí nádory i v jiných oblastech těla. CyberKni-
fe ozařuje s deset až třicetkrát větší přesností než jiné lineární urychlovače, takže dokáže podpořit naše 
schopnosti a  možnosti jak v  oblasti neuroonkologie, tak i  mimo oblast mozkové tkáně. CyberKnife je 
pomocí robotického ramene schopen vysílat svazek velmi tenkých paprsků z téměř každé pozice a oza-
řované místo i  robotické rameno jsou nepřetržitě monitorovány a kontrolovány počítačem. Systém umí 
sledovat pozici nádoru během ozařování, takže reaguje na sebemenší pacientovy pohyby tak, aby nedo-
šlo k poškození zdravé tkáně a záření bylo zacíleno pouze na nádor. Jeho sofistikovaný software sleduje 
pohyblivý cíl nádoru například v plicích nebo játrech a dokáže směr ozařování tomuto pohybu přizpůsobit 
s přesností na 2 mm. Právě díky této extrémní přesnosti podstatně rozšíří možnosti v oblasti léčby malých 
nádorů v blízkosti životně důležitých struktur. 
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8. Hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory
Hemodialýza je procedura, která čistí a filtruje krev - zbavuje tělo nebezpečných odpadů a nadbytečných 
solí a vody, přičemž zároveň kontroluje krevní tlak a pomáhá tělu udržet bezpečnou hladinu chemických 
látek, jako jsou draslík, sodík a chloridy. Při hemodialýze je k odstranění zplodin látkové přeměny a škod-
livin z krve užívána „umělá ledvina“, což je zařízení sestávající z dialyzačního lůžka a hemodialyzačního 
monitoru. Tímto způsobem je možná léčba akutně i chronicky nemocných pacientů s poruchami funkce 
ledvin. Jedná se o léčbu, která podmiňuje život pacientů a prodlužuje šanci na úspěšnou transplantaci.

9. Terapeutický ozařovač
Radioterapeutický terapeutický ozařovač (RTO) slouží k léčbě nenádorových i nádorových onemocnění, 
nejčastěji k léčebnému ozáření degenerativních a zánětlivých onemocnění pohybového aparátu – u artro-
tických bolestí kloubů, bolestí při degenerativních postiženích páteře atd. U těchto většinou chronických 
onemocnění má léčba zářením symptomatický, analgetický efekt, který je obvykle poměrně rychlý a pře-
trvává relativně velmi dlouhou dobu. Léčba zářením se indikuje většinou po vyčerpání ostatních konzerva-
tivních možností. RTO poskytuje velmi dobré výsledky ve smyslu snížení bolesti u pacientů, kteří nemohou 
ze závažných důvodů podstoupit operační, případně jinou kauzální či symptomatickou léčbu. RTO se dále 
používá v onkologických indikacích, tedy i protinádorovému ozařování (k ozařování nádorových afekcí).

10. RTG simulátor pro radioterapii
K přesnému zaměření nádoru slouží speciální rentgenový nebo CT přístroj, upravený pro potřeby radiote-
rapeutického zaměření, zvaný simulátor. Pomocí tohoto přístroje je zjištěno uložení nádoru (a regionálních 
uzlin) a jejich vztah k povrchu těla. Poté lékař spolu s radiologickým laborantem vypracuje ozařovací plán. 
Ve druhé fázi se na základě ozařovacího plánu na povrch těla nemocného speciální barvou namalují znač-
ky, které umožní nastavit nemocného do naprosto stejné polohy a ozářit opravdu jen požadovanou oblast. 
(Pozn.: U některých nádorů - zejména při léčbě paliativní - může být přípravná fáze jednodušší a k zamě-
ření nádoru může postačovat běžný rentgen).

11. CT simulátor pro radioterapii
CT simulátor se liší od klasického CT přístroje pouze větším vyšetřovacím prostorem (pro umístění poloho-
vacích a fixačních pomůcek na vyšetřovací stůl) a laserovým zaměřovacím systémem pro kontrolu přesné 
polohy pacienta. Slouží ke kontrole správné polohy ozařovače a pacienta. 

12. Plánovací 3D systém pro radioterapii
3D plánování je předpokladem pro konformní radioterapii. Plánování ozařování s pomocí CT (počítačový 
tomograf) přístroje je základem třírozměrného (3D) plánování. Plánování umožňuje optimalizovat ozařovací 
proces tak, aby se docílilo maximální dávky homogenně v celém objemu ozařované části těla pacienta, 
a zároveň minimálního zatížení okolní tkáně. Plánování radioterapie se provádí pomocí plánovacího sys-
tému, do něhož se přenesou CT obrazy pacienta, zakreslí se obrys pacienta i obrysy všech důležitých 
anatomických struktur a cílový objem, který má být ozářen předepsanou dávkou. Obvykle se připraví více 
variant ozařovacího plánu, z nichž je pak vybrán optimální plán.

13. Systém pro trauma navigaci
Navigace se začaly používat v traumatologii a neurochirurgii v několika posledních letech. Jejich princi-
pem je počítačová konstrukce virtuálního modelu skeletu nebo měkkých tkání z dat získaných buď na CT, 
nebo předoperačně skiaskopicky a následně vložených do přístroje. Díky trojrozměrným hvězdicím, které 
jsou spojené pevně se skeletem požadované oblasti a dalším speciálním operačním přístrojům, které jsou 
kontinuálně snímané kamerami navigace, je možno poté s tímto virtuálním modelem pracovat, aniž by byla 

nutná další peroperační RTG vyšetření. Výhody navigace jsou na jedné straně kvantitativní zlepšení péče 
– snížení RTG zátěže řádově o desítky procent, urychlení některých operačních výkonů, jako například 
zavádění iliosakrálních šroubů. Dále přináší kvalitativní posun – umožnění operačních výkonů, které by 
dříve nebyly technicky možné – např. miniinvazivní osteosyntézy zlomenin pánve šrouby nebo peroperační 
kontrolu rotační úchylky při zlomeninách femuru nebo tibie. Naprosto nezbytné je však spojení s ade-
kvátně kvalitním peroperačním skiaskopickým přístrojem, který umožní vkládání předoperačně získaných 
skiaskopických obrazů do navigačního přístroje. 

14. Terapeutický RTG přístroj
Používá se zejména pro nenádorovou radioterapii (například při analgetické radioterapii pro patní ostruhy), 
radikální radioterapii kožních lézí (bazaliony, spinaliomy, melanom, kožní metastázy), paliativní radioterapii 
kostních metastáz (typicky v povrchově uloženém skeletu, například žebra). Pro RTG radioterapii je cha-
rakteristické použití jednoduchých technik plánování i provádění léčby. Je zdrojem brzdného rentgenového 
záření. Charakteristické je používání jednoduchých technik plánování i provádění léčby. Vzhledem k fyzi-
kálním charakteristikám svazku: absorpce na povrchu tkání nebo těsně pod povrchem, relativně rychlý 
spád dávky se vzdáleností, relativně vyšší absorpce v kosti.

15. RTG celotělový dvoufotonový kostní denzitometr
Standardní metodou stanovení hustoty kostí je kostní denzitometrie. Kostní denzitometry (osteodenzito-
metry) jsou přístroje, které hodnotí kostní hmotu a umožňují tak odhadnout stupeň jejího úbytku při osteo-
poróze a riziko budoucích zlomenin. Nejčastěji používané rentgenové osteodenzitometry jsou DXA přístro-
je (dvouenergiové rentgenové absorpciometry). Jsou považovány za standard pro vyšetření a sledování 
osteoporózy. Tyto přístroje používají velmi slabé rentgenové záření o dvou energiích. Každá energie záření 
je jinak absorbována (pohlcena) kostí a jinak tukem a svalovinou. Tento princip zajišťuje přesné odlišení 
kosti od okolní měkké tkáně a umožňuje měřit prakticky jakoukoliv část skeletu. V praxi se denzita kostního 
minerálu měří většinou ve dvou místech skeletu. Zpravidla to bývá bederní páteř a horní část stehenní kos-
ti. V situacích, kdy výpověď měření v těchto místech nelze spolehlivě posuzovat, např. při těžkých změnách 
na páteři (skolióza, zlomeniny, kovové implantáty), je vhodné doplnit ještě celotělové vyšetření, vyšetření 
předloktí nebo patní kosti.

16. PET kamera, včetně hybridních systémů
Pozitronová emisní tomografie (PET) je moderní lékařská zobrazovací metoda, spadající do oboru nukleár-
ní medicíny. Jedná se o nejmodernější radionuklidovou diagnostickou metodu, která k zobrazení používá 
metabolické aktivity pozitronových radiofarmak. Na rozdíl od jiných zobrazovacích metod, které umožňují 
pouze identifikaci anatomických struktur, PET zhodnotí metabolickou aktivitu buněk a upozorní s vysokou 
přesností na funkční změny orgánů. Klinický přínos PET metody byl bezpečně ověřen zvláště v nádorové 
diagnostice, dále v kardiologii při detekci chorob srdečního svalu a v neurologii, především při diagnostice 
mozkových onemocnění.

17. Lithotryptor (neinvazivní na principu rázové vlny)
Neinvazivní lithotryptor na principu rázové vlny (tzv. LERV) je přístroj určený k neinvazivnímu drcení led-
vinových (event. žlučníkových) kamenů rázovou vlnou, určený urologům a gastroenterologům. Metoda je 
založena na principu krátkodobé intenzivní rázové vlny, která vzniká mimo tělo pacienta, prostupuje tkáně-
mi a je usměrňována rentgenovým naváděním do ohniska, ve kterém se nachází kámen. Účinkem rázové 
vlny, bez porušení integrity kůže, dochází k fragmentaci kamene, jehož úlomky pak spontánně odcházejí 
postupným vyplavováním.
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18. Hyperbarická komora
Hyperbarická oxygenoterapie (hyperbaroxie) je léčebná metoda, spočívající v inhalačním podávání kyslíku 
za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku. Nabídka kyslíku je až 15x vyšší, než při dýchání vzduchu 
za normálních podmínek. Dochází k plnému dosycení hemoglobinu kyslíkem, mnohonásobnému zvýše-
ní parciálního tlaku kyslíku a  jeho fyzikálnímu rozpuštění v krevní plazmě, což je využitelné u řady cho-
rob, např.: akutní intoxikace oxidem uhelnatým, popáleniny, dekompresní choroba, poranění s rozdrcením 
tkáně, nekrotizující bakteriální infekce měkkých tkání, ohrožené kožní transplantáty, intoxikace kyanidy. 
Ke dvěma základním oblastem, z nichž vyvstávají předmětné indikace, patří především oblast jednotlivých 
provozů v těžkém - těžebním průmyslu, kde častěji dochází k těžším pracovním postižením - úrazům či 
otravám (většinou oxidem uhelnatým). Druhou významnou indikační oblastí je oblast potápěčských nehod.

19. Operační lasery
Operačních laserů existuje více druhů, liší se podle média, ve kterém koherentní záření vzniká. Pro ošetření 
kožních lézí se používají dvě skupiny laserů. V první skupině jsou tzv. vaporizační lasery, které se používají 
k přímému odstraňování kožních lézí. Dopadem paprsku na tkáň dochází k jejímu odpařování. Lze jej po-
užít k odstranění jakýchkoliv kožních lézí, ale nedoporučuje se odstraňovat tímto způsobem pigmentové 
útvary. V druhé skupině jsou takzvané selektivní barvivové lasery, které jsou při dopadu na kůži schopny ji 
nepoškodit a účinkují až s příslušným barvivem pod povrchem kůže. Používají se na odstranění drobných 
cévních malformací. Speciálním typem laseru je oční laser. Ošetření sítnice laserem je základním léčebným 
postupem, zejména u cévních afekcí, zvláště pak u diabetické retinopatie. Využívá se však i u jiných typů 
onemocnění, například glaukomu.

20. Systémy pro peroperační navigaci
Peroperační navigace je počítačová metoda používaná při složitých operacích. Na  základě optické in-
formace přenášené sondou počítač vytváří přesnou anatomickou rekonstrukci ve třídimenzionálním (3D) 
zobrazení operované části a samozřejmě i operované léze. Systém pro peroperační navigaci umožňuje 
okamžitou vysoce přesnou registraci a průběžnou korekci na změny objemu tkáně. Chirurgovi tak dává 
možnost naplánovat podrobný postup ještě před zahájením operace, v jejímž průběhu pak lze trvale sle-
dovat přístupovou cestu až k operované lézi.

21. Přístroje pro chirurgickou robotiku
Robotickou chirurgii lze charakterizovat jako operace s využitím počítačem řízeného robotického systému. 
Nejedná se o klasického „robota“ v užším slova smyslu, ale principem je operace prováděná chirurgem, 
který využívá této technologické pomůcky pro znásobení svých chirurgických dovedností. Robot tedy 
sám o  sobě neprovádí zákrok, jen přesně přenáší pohyby ruky chirurga. Robotické operační systémy 
umožňují provedení chirurgického zákroku v takové kvalitě a s takovou přesností, které člověk- operatér, 
není schopen dosáhnout. Navíc umožňují provedení chirurgického zákroku v místech, kde by byl klasickou 
chirurgickou nebo laparoskopickou technikou obtížně proveditelný. Pro pacienta je taková operace vysoce 
bezpečná. Výhodou robotické techniky je, že nevyžaduje přímý kontakt operatéra s pacientem, výrazně 
zvyšuje přesnost chirurgického výkonu (eliminuje třes rukou) a díky minimálnímu narušení pacientova těla 
(mini invazivní technika) snižuje jeho operační trauma. Lékař má přitom zajištěn dokonalý 3D obraz a ope-
race tak probíhá s maximální efektivitou. Umožňují chirurgovi provádět takové typy minimálně invazivních 
operací, které nejsou proveditelné s použitím dosud existujících technologií. Robotický systém Da Vinci 
lze využít při všech typech laparoskopických operací, v širokém portfoliu oborů - uplatňuje se v chirurgii, 
urologii, gynekologii, cévní chirurgii, kardiochirurgii a výhledově i v neurochirurgii.

22. Mimotělní oběh
Komplexní metoda, která přímým spojením krevního oběhu se zevně umístěným technologickým zaří-
zením umožňuje po určitou dobu zcela nahradit činnost srdce a plic v základních funkcích: krevní oběh, 
výměna krevních plynů, udržování acidobazické rovnováhy vnitřního prostředí, regulace teploty. Metoda 
mimotělního oběhu byla vyvinuta a slouží především k provádění kardiochirurgických zákroků na srdci 
a hrudní aortě. Technologii mimotělního oběhu je ale možné využít i v jiných situacích - např. k dlouhodobé 
podpoře oběhu, mimotělní výměně plynů při selhání plic, resuscitaci hluboce podchlazených nemocných, 
izolované perfuzi končetin chemoterapeutiky při maligních procesech, transplantaci plic, transplantaci ja-
ter, operacích intrakraniálních aneuryzmat v hluboké hypotermii atd. Základní funkcí přístroje pro mimotělní 
oběh je zabezpečit po dobu srdeční zástavy perfuzi organizmu okysličenou krví a zároveň odvést z tkání 
produkty tkáňového metabolismu.

23. Průtokový cytometr
Je vhodný pro všechny aplikace analýzy buněk, jako jsou: imunofenotypizace, měření vápníku, apoptóza, 
buněčný cyklus, dna, transfekce GFP, počítání buněk, atd. Průtoková cytometrie se v 70. letech stala logic-
kým pokračováním analýzy buněk hematologickými analyzátory a analyzátory částic. Ve spojení s dalšími 
objevy v příbuzných oborech se stala nedílnou součástí diagnostiky v imunologických a hematologických 
laboratořích. Pro průtokové cytometry je určeno rozsáhlé spektrum reagencií a monoklonálních protilátek 
různých formátů.

24. Optický koherentní tomograf (OCT) 
OCT je tomografická zobrazovací a diagnostická metoda, která je schopna ve špičkové kvalitě (mikro-
metrové rozlišení) zobrazit např. snímky biologické tkáně (tenké vrstvy kůže, sliznice, oka a zubu) v jejich 
příčném průřezu. Široce se využívá v  oftalmologii a  zároveň má mnoho dalších biologických aplikací. 
Umožňuje například studie části sítnice a diagnostiku očních onemocnění. Fyzikální princip OCT je ana-
logický s ultrazvukem, avšak na rozdíl od ultrazvuku pro snímání biologických tkání nepoužívá akustické 
vlny, ale záření blízké infračervenému spektru. Z nasnímaných dat (interferenčního signálu) může počítač 
zrekonstruovat vyšetřovaný objekt ve dvou nebo třech rovinách.

Seznam poskytovatelů přístrojové techniky

Typ přístrojové 
techniky

Poskytovatel 
(u poskytovatelů, kteří nejsou uvedeni mezi nemocnicemi, uvádíme i adresu)

Region

Výpočetní 
tomografie (CT)

Podhorská nemocnice, a. s. pracoviště Bruntál; pracoviště Rýmařov
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Nemocnice Podlesí a. s.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Nemocnice Třinec, p. o.
Karvinská hornická nemocnice, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o., pracoviště Karviná
Nemocnice Nový Jičín, a. s.
Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Fakultní nemocnice Ostrava
Městská nemocnice Ostrava a. s.
Vítkovická nemocnice, a. s.

Bruntál
Bruntál
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Karviná
Karviná
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
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Typ přístrojové 
techniky

Poskytovatel 
(u poskytovatelů, kteří nejsou uvedeni mezi nemocnicemi, uvádíme i adresu)

Region

RTG skiaskopicko-
skiagrafické 
přístroje

MUDr. Miloslav Procházka, Dr. Edvarda Beneše 65, 792 01 Bruntál
MUDr. Miloslav Procházka, Nádražní 224, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Podhorská nemocnice, a.s. pracoviště Bruntál, pracoviště Rýmařov
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
XRAY & DIGITAL s.r.o., Dr. Ed. Beneše 1955/65, 792 01 Bruntál
Nemocnice Podlesí, a.s.
Nemocnice Třinec, p. o.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Karvinská hornická nemocnice, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. pracoviště Karviná, pracoviště Orlová
Slezská urologie s.r.o., Rydultowská 1370, Orlová-Lutyně
UROX CZECH s.r.o., Havířská 1821/51b, 735 06 Karviná - Nové Město
Bílovecká nemocnice a.s.
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Novojičínské diagnostické centrum s.r.o., Dvořákova 2211/27, 741 01 Nový Jičín
Stavovská s.r.o., Štefánikova 1301/4, 742 21 Kopřivnice
THERÁPON 98, a. s., Štefánikova 1301, 742 21 Kopřivnice
Chirurgie Náhlíková s.r.o., Opavská 3126/57, 747 21 Kravaře ve Slezsku
MUDr. Markéta Starnovská, Čs. armády 1402/6a, 748 01 Hlučín
MUDr. Petr Pravda, Čs. armády 1402/6a, 748 01 Hlučín
Ortopedická ambulance Opava s.r.o., Válečkova 1595/16, 747 05 Opava 5
Rehabilitační ústav Hrabyně, p. o., 747 67 Hrabyně
Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
XRAY & DIGITAL s.r.o., Ostrožná 244/27, 746 01 Opava
EUC Klinika Ostrava, Opavská 962/39, 708 68 Ostrava – Poruba
Fakultní nemocnice Ostrava
Hornická poliklinika, s.r.o., Sokolská třída 2587/81, 702 00 Ostrava
Městská nemocnice Ostrava, p. o.
Modrý pavilon s.r.o., Chittussiho 1001/9, 710 00 Slezská Ostrava
Poliklinika Hrabůvka s.r.o., Dr. Martínka 1491/7, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
Vítkovická nemocnice, a.s.

Bruntál
Bruntál
Bruntál
Bruntál
Bruntál
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Karviná
Karviná
Karviná
Karviná
Karviná
Karviná
Nový Jičín
Nový Jičín
Nový Jičín
Nový Jičín
Nový Jičín
Nový Jičín
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava

Typ přístrojové 
techniky

Poskytovatel 
(u poskytovatelů, kteří nejsou uvedeni mezi nemocnicemi, uvádíme i adresu)

Region

Mamografický RTG 
přístroj

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Nemocnice Třinec, p. o.
Stavovská s.r.o., 8. pěšího pluku 85, 738 01 Frýdek-Místek
Karvinská hornická nemocnice, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Novojičínské diagnostické centrum s.r.o., Dvořákova 2211/27, 741 01 Nový Jičín
Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
EUC Klinika Ostrava, Opavská 962/39, 708 68 Ostrava – Poruba
Fakultní nemocnice Ostrava
Městská nemocnice Ostrava p. o.
SILESIA MEDICAL, s.r.o., Havanská 4145/4a, 708 00 Ostrava – Poruba
Vítkovická nemocnice, a.s.

Bruntál
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Karviná
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava

Gama kamera Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o., pracoviště Karviná
Nemocnice Nový Jičín, a. s.
Slezská nemocnice v Opavě, p. o. 
Fakultní nemocnice Ostrava

Frýdek-Místek
Karviná
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava

Nukleární 
magnetická 
rezonance (NMR)

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Nemocnice Podlesí, a.s.
Nemocnice Třinec, p. o.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
SAGENA s.r.o., 8. pěšího pluku 2450, 738 01 Frýdek-Místek
Karvinská hornická nemocnice, a.s.
Lékařský servis a. s., Karvinská 1518/5, 736 01 Havířov
Nemocnice Nový Jičín, a. s.
Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Fakultní nemocnice Ostrava
Městská nemocnice Ostrava a. s.

Bruntál 
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Karviná
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Ostrava

Angiografické 
a kardioangiogra-
fické přístroje

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Nemocnice Podlesí, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Nemocnice Nový Jičín, a. s.
Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Fakultní nemocnice Ostrava
Městská nemocnice Ostrava p. o.
Vítkovická nemocnice, a. s.

Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
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Typ přístrojové 
techniky

Poskytovatel 
(u poskytovatelů, kteří nejsou uvedeni mezi nemocnicemi, uvádíme i adresu)

Region

Přístroj pro 
stereotaktickou 
radiochirurgii 
a radioterapii 
CyberKnife

Fakultní nemocnice Ostrava Ostrava

Hemodialyzační 
lůžka 
a hemodialyzační 
monitory

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
B. Braun Avitum s.r.o. (v prostorách Nemocnice Podlesí a.s.)
Nemocnice Třinec, p. o.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. pracoviště Karviná
Nemocnice Nový Jičín, a. s.
Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Fakultní nemocnice Ostrava
Městská nemocnice Ostrava p. o.

Bruntál
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Karviná
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Ostrava

Terapeutický 
ozařovač

Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava

Nový Jičín
Ostrava

RTG simulátor pro 
radioterapii

Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava

Nový Jičín
Ostrava

CT simulátor pro 
radioterapii

Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava

Nový Jičín
Ostrava

Plánovací 3D 
systém pro 
radioterapii

Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava

Nový Jičín
Ostrava

Systém pro trauma 
navigaci

Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava

Nový Jičín
Ostrava

Terapeutický RTG 
přístroj

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava

Bruntál
Nový Jičín
Ostrava

Typ přístrojové 
techniky

Poskytovatel 
(u poskytovatelů, kteří nejsou uvedeni mezi nemocnicemi, uvádíme i adresu)

Region

RTG celotělový 
dvoufotonový 
kostní denzitometr

Mediekos Ambulance s.r.o., Osteologické pracoviště Bruntál, 
Nádražní 1875/38, 792 01 Bruntál
Karvinská hornická nemocnice, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Stavovská s.r.o., Štefánikova 1301/4, 742 21 Kopřivnice
Slezská nemocnice v Opavě, p. o. 
EUC Klinika Ostrava, Opavská 962/39, 708 68 Ostrava – Poruba
Fakultní nemocnice Ostrava
Mediekos Ambulance s.r.o., Osteologické pracoviště Ostrava, 
Sokolská tř. 81, 702 00 Moravská Ostrava
Městská nemocnice Ostrava p. o.
SILESIA MEDICAL, s.r.o., Havanská 4145/4a, 708 00 Ostrava – Poruba

Bruntál

Karviná
Karviná
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Ostrava
Ostrava

Ostrava
Ostrava

PET kamera, 
včetně hybridních 
systémů

Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava
Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Nový Jičín
Ostrava
Ostrava

Lithotryptor 
(neinvazivní 
na principu rázové 
vlny) 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o. 
Nemocnice Podlesí, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava
Městská nemocnice Ostrava p. o.

Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín
Ostrava
Ostrava

Hyperbarická 
komora

Městská nemocnice Ostrava p. o. Ostrava

Operační lasery Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Nemocnice Třinec, p. o.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. pracoviště Karviná, pracoviště Orlová
Bílovecká nemocnice a.s.
Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Fakultní nemocnice Ostrava
Vítkovická nemocnice, a.s.

Bruntál
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Karviná
Karviná
Nový Jičín
Nový Jičín
Opava
Ostrava
Ostrava

Systémy pro 
peroperační 
navigaci

Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Slezská nemocnice v Opavě, p. o. 
Fakultní nemocnice Ostrava

Nový Jičín
Opava
Ostrava
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Typ přístrojové 
techniky

Poskytovatel 
(u poskytovatelů, kteří nejsou uvedeni mezi nemocnicemi, uvádíme i adresu)

Region

Přístroje pro 
chirurgickou 
robotiku

Nemocnice Nový Jičín, a.s. Nový Jičín

Mimotělní oběh Nemocnice Podlesí, a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava

Frýdek-Místek
Ostrava

Průtokový 
cytometr

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. pracoviště Karviná
Slezská nemocnice v Opavě p.o. 
Fakultní nemocnice Ostrava

Bruntál
Karviná
Karviná
Opava
Ostrava

Optický koherentní 
tomograf (OCT)

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
OČNÍ EU s.r.o., pracoviště Školní 118, Frýdlant nad Ostravicí
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. pracoviště Karviná
Slezská nemocnice v Opavě, p. o. 
Fakultní nemocnice Ostrava
OČNÍ EU s.r.o., pracoviště Frýdecká 936/59, 739 32, Vratimov

Bruntál
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Karviná
Opava
Ostrava
Ostrava
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2. SEZNAM POSKYTOVATELŮ 
ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

2.1 Lůžková zdravotnická zařízení v Moravskoslezském kraji

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení v moravskoslezském kraji

Název Město Str.

AquaKlim, Sanatoria Klimkovice, s.r.o.
Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o
Bílovecká nemocnice, a.s.
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
CNS-CENTRUM TŘINEC, s.r.o.
Dětské centrum Čtyřlístek, p. o.  
Dětské centrum Domeček, p. o.  
Dětský domov Janovice u Rýmařova, p. o.
Fakultní nemocnice Ostrava
Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o.
Horské lázně Karlova Studánka, s. p.
Hospic Frýdek-Místek, p. o.
Hospic sv. Lukáše, Ostrava
Lázně Darkov, a.s.
Městská nemocnice Ostrava, p. o.
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Nemocnice Český Těšín a.s.
Nemocnice Podlesí, a.s. 
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.  
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.
Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Nemocnice Třinec, p. o. 
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Odborný léčebný ústav Metylovice p. o.
OSMED Group s.r.o. - Sanatorium JIH, Ostrava - Zábřeh
Podhorská nemocnice, a.s., Rýmařov
Psychiatrická nemocnice v Opavě, p. o.
Rehabilitační ústav Hrabyně  
Sanatorium Jablunkov, a.s.
Sanatorium Kochova, s.r.o.
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
THERÁPON 98, a.s.
Vítkovická nemocnice, a.s.

Klimkovice
Čeladná
Bílovec 
Bohumín
Třinec
Opava, Havířov 
Ostrava
Rýmařov
Ostrava 
Frýdek-Místek 
Bruntál
Frýdek-Místek
Ostrava
Karviná 
Ostrava
Odry
Český Těšín
Třinec
Havířov
Karviná
Nový Jičín 
Třinec 
Frýdek-Místek
Metylovice
Ostrava
Bruntál
Opava
Chuchelná
Jablunkov
Havířov
Krnov
Opava
Kopřivnice 
Ostrava

70
34
49
41
34
87
88
88
58
35
71
74
74
71
64
50
43
35
44
46
50
47
37
39
66
30
54
54
39
40
31
55
53
67
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2.2 Druhy poskytované péče v Moravskoslezském kraji

Seznam druhů poskytované péče v moravskoslezském kraji

Druh poskytované péče Zdravotnické zařízení Str.

Nemocnice Bílovecká nemocnice, a.s.
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava
Karvinská hornická nemocnice, a.s.
Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Městská nemocnice Ostrava, p. o.
Nemocnice Český Těšín a.s.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. 
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o., pracoviště Karviná, pracoviště Orlová
Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Nemocnice Podlesí, a.s.
Nemocnice Třinec, p. o.
Podhorská nemocnice, a.s.
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Vítkovická nemocnice, a.s.

49
41
58
42
50
64
43
37
44
46
50
35
47
30
31
55
67

Léčebny dlouhodobě 
nemocných (LDN), 
oddělení následné péče, 
oddělení ošetřovatelské 
péče

Centrum následné péče Bohumínské městské nemocnice, a.s.
Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o.
Geriatrické a doléčovací oddělení Slezské nemocnice v Opavě, p. o.
Jednotka ošetřovatelské péče Sanatoria Jablunkov, a.s.
LDN Klokočov při Fakultní nemocnici Ostrava
LDN Město Albrechtice, oddělení ošetřovatelské péče Město Albrechtice při Sdruženém 
zdravotnickém zařízení Krnov, p. o.
LDN při Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o. 
LDN při Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o., pracoviště Orlová
LDN v Ostravě-Radvanicích při Městské nemocnici Ostrava, p. o. 
LDN Vítkov při Nemocnici Nový Jičín, a.s.
Oddělení následné péče a oddělení dlouhodobé následné péče Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Oddělení následné péče a oddělení odborné ošetřovatelské péče Nemocnice Český Těšín a.s.
Oddělení následné péče Městské nemocnice v Odrách, p. o.
Oddělení následné péče Vítkovické nemocnice a.s.
Oddělení ošetřovatelské péče Nemocnice Třinec, p. o. 
OSMED Group s.r.o. - Sanatorium JIH, Ostrava - Zábřeh
Sanatorium Kochova, s.r.o., Havířov
Therápon 98, a.s., Kopřivnice

41
35
55
39
58
31

44
46
64
50
37
43
50
67
47
66
40
53

Odborné léčebné  ústavy 
(OLÚ)

Ježník, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
Odborný léčebný ústav Metylovice, p. o.
Sanatorium Jablunkov, a.s.

31
39
39

2 2Seznam poskytovatelů zdravotnických služeb v Moravskoslezském kraji Seznam poskytovatelů zdravotnických služeb v Moravskoslezském kraji



Druh poskytované péče Zdravotnické zařízení Str.

Psychiatrické léčebny* CNS-CENTRUM Třinec, s.r.o.
Psychiatrická léčebna Opava

34
54

Rehabilitační ústavy AquaKlim s.r.o., Sanatoria Klimkovice
Beskydské rehabilitační centrum, s. r.o.
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Lázně Darkov, a.s.
Rehabilitační ústav Hrabyně

70
34
71
71
54

Dětská centra a dětské 
stacionáře

Dětský alergologický stacionář ve Frýdku-Místku
Dětské centrum Čtyřlístek, p. o., Opava 
Dětské centrum Domeček, p. o., Ostrava
Dětský domov Janovice u Rýmařova, p. o.
Dětská rehabilitace p. o., Hlučín
Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici v Ostravě, p. o., Ostrava-Poruba
Centrum sociální pomoci Třinec, p. o.

88
87
88
88
87
89
86

Hospice Hospic Frýdek-Místek, p. o.
Hospic sv. Lukáše, Charita Ostrava, Ostrava
Charitní středisko sv. Kryštofa, Charita Ostrava, Ostrava
Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., Ostrava
Mobilní hospic Strom života

74
74
75
75
76

Zdravotnická záchranná 
služba

Zdravotnická záchranná služba 78

Lékařská pohotovostní 
služba

Lékařská a stomatologická pohotovostní služba pro dospělé, děti 80

*) Psychiatrická péče je poskytována také na psychiatrickém oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. a Fakultní nemoc-
nice Ostrava.
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2.3 Přehled center vyhlášených 
Ministerstvem zdravotnictví ČR

Název centra Zdravotnické zařízení Region

Perinatologické Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
(statut udělen do 31. 3. 2019)

Ostrava

Onkogynekologické Nemocnice Nový Jičín, a. s., Purkyňova 2138/ 741 01 Nový Jičín 
(statut udělen do 31. 12. 2023)
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
(statut udělen do 31. 12. 2023)

Nový Jičín 

Ostrava

Hematoonkologické 
pro dospělé

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
(statut udělen do 31. 12. 2019)

Ostrava

Pro pacienty 
s hemofilií a dalšími 
poruchami 

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
(statut udělen do 31. 12. 2019)

Ostrava

Onkologické pro 
dospělé

Nemocnice Nový Jičín, a. s., Purkyňova 2138/ 741 01 Nový Jičín 
(statut udělen do 31. 12. 2019)
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
(statut udělen do 31. 12. 2019)

Nový Jičín 

Ostrava

Hematoonkologické 
pro děti, která 
nedisponují 
transplantační 
jednotkou

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
(statut udělen do 31. 12. 2018)

Ostrava

Iktové Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o., I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým 
vrchem, 794 01 Krnov (statut udělen do 31. 12. 2020)
Nemocnice Třinec, p. o., Kaštanová 268, 739 61 Třinec – Dolní Líštná 
(statut udělen do 31. 12. 2020)
Karvinská hornická nemocnice, a.s., Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná-Nové 
Město (statut udělen do 31. 12. 2020)
Městská nemocnice Ostrava, p. o., Nemocniční 898/20a, 702 00 Ostrava 
(statut udělen do 31. 12. 2020)
Vítkovická nemocnice a.s., Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice 
(statut udělen do 31. 12. 2020)

Bruntál

Frýdek-Místek

Karviná

Ostrava

Ostrava

Cerebrovaskulární Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
(statut udělen do 31. 12. 2020)

Ostrava
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Název centra Zdravotnické zařízení Region

Traumatologické pro 
dospělé

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
(statut udělen do 31. 12. 2020)

Ostrava

Traumatologické pro 
děti

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
(statut udělen do 31. 12. 2020)

Ostrava

Traumatologické 
pro pacienty 
s popáleninami

Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 
(statut udělen do 31. 12. 2020)

Ostrava

Kardiovaskulární pro 
dospělé

Nemocnice Podlesí, a.s., Konská 453, 739 61 Třinec (statut udělen do 31. 12. 2020)
Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava ve spolupráci 
s Městskou nemocnicí Ostrava, p. o.; Nemocniční 898/20a, 702 00 Ostrava 
(statut udělen do 31. 12. 2020)
Městská nemocnice Ostrava, p. o., Nemocniční 898/20a, 702 00 Ostrava 
(statut udělen do 31. 12. 2020)

Frýdek-Místek 
Ostrava

Ostrava

Transplantologické Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – transplantace 
ledvin (statut udělen do 31. 12. 2021)

Ostrava

Více informací na: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-center-vysoce-specializovanych_14832_2422_3.html

2.4 Přehled screeningových pracovišť 
v Moravskoslezském kraji

Mamografický screening 

https://www.mzcr.cz/dokumenty/seznam-poskytovatelu-doporucenych-k-provadeni-screeningu-nadoru-
-prsu_11931_2166_3.html

Cervikální screening (karcinomu děložního hrdla)

https://www.mzcr.cz/dokumenty/seznam-poskytovatelu-doporucenych-k-provadeni-screeningu-nadoru-
-kolorekta_12460_2166_3.html

Screening kolorektálního karcinomu

https://www.mzcr.cz/dokumenty/seznam-poskytovatelu-doporucenych-k-provadeni-screeningu-nadoru-
-kolorekta_12460_2166_3.html
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Druh 
screeningu 

Poskytovatel zdravotních služeb, sídlo Region Kontakt Str.

Mamografický 
screening 

Stavovská s.r.o. (Poliklinika Frýdek)
8. pěšího pluku 85
738 01 Frýdek-Místek 

Frýdek-
Místek

MUDr. Marie Bučková
+420 558 900 243
marie.buckova@post.cz

‒

Karvinská hornická nemocnice, a.s.
Zakladatelská 975/22
735 06 Karviná-Nové Město

Karviná

MUDr. Šárka Kováčová
+420 596 380 176 
+420 800 546 546 
kovacova@khn.cz

42

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o. 
jako detašované pracoviště Slezské 
nemocnice Opava, p. o.
I.P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov

Krnov

MUDr. Henrich Sendecký 
MUDr. Pavel Adam 
+420 554 690 290

31

Mamografický 
screening

Novojičínské diagnostické centrum, s.r.o. 
Dvořákova 2211/27
741 01 Nový Jičín 

Nový Jičín
MUDr. Zdeněk Mutina 
+420 800 266 666
recepce@ndc.agel.cz

‒

Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Olomoucká 86
746 01 Opava 

Opava

MUDr. Kamil Hudeczek 
+420 553 766 477
+420 556 766 463
mamo@nemocnice.opava.cz

55

EUC Klinika Ostrava a.s. 
Opavská 962/39, 708 00 Ostrava-Poruba 

Ostrava

+420 597 437 567 
+420 597 437 777

‒

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava 

MUDr. Alena Jahodová
+420 597 374 083
mamografie@fno.cz

58

Silesia Medical, s.r.o.
Havanská 6145/4a
708 00 Ostrava - Poruba 

MUDr. Radomír Ichnovský 
+420 596 910 378
+420 596 910 551
radomir.ichnovsky@silesiamedical.cz

‒

Vítkovická nemocnice, a.s.
Zalužanského 1192/15
703 84 Ostrava - Vítkovice 
RDG oddělení 

MUDr. Yveta Lenertová 
+420 595 633 475
yveta.lenertova@nemvitkovice.cz

67
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Druh 
screeningu 

Poskytovatel zdravotních služeb, sídlo Region Kontakt Str.

Cervikální 
screening 
(karcinomu 
děložního hrdla)

Laboratoře AGEL, a.s. – Laboratoř patologie
K nemocnici 775/76
741 01 Nový Jičín

Nový Jičín
MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík  
+420 556 773 476
ivo.kaspercik@lab.agel.cz

‒

Patomorfologická laboratoř, s.r.o.
Holasická 1104/56
747 05 Opava

Opava
MUDr. Josef Palas 
+420 553 653 971 
lab.provaznicka@seznam.cz

‒

Ben Labor, s.r.o.
Chittussiho 1001/9
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Ostrava

MUDr. Vladimír Benčík 
+420 597 011 293
+420 721 512 237 
laborator.bencik@bluetone.cz

‒

CGB laboratoř, a.s. 
Kořenského 1210/10 
703 00 Ostrava – Vítkovice

MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., MIAC
+420 595 700 170
uvirova@pathology.cz

‒

F. P. Histolab s.r.o.
A. Gavlase 262/14a
700 30 Ostrava - Dubina

MUDr. Pavel Formánek
+420 596 713 815
+420 603 519 501 
pformanek@volny.cz

‒

Chodlab, a.s.
Kutuzovova 261/7
703 00 Ostrava – Vítkovice

MUDr. Čestmír Dvořáček 
+420 596 745 984
chodlab@chodlab.cz

‒

Screening 
kolorektálního 
karcinomu

Podhorská nemocnice a.s., pracoviště 
Bruntál, Nádražní 991/27, 792 01 Bruntál

Bruntál

MUDr. Petr Ondráček
+420 554 700 423

30

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov

MUDr. Jaroslav Orlík
+420 554 690 329

31

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek

Frýdek-
Místek

MUDr. Josef Chalupa
+420 558 415 368

37

Gastroenterologická ambulance
Stará cesta 83, 38 01 Frýdek-Místek

MUDr. Ondřej Urban
+420 558 644 680
panendo@applet.cz

‒

Digestivní endoskopie, s.r.o.
Stará cesta 83, 738 01 Frýdek-Místek

MUDr. Karel Paiger, CSc.
+420 558 644 680

‒

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Karviná
MUDr. Jana Čajánková
+420 596 491 351

44
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Druh 
screeningu 

Poskytovatel zdravotních služeb, sídlo Region Kontakt Str.

Screening 
kolorektálního 
karcinomu

Karvinská hornická nemocnice, a.s. 
Zakladatelská 975/22, 
735 06 Karviná-Nové Město

Karviná

MUDr. Josef Střída
+420 596 380 228 42

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o.
Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná-Ráj

MUDr. Radek Sušil
+420 596 383 288

46

Gastroderma s.r.o.
Staré náměstí 91, 735 11 Orlová

MUDr. Marcel Fratrič
+420 596 512 535
gastroderma@seznam.cz

‒

Nemocnice Třinec, p. o.
Kaštanová 268, 739 61 Třinec

MUDr. Věra Rašková
+420 558 309 433

47

Bohumínská městská nemocnice a.s.
Slezská 207, 735 81 Bohumín

MUDr. Vlasta Zvolánková
+420 596 096 421 
endoskopie@nembo.cz

41

MUDr. KLVAŇA Medical, s.r.o.
Rožnovská 241
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Nový Jičín

MUDr. Pavel Klvaňa
+420 556 835 689
klvana.medical@email.cz

‒

GEA Š+Š s.r.o.
K Nemocnici 175/32, 741 01 Nový Jičín

MUDr. Vladislava Štefková
+420 556 706 645

‒

Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín

MUDr. Martin Merenda
+420 556 773 237

50

Městská nemocnice v Odrách, p. o.
Nadační 375/1, 742 35 Odry

MUDr. Zdeněk Skařupa
+420 556 778 103 
zdenek.skarupa@nemocniceodry.cz

50

Gastro - Endo – Interna s.r.o.
Englišova 526/95, 746 01 Opava

Opava

MUDr. Ivo Románek
+420 553 624 175

‒

Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Olomoucká 470/86
746 01 Opava

MUDr. Otto Mikolajek
+420 553 766 200 
otto.mikolajek@nemocnice.opava.cz

55

Gastroenterologie MIKOLAJEK s.r.o.
Sušilova 1751/1, 746 01 Opava

MUDr. Otto Mikolajek
otto.mikolajek@email.cz

‒

Gastro-Med, s.r.o.
28. října 1417/100, 
702 00 Moravská Ostrava

Ostrava
MUDr. Radim Bužga
+420 739 630 936 
buzga@email.cz

‒
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2 Seznam poskytovatelů zdravotnických služeb v Moravskoslezském kraji

REGIONY

REGION BRUNTÁL

REGION FRÝDEK-MÍSTEK

REGION KARVINÁ

REGION NOVÝ JIČÍN

REGION OPAVA

REGION OSTRAVA

Druh 
screeningu 

Poskytovatel zdravotních služeb, sídlo Region Kontakt Str.

Screening 
kolorektálního 
karcinomu

Městská nemocnice Ostrava, p. o.
Nemocniční 742/20, 
702 00 Moravská Ostrava

Ostrava

MUDr. Petr Kovala
+420 596 192 302 
+420 596 194 180

64

MUDr. Radka Košková s.r.o.
Švédská 109/45, 712 00 Ostrava – Muglinov

MUDr. Radka Košková
+420 596 110 777
+420 602 110 107
mudr.koskova@seznam.cz

‒

Diagnostika a léčba zažívacích chorob s.r.o.
Dr. Martínka 1491/7
700 30 Ostrava-Hrabůvka

MUDr. Pavel Marten
+420 595 703 386 ‒

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava 

MUDr. Pavel Klvaňa
+420 597 374 191

58

Vítkovická nemocnice a.s.
Zalužanského 1192/15
703 00 Ostrava-Vítkovice

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
+420 595 633 226
+420 595 633 205

67

GI-MEDICA s.r.o.
Kotlářova 3199/8, 700 30 Ostrava-Zábřeh

MUDr. Lenka Kolonderová
+420 797 454 008
gi.medica@seznam.cz

‒

3



3. REGIONY

3.1 Region Bruntál

Podhorská nemocnice, a.s.

Adresa:   Hornoměstská 549/16, 795 01 Rýmařov

   Nádražní 991/29, 792 01 Bruntál

Tel.:   +420 554 253 111, +420 554 700 111, +420 554 700 211

Fax:   +420 554 253 402 

E-mail:   podatelna@podhorska.cz

Web:   www.nemocnicepodhorska.agel.cz

ID datové schránky: epgfgca 

Dostupnost:  Rýmařov: „Hornoměstská nemocnice Rýmařov“
   Bruntál: „Nemocnice“ MHD

Virtuální prohlídka: http://nemocnicepodhorska.agel.cz/verejnost/virtualni-prohlidky.html

Stručná charakteristika:

Podhorská nemocnice, a.s., má dvě pracoviště – Rýmařov a Bruntál. Posláním společnosti je poskytovat 
zdravotní péči v lůžkových oborech - interna, chirurgie, gynekologie, rehabilitace, i v ambulantních oborech 
– RDG (radiodiagnostika), ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení), léčba bolesti, oddělení klinické 
biochemie a hematologie, dopravní služba. Zdravotní péči je poskytována pro spádovou oblast Bruntál-
ska, Rýmařovska a Vrbenska - pro cca 65 tisíc obyvatel. Pracoviště v Rýmařově je zaměřeno na lůžkovou 
i ambulantní rehabilitační péči včetně balneoprovozu, dále pak následnou péči a sociální službu. Praco-
viště Bruntál poskytuje odbornou lékařskou péči v základních oborech (chirurgie, interna a gynekologie). 
Na obou pracovištích lze nalézt odborné ambulance jako např. interní, gastroenterologická, diabetologic-
ká, chirurgická, traumatologická, ortopedická, gynekologická, neurologická, oční, kožní, poradnu zdravé-
ho životního stylu atd. Po začlenění nemocnice do skupiny společnosti AGEL poskytuje nemocnice odbor-
nou a specializovanou péči v holdingových centrech, zejména v oborech gastroenterologie, kardiologie, 
ortopedie, traumatologie a onkologie.

Pracoviště Rýmařov
Lůžková oddělení

• oddělení vnitřního lékařství – oddělení ošetřovatelské péče

• oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny

Ambulance

• ambulance vnitřního lékařství, diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance 

• ambulance léčebné rehabilitace 

• chirurgická ambulance, mamologická ambulance, proktologická ambulance, cévní ambulance 

• gynekologická ambulance 

• anesteziologie a resuscitace - ambulance léčby bolesti 

• oddělení klinické biochemie a hematologie 

• oddělení radiologie a zobrazovacích metod 

• oční ambulance
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• kožní ambulance 

• dopravní zdravotní služba (doprava raněných, nemocných a rodiček)

• sociální služba

Pracoviště Bruntál
Lůžková oddělení

• chirurgické oddělení – chirurgické oddělení JIP

• gynekologické oddělení

• oddělení vnitřního lékařství – oddělení vnitřního lékařství JIP

Ambulance

• ambulance vnitřního lékařství, kardiologická ambulance, gastroenterologická ambulance 

• ambulance léčebné rehabilitace

• hematologická ambulance

• neurologická ambulance

• chirurgická ambulance

• gynekologická ambulance 

• oční ambulance

• urologická ambulance

• ambulance anesteziologie a resuscitace, ambulance léčby bolesti

• oddělení klinické biochemie 

• oddělení radiologie a zobrazovacích metod

• centrum gynekologicko – onkologické prevence

• dopravní zdravotní služba (doprava raněných, nemocných a rodiček)

Přístrojové vybavení:

Výpočetní tomografie (CT), RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje.

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.

Adresa:  I. P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov 

Tel.:   +420 554 690 111 

Fax:   +420 554 610 164 

E-mail:   sekretariat@szzkrnov.cz

Web:   www.szzkrnov.cz

ID datové schránky:  fiwk7nq  

Dostupnost:  autobusová zastávka u vrátnice  -   linky č. 801, 805 

Stručná charakteristika:

Hlavním předmětem činnosti je poskytování a  organizace ústavní (ambulantní základní) specializované 
diagnostické a léčebné péče včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území, jakož i zajiš-
ťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících.

3 3Regiony Regiony



Lůžková oddělení

• Interna + JIP

• Chirurgie + Multioborová JIP (CHIR + ORT)

• Gynekologicko porodnické oddělení

• Dětské + JIP

• DIOP

• ARO

• Neurologie + JIP

• Ortopedie

• Urologie

• Plicní

• Rehabilitace lůžková

• OOP Město Albrechtice

• OOP Dvorce

• LDN Město Albrechtice

• OLÚ Město Albrechtice

• Lůžka sociální péče

Ambulance

• ARO

• Ambulance pro léčbu chronické bolesti

• Anesteziologická ambulance

• Nutriční ambulance

• CHIR

• Chirurgická ambulance

• Cévní poradna při chirurgické ambulanci

• Traumatologická poradna při chirurgické ambulanci

• Gastroenterologická poradna při chirurgické ambulanci

• Poradna plastické chirurgie při chirurgické ambulanci

• Stomická poradna při chirurgické ambulanci

• Mamologická poradna při chirurgické ambulanci

• Dermatovenerologická ambulance (kožní)

• INT

• Interní ambulance

• Gastroenterologická ambulance

• ECHO, Funkční – vyšetřovna

• Endoskopické pracoviště

• Metabolické centrum

• Diabetologická ambulance

• Endokrinologická ambulance

• Klinická onkologie

• Onkologická ambulance

• NEU

• Neurologická ambulance

• EEG ambulance

• EMG, EP ambulance

• Oční ambulance

• ORL ambulance

• ORT

• Ortopedická ambulance

• PED

• Pediatrická ambulance

• Nefrologická ambulance

• Praktický lékař pro děti a dorost

• Plicní 

• Plicní ambulance Krnov, Jeseník

• Alergologická ambulance

• Všeobecný praktický a závodní lékař

• Psychiatrická ambulance

• UROL

• Urologická ambulance

• Endoskopický sálek

• RHB

• Rehabilitační ambulance

• GYN-POR

• Gynekologická ambulance

• Hematologická ambulance

• TOP

• Terénní ošetřovatelská péče

Přístrojové vybavení:

Výpočetní tomografie (CT), nukleární magnetická rezonance (NMR), angiografické a kardioangiografické 
přístroje, RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje, gama kamera, lithotryptor (neinvazivní na principu rá-
zové vlny), mamografický RTG přístroj, hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory, RTG celotělový 
dvoufotonový kostní denzitometr, operační lasery, systémy pro peroperační navigaci, optický koherentní 
tomograf (OCT).

LDN Město Albrechtice

Adresa:   Nemocniční 1, 793 95 Město Albrechtice

Tel.:   +420 554 690 111 

LDN Město Albrechtice poskytuje komplexní léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům ode-
sílaným z ambulancí i lůžkových oddělení SZZ Krnov, p. o., z okolních nemocnic, z odborných ambulancí 
i z ordinací praktických lékařů. K 1. 1. 2007 byly organizačně sloučeny v jedno začleněné zařízení léčebny 
dlouhodobě nemocných (LDN) Žáry, Dvorce a Nové Heřminovy - Kunov pod LDN Město Albrechtice.
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3.2 Region Frýdek-Místek

Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o.

Adresa:  Čeladná 42, 739 12  

Tel.:   +420 558 616 211 

Fax:   +420 558 616 213 

E-mail:   info@brc.cz

ID datové schránky:  ubzreid

Web:   www.brc.cz

Virtuální prohlídka:  www.gaudium-fm.cz/vp/ 

Dostupnost:  zastávka autobusu Kunčice pod Ondřejníkem Skalka

Stručná charakteristika:

Beskydské rehabilitační centrum, spol. s r.o., je typem zařízení, které spojuje odborné možnosti nemoc-
nice s přednostmi lázní. Z nemocniční péče se podařilo podržet vysokou odbornou úroveň, včetně JIP 
(jednotka intenzívní péče), dobré diagnostické možnosti, laboratoř, RTG, ergometrii, ultrazvukové vyšetření 
a další. Z  lázeňských předností nabízí umístění v  lesoparku, výborné klimatické podmínky, Ferdinandův 
pramen, celý komplex léčebných procedur a především se zde klade důraz na individuální péči o pacienta. 
V Beskydském rehabilitačním centru jsou poskytovány služby hospitalizovaným ambulantním pacientům.

Oblasti léčby: nemoci pohybového ústrojí, nemoci oběhového ústrojí, nemoci nervové.

Objednání pacientů na ambulantní vyšetření rehabilitační (fyziologie, balneologie a léčebná rehabilitace) 
a interní - tel.: +420 558 616 211, +420 558 616 279.

INFO Polarium - tel.: +420 558 603 333

CNS-centrum Třinec, s.r.o., Psychiatrická a psychosomatická klinika
(Akreditované zdravotnické zařízení)

Adresa:  Kaštanová 268, 739 61  Třinec - Dolní Líštná 

Tel.:   +420 558 309 580 

Fax:   +420 558 309 685 

E-mail:   cnscentrumtrinec@seznam.cz

Web:   www.psychtr.cz

ID datové schránky:   b44v642

Dostupnost:   Veřejná doprava zastávka Dolní Líštná/Třinec, Sosna nemocnice, linky: 701, 708.

Stručná charakteristika:

CNS-CENTRUM TŘINEC s.r.o. je soukromým psychiatrickým zařízením akutního typu, které poskytuje  lůž-
kovou a ambulantní péči klientům s duševním onemocněním.  Je smluvním partnerem všech zdravotních 
pojišťoven, poskytuje péči také klientům z jiných zemí EU.  Má kapacitu 48 lůžek, z toho 42 lůžek je nasmlou-
váno zdravotními pojišťovnami.  Nabízí vysokou odbornou úroveň lékařského a ošetřovatelského personálu, 
individuální přístup a léčbu na vysoké úrovni. V rámci léčby se zde poskytuje např. elektrokonvulzivní tera-
pie, psychoterapie individuální a skupinová, hypnoterapie, ergoterapie, autogenní tréninky a další. Kromě 
lůžkové části, je péče poskytována také ve dvou psychiatrických ambulancích v Třinci a jedné v Jablunkově.
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Přístrojové vybavení:

Thymatron DGx

Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o. 

Adresa:  Revoluční 1282, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.:   +420 558 630 327 

E-mail:   hartmann@gaudium-fm.cz

ID datové schránky:  5vy7wij

Web:   www.gaudium-fm.cz

Virtuální prohlídka:  www.gaudium-fm.cz/vp/

Dostupnost:  zastávka autobusu ČSAD Frýdek Revoluční

Stručná charakteristika:

Gaudium Frýdek-Místek, s.r.o., je lůžkové zdravotnické zařízení. Poskytuje následnou péči dlouhodobě ne-
mocným pacientům. Využívá komplexní léčby režimové, dietetické, medikamentózní a rehabilitační důraz 
je kladen na odbornou ošetřovatelskou péči. Zajištěna je denní ošetřovatelská péče, a především rehabili-
tace v různých formách: fyzioterapie, elektroléčba, léčebná tělesná výchova, ergoterapie atd.

Nemocnice Podlesí a.s.

Adresa:  Koňská 453,739 61 Třinec

Tel.:   +420 558 304 222 

Bezplatná linka: +420 800 177 323 

E-mail:   info@npo.agel.cz

ID datové schránky: u8efc7g

Web:   nemocnicepodlesi.agel.cz

Dostupnost:  MHD Třinec, z  autobusového nádraží linka s  označením: Konská ZD - Podlesí
nemocnice. Pozor! Označení Nemocnice má autobus Nemocnice Třinec, p. o. a jez-
dí do jiné části Třince - Dolní Líštné. Nenasedat!

Stručná charakteristika:

Nemocnice Podlesí, a.s., je soukromá nemocnice s vysokou odbornou a společenskou prestiží provádějící 
efektivní výkony v oblasti mini invazivní chirurgie, cévní chirurgie, interveční radiologie, kardiologie a kar-
diochirurgie. Jedná se o dynamické a  inovativní zdravotnické zařízení, zaměřené na poskytování kvalit-
ních služeb prostřednictvím erudovaného personálu využívajícího moderních léčebných metod a zdravotní 
techniky, s dlouholetou tradicí a profesionálním know-how.

Lůžková oddělení

• anesteziologie a intenzivní medicína 

• kardiologie

• kardiochirurgie  

• cévní a laparoskopická chirurgie 

• urologie
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Ambulance

• anesteziologie a intenzivní medicína 

• intervenční radiologie 

• ambulance pracovně lékařských služeb 

• rehabilitace a fyzikální medicína 

• vnitřní lékařství 

• diabetologie a endokrinologie 

• kardiologie, arytmologie 

• angiologie  

• cévní chirurgie 

• chirurgie 

• urologie

• gastroenterologie 

• neurologie 

Nemocnice Třinec, p. o.

Adresa:  Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

Tel.:   +420 558 309 111 

Fax:   +420 558 309 100 

E-mail:   info@nemtr.cz

Web:   www.nemtr.cz

ID datové schránky: n3ek6pv

Virtuální prohlídka: www.google.cz/maps/place/Nemocnice+Trinec

Dostupnost:  autobusová zastávka Dolní Líštná, Sosna Nemocnice: linky MHD č. 701, 708, 711,
715, 717

Stručná charakteristika:

Nemocnice Třinec, p. o., poskytuje ústavní i ambulantní základní a specializovanou diagnostickou a  lé-
čebnou péči, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních 
předpisů, jakož i  zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. Nemocnice 
poskytuje zdravotní péči obyvatelům z regionu Třinecka, jehož spádová oblast čítá cca 105 000 obyvatel.

Lůžková oddělení

• vnitřní lékařství 

• neurologie 

• dětské lékařství 

• anesteziologie a intenzivní medicína 

• neonatologie 

• gynekologie a porodnictví 

• chirurgie 

• plastická chirurgie 

• ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
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• otorinolaryngologie 

• rehabilitace a fyzikální medicína

Ambulance

• vnitřní lékařství 

• kardiologie 

• endokrinologie a diabetologie

• revmatologie 

• infekční lékařství 

• neurologie 

• dětské lékařství 

• dětská kardiologie 

• gynekologie a porodnictví 

• chirurgie

• plastická chirurgie 

• anesteziologie a intenzivní medicína

• otorinolaryngologie 

• ortopedie

• dermatovenerologie

• rehabilitační a fyzikální medicína

Přístrojové vybavení:

Výpočetní tomografie (CT), Nukleární magnetická rezonance (NMR), RTG skiaskopicko-skiagrafické pří-
stroje, mamografický RTG přístroj, hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory, operační lasery.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Adresa:  El. Krásnohorské 321, Frýdek; 738 01 Frýdek-Místek

Tel.:   +420 558 415 111 

Fax:   +420 558 415 010 

E-mail:   sekretariat@nemfm.cz

Web:   www.nemfm.cz

ID datové schránky: xupk6pr

Virtuální prohlídka:  www.nemfm.cz/vp/index.html

Dostupnost:  autobusová zastávka Frýdek, Bruzovská: linky MHD č. 1, 6, 9, 10, 11, autobusová
zastávka Frýdek, Nemocnice: linky MHD č. 1, 9, 10, 11

Stručná charakteristika:

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., poskytuje služby 18-ti lékařských odborností, které zahrnují široké 
spektrum medicínských výkonů a specializací. Spádová oblast nemocnice je cca 150 000 obyvatel. V ně-
kterých oblastech překračuje rámec této rajonizace a ošetřuje pacienty ze spádové oblasti pokrývající 
230 000 – 250 000 obyvatel a v některých odbornostech i z celé České republiky.
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Lůžková oddělení

• ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení)

• Beskydské oční centrum - oční oddělení

• Dětské oddělení

• DIP (dětská intenzivní péče)

• Gynekologicko-porodnické odd.

• CHIP (chirurgická intenzivní péče)

• Chirurgicko-traumatologické odd. – chirurgie

• Chirurgicko-traumatologické odd. – traumatologie

• Interní oddělení I.

• Interní oddělení II.

• Interní oddělení III.

• Interní oddělení IV. 

• JIP (jednotka intenzivní péče)

• Neurologické oddělení

• Novorozenecké oddělení - novorozenecké boxy

• Oddělení dlouhodobé následné péče I.

• Oddělení dlouhodobé následné péče II.

• Oddělení následné péče

• Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku

• Oddělení TRN

• Ortopedické oddělení

• Urologické oddělení 

• Oddělení následné intenzivní péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče

Ambulance

• Alergologická ambulance

• Ambulance tělovýchovného lékařství

• Anesteziologická ambulance

• Angiologická ambulance

• Centrální urgentní příjem (CUP) 

• Dětské ambulance

• Diabetologická ambulance

• Endokrinologická ambulance

• Gastroenterologická ambulance

• Gynekologická ambulance

• Hematologická ambulance

• Chirurgicko-traumatologická ambulance

• Kardiologická ambulance

• Lékařská pohotovostní služba: dospělí, děti, stomatologická

• Nefrologická ambulance

• Neurologické ambulance

• Nutriční ambulance

• Oční ambulance + oční pohotovost

• ORL ambulance + ORL pohotovost

• Ortopedická ambulance

• Porodní ambulance

• Psychosomatická ambulance

• Rehabilitační ambulance

• Revmatologická a interní ambulance

• TRN (plicní) ambulance

• Urologická ambulance

Přístrojové vybavení:

Výpočetní tomografie (CT), RTG skiaskopicko-skiagrafický přístroj, gama kamera, hemodialyzační lůžka 
a hemodialyzační monitory, operační laser, optický koherentní tomograf (OCT), magnetická rezonance

Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p. o.

Adresa:       č. p. 1, 739 49 Metylovice  

Tel:                 +420 558 686 128

E-mail:              info@olum.cz

Web:                      www.olum.cz

ID datové schránky: y8vk6vd

Dostupnost:        autobusová zastávka Vrchovina

Stručná charakteristika:

Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, p. o., poskytuje ústavní i ambulantní 
léčebně preventivní péči osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují odbornou péči 
s výrazným rehabilitačním zaměřením. Přijímá pacienty ve věku 0-18 let. Do 6 let věku dítěte je možná léč-
ba s doprovodem. Možností je i pobyt doprovodu dítěte nad 6 let za úhradu. Léčebný pobyt klade důraz 
na komplexní a individuální přístup k pacientům. Je založen na posilování přirozené imunity dítěte a využívá 
řady léčebných a rehabilitačních procesů. Léčebna má možnost kompletního, imunologického, alergolo-
gického i ventilačního vyšetření pacientů. V zařízení se nachází mateřská a základní škola s plnohodnotnou 
výukou pro 1. - 9. ročník. Součástí léčebny je také pediatrická, alergologická ambulance a ambulantní 
rehabilitace se zaměřením pro ambulantní klienty. 

Sanatorium Jablunkov, a.s. 

Adresa:  Jablunkov č. p. 442, 739 91 Jablunkov 

Tel.:   +420 558 357 291 

E-mail:   sekretariat@sanatorium-jablunkov.cz 

ID datové schránky:  mf2f67u 

Web:   www.sanatorium-jablunkov.cz

Dostupnost:    Autobusové linky Jablunkov – Horní Lomná nebo Jablunkov – Mosty u Jablunkova,
zastávka „Jablunkov sanatorium“.
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Stručná charakteristika:

Sanatorium Jablunkov, a.s. má tři lůžková oddělení pneumologie a ftizeologie (plicní oddělení), léčebnu 
dlouhodobě nemocných a oddělení ošetřovatelské péče. Plicní oddělení je zaměřeno na komplexní dia-
gnostiku (včetně endoskopické), léčebnou a ošetřovatelskou péči o pacienty s onemocněními dýchacího 
ústrojí, zejména obstrukční poruchy (CHOPN a astma), záněty plic a průdušek, různá chronická onemoc-
nění (např. fibrózy) i nádorová onemocnění. Jedna stanice zajišťuje diagnostiku a léčbu TBC plic (Sana-
torium Jablunkov, a.s. je jediným poskytovatelem léčby TBC v celém Moravskoslezském kraji). Pacienti 
jsou na toto oddělení přijímání jako překlad z akutních oddělení nemocnic nebo na základě doporučení 
odborného plicního lékaře. LDN je zaměřena na dlouhodobé doléčování širokého spektra chorob (interní, 
neurologická, chirurgická, traumatologická onemocnění), dlouhodobou rehabilitaci a rozvoj psychosociál-
ní soběstačnosti. Oddělení ošetřovatelské péče má obdobné poslání jako LDN s tím, že se většinou jedná 
o pacienty s více chronickými chorobami, v těžších stavech, a kde převažuje podíl ošetřovatelské péče. 
Na oddělení LDN a ošetřovatelské péče jsou přijímání pacienti jako překlad z akutních oddělení nemocnic 
nebo na základě doporučení praktického lékaře. Mimo lůžkovou část poskytuje Sanatorium Jablunkov, 
a.s. široké spektrum rehabilitačních procedur (vodoléčba, elektroléčba, individuální cvičení a další).   

Sanatorium Kochova, s.r.o.

Adresa:   Kochova 816/3, 736 01 Havířov – Šumbark

Tel.:    +420 599 509 665, +420 599 509 667

E-mail:   hlavnisestra@sanatoriumkochova.cz; socialni@sanatoriumkochova.cz

ID datové schránky:  yse7amw

Web:    www.sanatoriumkochova.cz

Stručná charakteristika: 

Soukromé zdravotnické zařízení následné péče, které poskytuje léčebnou, rehabilitační a ošetřovatelskou 
péči klientům z regionu. Poskytuje komplexní 24 hodinovou péči chronicky nemocným občanům s cílem 
zlepšení zdravotního stavu a dosažení úplné či částečné soběstačnosti tak, aby se mohli vrátit do domácí-
ho prostředí. Klient má k hospitalizaci zdravotní a doléčovací důvod.  Hospitalizace je hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění.  Jakmile pomine zdravotní důvod, jsou klienti propuštěni do domácího ošetřování 
nebo do zařízení sociálních pobytových služeb. Zařízení má zároveň k dispozici 2 lůžka k poskytování po-
bytové sociální služby klientům, kteří již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému nepříz-
nivému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby 
a tuto pomoc nelze zajistit jiným způsobem. Podmínkou pro sociální hospitalizaci je skutečnost, že občanu 
nemůže být z kapacitních nebo odborných důvodů poskytnuta potřebná péče v ústavech sociální péče 
nebo pečovatelská služba, ačkoliv splňuje podmínky pro poskytování těchto sociálních služeb. Za sociální 
pobyt na ošetřovatelském lůžku ve zdravotnickém zařízení se považuje pobyt nahrazující vlastní sociální 
prostředí, ať již krátkodobě či dlouhodobě. Jde o situace, kdy by bylo možno zdravotní péči poskytovat 
ambulantně (ošetřující lékař, home care, rodina), ale nedostatečné či chybějící sociální zajištění to neumož-
ňuje. Sociální služba je poskytována na dobu určitou, tj. do doby úpravy podmínek v domácím prostředí 
nebo sjednání smlouvy o poskytování vhodné formy sociální služby u jiných poskytovatelů sociálních slu-
žeb. Maximální délka pobytu je šest měsíců.
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3.3 Region Karviná

Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Adresa:     Slezská 207, 735 81 Bohumín   

Tel.:   +420 596 096 111

   +420 596 096 391 (zdravotně-sociální pracovník)

E-mail:                         sekretariat@nembo.cz

ID datové schránky: 8ghc7ha

Web:   www.nembo.cz

Virtuální prohlídka:  www.nembo.cz/cz/o-nemocnici/virtualni-prohlidka/

Dostupnost:  KODIS, linka 555, zastávka Starý Bohumín – Nemocnice
   GPS: 49°55‘2.74“N, 18°20‘10.07“E

Stručná charakteristika:

Bohumínská městská nemocnice, a.s., nehodlá s jinými zdravotnickými zařízeními v okolí soupeřit ve ve-
likosti ani rozsahu péče, ale o místo na výsluní se uchází hlavně rodinným a proklientským přístupem, 
pohodovou atmosférou i krátkou čekací dobou na výkony. Zajišťuje základní akutní péči včetně provozu 
chirurgické, interní a gynekologické pohotovosti (v režimu 24/7), k dispozici jsou moderní operační sály. 
V zrekonstruovaných pavilonech se nacházejí interna, chirurgie, gynekologie a miniinvazivní chirurgie, stej-
ně jako čile se rozvíjející Centrum následné péče (LDN, ošetřovatelské oddělení). Bohumínská městská 
nemocnice, a.s. taktéž poskytuje pobytové sociální služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách. Tyto služby jsou částečně financovány z rozpočtu MSK. Z nelůžkových oddělení se nemocni-
ce může chlubit skvěle vybaveným rehabilitačním oddělením, oddělením anesteziologicko-resuscitačním, 
radiologickým oddělením a řadou ambulancí, které se nacházejí v areálu i ve Středisku zdravotnických 
služeb v Novém Bohumíně.

Lůžková oddělení

• Centrum následné péče: LDN, ošetřovatelské oddělení

• Oddělení zdravotně-sociálních lůžek

• Chirurgické oddělení

• Interní oddělení

• Oddělení gynekologie a miniinvazivní chirurgie

Ambulance

• Chirurgická ambulance

• Interní ambulance

• Ambulance gynekologie a miniinvazivní chirurgie

• Oddělení klinické biochemie a hematologie

• Radiodiagnostické oddělení

• Rehabilitační oddělení

• Plicní ambulance

Přístrojové vybavení:

RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje
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Karvinská hornická nemocnice a.s.

Adresa:  Zakladatelská 975/22,735 06  Karviná-Nové Město

Tel.:   +420 596 380 111 

Fax:   +420 596 348 631 

E-mail:   khn@khn.cz

Web:   www.khn.cz

ID datové schránky:  h9meqzk

Virtuální prohlídka:  www.khn.cz / o nemocnici – virtuální prohlídka KHN 

Dostupnost:   MHD Karviná linka č. 516 a 518 zastávka: Karviná, Nové Město, hornická nemocnice.

Stručná charakteristika:

Karvinská hornická nemocnice a.s. je nestátní zdravotnické zařízení. Specializuje se na léčbu nemocí páte-
ře a pohybového aparátu, screeningové programy, řeší cévní mozkové příhody (iktová jednotka) a provozu-
je centrum pracovní medicíny. Dále poskytuje služby v oborech interních, neurologických a rehabilitačních. 
Komplement zahrnuje oddělení klinické biochemie a radiodiagnostické oddělení, jehož nezbytnou součástí 
jsou pracoviště počítačové tomografie, magnetické rezonance a mamografie. Komplexnost nemocnice 
doplňuje celá řada odborných ambulancí a lékárna. Nemocnice je po komplexní rekonstrukci a moderni-
zaci, včetně přístrojového vybavení, a s kvalifikovanými týmy špičkových odborníků garantuje poskytování 
kvalitní a bezpečné zdravotní péče.  

Lůžková oddělení

• Oddělení chirurgie páteře

• Ortopedie

• Interní oddělení

• Neurologické oddělení

• Rehabilitace

Ambulance

• Vyšetřovna ke kostní denzitometrii

• Ambulance infuzní terapie

• Anestesiologická ambulance

• Ambulance chirurgie páteře 

• Diabetologická ambulance

• EEG laboratoř

• ECHO ambulance

• EMG laboratoř

• Funkční diagnostika, sportovní medicína

• Gastroenterologická ambulance

• Mamologická poradna

• Nemoci z povolání a pracovní lékařství

• Neurologické ambulance

• Neurosonologie

• Odborné interní ambulance, interní příjmová ambulance

• Ortopedické ambulance

• Klinický logoped

• Rehabilitační ambulance

• Pracovnělékařské služby

• Kostní denzitomerie

• Endokrinologická ambulance

• Gastroenterologická ambulance Karviná – Ráj

Přístrojové vybavení:

Výpočetní tomografie (CT), RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje, mamografický RTG přístroj, RTG ce-
lotělový dvoufotonový kostní denzitometr, magnetická rezonance.

Nemocnice Český Těšín a.s.

Adresa:  Ostravská 783, 737 01 Český Těšín 

Tel.:   +420 558 769 211 

Fax:   +420 558 736 599 

E-mail:   sekretariat@nct.agel.cz

ID datové schránky: 8gqfc5f

Web:    www.nemocniceceskytesin.agel.cz

Dostupnost:  Nemocnice Český Těšín a.s. se nachází mezi obchodním domem Kaufland a
Těšínským divadlem. Přímo před nemocnicí je autobusová zastávka MHD i dálko-
vých spojů (ČT Ostravská nemocnice), kam je možno se dostat z nedalekého auto-
busového i vlakového nádraží stanice Český Těšín. 

Stručná charakteristika: 

Nemocnice Český Těšín a.s. poskytuje ve  spádové oblasti regionu města Český Těšín, lůžkovou péči 
v oborech akutní rehabilitace, dále následnou péči se zaměřením na ošetřovatelství a rehabilitaci. Zároveň 
disponuje komplementem klinické biochemie a hematologie, RTG a 14 odbornými ambulancemi. Oddělení 
následné péče – tel. kontakt 558 769 237 – je určeno pro pacienty, kteří vyžadují doléčení po proběhlých 
onemocněních interních i chirurgických. Také pro chronické pacienty, u kterých v důsledku zhoršení zá-
kladní nemoci došlo ke zhoršení celkového zdravotního stavu vyžadujícího dlouhodobou rehabilitaci. Od-
dělení následné péče s rehabilitačním zaměřením – tel. kontakt 558 769 288 – zde jsou hospitalizováni 
pacienti s postižením pohybového aparátu, pacienti po CMP a ortopedických operacích vyžadující dlou-
hodobou ošetřovatelskou péči doplněnou o rehabilitaci. Na oddělení odborné ošetřovatelské péče – tel. 
+420 558 769 223 – jsou hospitalizováni klienti s těžkým zdravotním postižením vyžadující dlouhodobou 
ošetřovatelskou péči. Jde vesměs o pacienty vyššího věku po CMP, imobilní, s dekubity, pacienty s de-
mencí a v terminálních stavech. V rámci tohoto oddělení jsou provozována sociální lůžka, která byla zřízena 
k řešení zdravotní a sociální situace pro občany města Český Těšín a spádového regionu.

Lůžková oddělení

• Oddělení následné péče

• Oddělení následné péče s rehabilitačním zaměřením

• Oddělení odborné ošetřovatelské péče

• Rehabilitační oddělení
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Ambulance

• Rehabilitační ambulance

• Interní ambulance

• Diabetologie

• Gastroenterologická ambulance

• Gynekologická ambulance

• Ortopedická ambulance

• Psychiatrie

• Dětská kardiologie

• Klinická biochemie a hematologie

• Kardiologie

• Chirurgická ambulance

• Cévní ambulance

• Radiodiagnostika+sono

• Geriatrie

• Endokrinologie

• Hematologická ambulance

Ambulance v nájmu:

• Psychologická ambulance

• Neurologická ambulance (NEURO-MEDNET s.r.o.)

• Alergologická ambulance (ALERGOMED)

• Nefrologická ambulance + dialýza B. BRAUN

Přístrojové vybavení:

RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje s nepřímou digitalizací, sono, echokardio, kolonoskop, gastro-
skop, ergometr.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.

Adresa:  Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov 

Tel.:   +420 596 491 111 

Fax:   +420 596 491 536 

E-mail:   nsphav@nsphav.cz

Web:   www.nsphav.cz

ID datové schránky: 8gqfc5f

Virtuální prohlídka:  www.nsphav.cz/cs/o-nemocnici/virtualni-prohlidka.html

Dostupnost:  zastávka MHD Havířov, město, nemocnice Linky: 401, 403, 409, 412, 415, zastávka
   ČD „Havířov – střed“ ve směru Český Těšín nebo Opava

Stručná charakteristika:

Nemocnice s  poliklinikou Havířov, p.  o., je nestátním zdravotnickým zařízením zřizovaným Moravsko-
slezským krajem. V Nemocnici je celkem 40 odborných ambulancí, 4 oddělení komplementu (laboratoře 
a snímkové metody), 14 akutních lůžkových oddělení a 1 oddělení následné péče - LDN.
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Lůžková oddělení

• anesteziologicko-resuscitační oddělení

• dětské oddělení 

• geriatrické oddělení

• gynekologicko-porodnické oddělení

• chirurgické oddělení

• infekční oddělení

• interní oddělení

• multioborová JIP chirurgických oborů

• neurologické oddělení

• oddělení klinické hematologie

• ORL oddělení

• psychiatrické oddělení

• rehabilitační oddělení

• urologické oddělení

• oddělení následné péče (LDN)

Ambulance

• Interní ambulance

• Chirurgické ambulance

• Dětská nefrologická ambulance

• Dětská gastroenterologická ambulance

• Dětská endokrinologická ambulance

• Dětská diabetologická ambulance

• Dětská ambulance všeobecná

• Dětská neurologická ambulance

• ARO ambulance

• Plicní ambulance

• Neurologická ambulance

• Ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny

• Ambulance ORL a chirurgie hlavy a krku

• Příjmové ambulance

• Ambulance cévních onemocnění

• Nutriční poradna

• Urologická ambulance

• Logopedická ambulance

• Nefrologická ambulance

• Mammologická poradna

• Gynekologická ambulance

• Ambulance pro termínovaná a riziková těhotenství

• Hematologická ambulance

• Infekční ambulance – Centrum pro očkování a cestovní medicínu

• Psychiatrická ambulance

• Psychologická ambulance
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• Urologická ambulance

• Ortopedická ambulance

• Neurochirurgická ambulance

• Oční ambulance

• Klinická onkologie – ambulance a stacionář

Přístrojové vybavení:

Výpočetní tomografie (CT), angiografické a kardioangiografické přístroje, RTG skiaskopicko-skiagrafické 
přístroje, RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje, lithotryptor (neinvazivní na principu rázové vlny), ma-
mografický RTG přístroj, hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory, RTG celotělový dvoufotonový 
kostní denzitometr, operační lasery, průtokový cytometr.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.

Adresa:  Vydmuchov 399/5, 734 12  Karviná-Ráj 

Tel.:   +420 596 383 111 (pracoviště Karviná) 

   +420 596 583 111 (pracoviště Orlová) 

E-mail:   nspka@nspka.cz

Web:   www.nspka.cz

Datové schránky:  2bqk6mu

Dostupnost:    Linky: 511, 512, 513, 514, 516, 518, 519 a 520. Všechny linky odjíždějí ze zastávky:
Fryštát, autobusové nádraží. U nemocnice se zastávka jmenuje: Ráj, nemocnice.

Virtuální prohlídka:  nspka.cz/cs/zdravotnik/virtualni-prohlidka.html

Stručná charakteristika:

Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p. o., poskytuje ambulantní a ústavní základní a specializovanou 
preventivní, diagnostickou a léčebnou péči v akutních oborech, následné a sociální péči. Péče je posky-
tována na pracovištích v Karviné - Ráji a Orlové - Lutyni. Karvinské pracoviště zajišťuje zdravotní péči 
na lůžkových odděleních oborů interna, dětské lékařství, oční, gynekologie a porodnictví, chirurgie, ARO 
a LDN. Také poskytuje provoz odborných ambulancí, rehabilitace, laboratoří, RDG s CT, transfuzní stanice, 
centrální sterilizace, dvou lékáren. V Orlové je péče zajišťována odděleními ortopedie, rehabilitace, ARO, 
NIP, DIOP a LDN. Je zde provozována ústavní lékárna, odborné ambulance, laboratoře, RDG a centrální 
sterilizace. Na obou pracovištích je provozováno oddělení sociálních služeb.

Lůžková oddělení pracoviště Karviná

• anesteziologicko-resuscitační oddělení

• dětské a novorozenecké oddělení

• gynekologicko-porodnické oddělení

• chirurgické oddělení

• interní oddělení

• oční oddělení

• oddělení následné péče (LDN)

Lůžková oddělení pracoviště Orlová

• anesteziologicko-resuscitační oddělení

• ortopedické oddělení

• rehabilitační oddělení

• oddělení následné péče (LDN)

• oddělení následné intenzivní péče (NIP)

• oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP)

Přístrojové vybavení pracoviště Karviná:

Výpočetní tomografie (CT), RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje, gama kamera, hemodialyzační lůžka 
a hemodialyzační monitory, operační lasery, průtokový cytometr, optický koherentní tomograf (OCT).

Přístrojové vybavení pracoviště Orlová:

RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje, operační lasery.

Léčebna dlouhodobě nemocných Orlová-Lutyně

Tel.:    +420 596 583 602

E-mail:   ldn-orl@nspka.cz

Léčebna disponuje 108 lůžky. Poskytuje léčbu, převážně po zlomeninách krčku stehenní kosti, po cév-
ních mozkových příhodách, ortopedických operacích, u  degenerativních onemocnění, kloubní artrózy, 
poúrazové bolesti, kloubní a svalové. Kromě toho je poskytována základní ošetřovatelská péče, převazy 
drobných poranění a dekubitů, nácvik chůze a zlepšení soběstačnosti.

Nemocnice Třinec p. o.

Adresa:  Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

Tel.:   +420 558 309 111 

Fax:   +420 558 309 100 

E-mail:   info@nemtr.cz

Web:   www.nemtr.cz

ID datové schránky: n3ek6pv

Virtuální prohlídka: www.google.cz/maps/place/Nemocnice+Trinec

Dostupnost:  autobusová zastávka Dolní Líštná, Sosna Nemocnice: linky MHD č. 701, 708, 711,
   715, 717

Stručná charakteristika:

Nemocnice Třinec, p. o., poskytuje ústavní i ambulantní základní a specializovanou diagnostickou a  lé-
čebnou péči, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních 
předpisů, jakož i  zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. Nemocnice 
poskytuje zdravotní péči obyvatelům z regionu Třinecka, jehož spádová oblast čítá cca 105 000 obyvatel.
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Lůžková oddělení

• Vnitřní lékařství

• Neurologie

• Dětské lékařství

• Anesteziologie a intenzivní medicína

• Neonatologie

• Gynekologie a porodnictví

• Chirurgie

• Plastická chirurgie

• Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

• Otorinolaryngologie

• Rehabilitace a fyzikální medicína

Ambulance

• Vnitřní lékařství

• Kardiologie

• Endokrinologie a diabetologie

• Revmatologie, infekční lékařství

• Neurologie

• Dětské lékařství

• Dětská kardiologie

• Gynekologie a porodnictví

• Chirurgie

• Plastická chirurgie

• Anesteziologie a intenzivní medicína

• Otorinolaryngologie

• Ortopedie

• Dermatovenerologie

• Rehabilitační a fyzikální medicína

Přístrojové vybavení:

Výpočetní tomografie (CT), nukleární magnetická rezonance (NMR), RTG skiaskopicko-skiagrafické pří-
stroje, mamografický RTG přístroj, hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory, operační lasery.

3.4 Region Nový Jičín

Bílovecká nemocnice, a.s.

Adresa:   17. listopadu 538, 743 01 Bílovec 

Tel.:   +420 556 771 771 

E-mail:   info@nvb.cz

ID datové schránky:  p7kc5px

Web:   www.nvb.cz

Virtuální prohlídka:  cms.nvb.cz/www/cl-30/4-oddeleni/25084-virtualni-prohlidka-nemocnice/
   #article_25084

Dostupnost:    Nejbližší autobusová zastávka pro cestující směrem z  Ostravy je: Bílovec, rest.
Beseda, odtud je to zhruba 180m. Nejbližší autobusová zastávka pro cestující smě-
rem z Nového Jičína je: Bílovec, žel. st. Nejbližší autobusová zastávka pro cestující 
směrem z Tísku je: Bílovec, požární zbrojnice, vlakem ze stanice Studénka do stani-
ce Bílovec, vlakové nádraží.

Stručná charakteristika:

Bílovecká nemocnice, a.s. zajišťuje komplexní zdravotní péči pro klienty z Bílovce a přilehlé spádové ob-
lasti. Základním zaměřením nemocnice je následná péče s nadstandardním vybavením a nezbytné záze-
mí, které pro spádovou oblast vytváří interní oddělení s odbornými ambulancemi (interní, kardiologická, 
diabetologická, gastroenterologická) a multioborovou JIP a také chirurgické oddělení se špičkově vyba-
venými operačními sály se zaměřením na jednodenní chirurgii včetně odborných ambulancí (traumatolo-
gické a ambulanci chronických ran). Nově zrekonstruovaná rehabilitace poskytuje nezbytné zázemí nejen 
následné péči, ale také poskytuje ambulantní rehabilitační služby.

Přístrojové vybavení:

Echokardiograf, gastroenterologická endoskopická sestava, ultrazvuk, Hubbardova vana pro podvodní 
masáže, BTL 4000 Series – pro elektroléčbu, BTL 4920 – přístroj pro magnetoterapii,  REDCORD – slouží 
pro cvičení s vlastní váhou těla.

Oddělení následné péče:

Oddělení následné péče Bílovecké nemocnice, a.s. poskytuje vysoký standard a komplexní péči pacien-
tům, kteří již nevyžadují akutní zdravotní péči, ale potřebují se pod odborným dohledem doléčit a reha-
bilitovat. Velkou výhodou je, že lůžková část Oddělení následné péče je soustředěna do dvou pater nad 
sebou v jedné budově společně s rehabilitací. Díky tomu je možné lépe diferencovat péči podle diagnóz. 
Vybavení bezbariérových pokojů je nadstandardní. Na každém pokoji je televize, sociální zařízení. Oddě-
lení disponuje osmdesáti zcela novými elektricky polohovatelnými lůžky. Vysoký standard péče zajišťuje 
také v roce 2017 vybudovaná zimní zahrada s krásným výhledem na horizont Bílovce a okolí. Ta umožňuje 
pacientům trvale upoutaným na lůžko užívat tento prostor i pro setkání rodin s pacienty.  Slouží také pro 
přednášky a jiné vhodné dobrovolné činnosti např. koncerty dětí z mateřských či základních škol.
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Městská nemocnice v Odrách, p. o. 

Adresa:  Nadační 375/1, 742 35 Odry 

Tel.:   +420 556 778 100 

E-mail:   martin.smaus@nemocniceodry.cz

ID datové schránky:  jv9zfvy 

Web:   www.nemocniceodry.cz

Dostupnost:  Autobus (300m), vlak (500m), autobusové i vlakové nádraží města Oder.

Stručná charakteristika:

Městská nemocnice Odry, p. o., poskytuje lůžkovou i ambulantní péči v oboru vnitřního lékařství s kapa-
citou 24 lůžek včetně 4 lůžek JIP. Odborné ambulance a poradny: interní, diabetologická, gastroenterolo-
gická, kardiologická, revmatologická, angiologická. LDN v Městské nemocnici v Odrách, p. o., poskytuje 
následnou péči s kapacitou 75 lůžek. Součástí je i 5 lůžek tzv. sociální péče. Tato péče je poskytována 
pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u nichž nelze 
důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu, vyžadující akutní lůžkovou péči a to do doby, pokud 
tuto zdravotní péči nelze nebo není účelné poskytovat ambulantně.

Lůžková oddělení

• interna 

• JIP

• ONP (LDN) 

Komplement

• RDG

• Laboratoř OKBH

• Rehabilitace

• Zdravotní doprava

Ambulance

• interní všeobecná (s poradnami: kardiologie, revmatologie, cévní)

• gastroenterologická

• diabetická

• rehabilitační

Přístrojové vybavení: 

RTG - skiaskopie, mobilní RTG, ultrazvuky s 3D dopplerem, přístroje pro elektroléčbu, přístrojové vybavení 
JIP – monitorovací systém, infúzní pumpy a dávkovače, ventilátor, odsávačky, gastroskop, kolonoskop, 
ergometrie, klidová i zátěžová EKG, Holtery tlakové i EKG, spirometr, nebulizátory, cévní Dopplery, analy-
zátory biochemické, hematologické a imunochemické.

Nemocnice Nový Jičín a.s.

Adresa:  Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín / Opavská 90, 749 01 Vítkov

Tel.:   +420 556 773 111, +420 556 314 111

Fax:   +420 556 710 489, +420 556 314 444

E-mail:   sekretariat@nnj.agel.cz; hts@nemocnicevitkov.cz

Web:   nemocnicenovyjicin.agel.cz

ID datové schránky: t59fxcy 

Dostupnost:  Autobusové spojení: Autobusové nádraží N. J. MHD - směr „K Nemocnici“. Dále
autobusy směr Starý Jičín, které zastavují na  zastávce „K  Nemocnici“. Autobusy 
MHD Nový Jičín jsou bezbariérové. Vlakové spojení: Železniční nádraží Nový Jičín-
-město. Vlakové nádraží sousedí s autobusovým. 

Stručná charakteristika:

Nemocnice Nový Jičín a.s. zabezpečuje a poskytuje ambulantní a ústavní základní a specializovanou dia-
gnostickou a léčebnou péči, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území. Spádová ob-
last okresu Nový Jičín zahrnuje přes 150 000 obyvatel. Poskytuje zdravotní péči v prostorách nemocnice 
v Novém Jičíně a také v prostorách odloučeného pracoviště – nemocnice Vítkov.

LDN Vítkov

LDN při Nemocnici Nový Jičín a.s., (odloučené pracoviště Vítkov) má 40 lůžek. Pacienti jsou na pokojích 
umisťováni dle epidemiologických hledisek, dle zdravotního stavu a rozsahu Oddělení onkologie a radio-
terapie.

Lůžková oddělení

• Onkologické oddělení 

• Anesteziologicko-resuscitační oddělení + mezioborová JIP

• Chirurgické oddělení

• Dětské a novorozenecké oddělení

• Gynekologicko-porodnické oddělení

• Interní oddělení

• Neurologické oddělení

• Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku

• Oddělení pneumologie a ftizeologie (plicní)

• Ortopedicko-traumatologické oddělení

• Urologické oddělení

Ambulance

• Ambulance alergologie a klinické imunologie

• Ambulance bolesti

• Ambulance dětské a prenatální kardiologie

• Ambulance klinické psychologie

• Ambulance obezitologie

• Ambulance plastické chirurgie

• Ambulance pro hrudní chirurgii a pro onemocnění jícnu a žaludku

• Ambulance pro léčbu chronických ran

• Ambulance pro léčbu infantilního hemangiomu

• Ambulance pro nemoci jater, žlučových cest a pankreatu

• Ambulance pro záchvatová onemocnění

• Ambulance všeobecné chirurgie (a urgentní případy)

• Anesteziologická ambulance
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• Bronchoskopický a zákrokový sál

• Centrum péče o atopickou dermatitidu

• Chirurgické ambulance

• Cévní poradna a ultrazvuková cévní ambulance

• Dermatoonkologická ambulance

• Diagnostika vrozených vývojových vad v 1. a 2. trimestru těhotenství

• Dětská endokrinologická/diabetologická ambulance

• Dětská gynekologie

• Dětská nefrologická ambulance

• Dětská neurologická ambulance

• Dětská pneumologická ambulance

• ECHO - specializované pracoviště

• Endokrinologická ambulance

• Gastroenterologická poradna

• Gastroenterologie-endoskopie, specializované pracoviště

• Gastroenterologie-ultrasonografie, specializované pracoviště

• Genetická ambulance

• Hematologické ambulance

• Hemodialýza

• Interní konsiliární ambulance

• Interní příjmová ambulance

• Kardiologická poradna

• Kardiologie - bicyklová ergometrie, specializované pracoviště

• Kardiologie - holterovská monitorování, specializované pracoviště

• Konzultace komplexní léčby endometriózy

• Konzultace pro riziková těhotenství

• Kožní ambulance všeobecná

• Logopedická ambulance

• Lymfologická ambulance

• Neurologická ambulance - obecná

• Neurologická příjmová ambulance

• Neurosonologická ambulance

• Neurovaskulární ambulance

• Nutriční ambulance

• Oddělení nukleární medicíny PET/CT

• Onkogynekologická pooperační péče/dispenzarizace pacientek

• Onkogynekologické a předoperační konzultace

• Onkologické ambulance

• Ortopedická ambulance

• Ortopedická ambulance - dětská poradna

• Plicní ambulance

• Předoperační gynekologická ambulance

• Příjmová a pediatrická ambulance dětského oddělení

• Rehabilitační ambulance

• Specializovaná ambulance pro onkologické pacienty

• Stomická poradna

• Traumatologická ambulance

• Urologická ambulance

• Všeobecná ORL ambulance

Přístrojové vybavení: 

Radioterapeutický terapeutický ozařovač (RTO), RTG simulátor pro radioterapii, CT, Plánovací 3D systém 
pro radioterapii, Plánovací 3D systém pro radioterapii, Systém pro trauma navigaci, NMR, angiografické 
a kardioangiografické přístroje, RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje, terapeutický RTG přístroj, gama 
kamera, PET kamera, lithotryptor, hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory, operační lasery, sys-
témy pro peroperační navigaci, přístroje pro chirurgickou robotiku.

Therápon 98, a.s.

Adresa:  Štefánikova 1301, 742 21 Kopřivnice 

Tel.:   +420 556 870 111 

Fax:   +420 556 812 221 

E-mail:   therapon98@therapon98.cz

Web:   www.therapon98.cz

ID datové schránky:  bmggnj3

Dostupnost:   Vlakem zastávka Kopřivnice, autobusem zastávka Kopřivnice železniční stanice.

Stručná charakteristika:

Středisko následné lůžkové péče: Zdravotní lůžka slouží k léčbě chronicky a dlouhodobě nemocných 
pacientů, kteří vyžadují komplexní léčebnou a rehabilitační péči. Převažující nemoci umísťovaných paci-
entů jsou choroby cévní, gastrointestinální, nemoci pohybového aparátu, ale také onemocnění psychická 
a nervová. Osobám, jejichž zdravotní stav je již stabilizovaný, ale vzhledem ke snížené soběstačnosti ne-
jsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby, je nabídnut pobyt na sociálním lůžku. V současné 
době provozuje 48 zdravotních lůžek a 13 sociálních lůžek. Prostory střediska jsou zcela nově zbudovány 
a moderně vybaveny s maximální snahou o vytvoření příjemného prostředí pro pacienty i personál.

Středisko domácí péče: Zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího 
praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Poskytuje 
odbornou zdravotní službu a pečovatelskou službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Rehabilitační oddělení: Zaměřuje se na komplexní odbornou ambulantní péči v oboru léčebné rehabilita-
ce a fyzikální terapie. Zároveň se podílí na léčebné rehabilitační péči ve Středisku následné lůžkové péče. 

Společnost Therápon 98, a.s. dále poskytuje nestátní zdravotní péči formou provozování vlastních odbor-
ných ordinací či samostatných pracovišť. Byla založena v roce 1998, v roce 2001 došlo ke zřízení řady no-
vých pracovišť (např. kardiologie, alergologie, gastroenterologie) a zřízení střediska následné lůžkové péče. 
Zájmem společnosti je rozšiřování nabídky služeb pro pacienty a vytváření komplexního pojetí služeb pro 
město Kopřivnice a okolní spádovou oblast. 

LDN Klokočov při Fakultní nemocnici Ostrava, viz region Ostrava.
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3.5 Region Opava

Psychiatrická nemocnice v Opavě, p. o.

Adresa:  Olomoucká 88, 746 01 Opava 

Tel.:   +420 553 695 111 

Fax:   +420 553 713 443 

E-mail:   pnopava@pnopava.cz

Web:   www.pnopava.cz

ID datové schránky:  7hnk3jk

Dostupnost:    Linka MHD Opava č. 217, 204, 221 (zastávka „Psychiatrická léčebna“), linky 201
   (zastávka „Nemocnice“).

Stručná charakteristika:

Psychiatrická nemocnice v Opavě, p. o., poskytuje neodkladnou akutní a následnou lůžkovou psychiatric-
kou péči v oborech psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, gerontopsychiatrie a návykové nemoci a to 
pro spádové území Moravskoslezského kraje. Nemocnice provozuje příjímací ambulanci, lůžkové stani-
ce, psychiatrickou ambulanci, pracoviště klinické psychologie, terénní tým, denní stacionáře pro pacienty 
s psychotickými problémy, denní stacionář pro pacienty s organickými poruchami, vodoléčbu, arteterapii, 
psychosociální rehabilitaci a sociální službu následné péče. Jednotlivé pavilony nemocnice jsou umístěny 
v hezkém a rozlehlém parku. Nemocnice rovněž provozuje detašované pracoviště léčby závislostí v jedi-
nečném prostředí Horních Holčovic. Více informací naleznete na webu.

Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné

Rehabilitační ústav Hrabyně
Adresa:  Hrabyně 204

   747 67 Hrabyně

Tel.:   +420 553 603 111 recepce

   +420 553 603 262 sekretariát ředitele, přijímání pacientů

   +420 553 603 212 příjmová kancelář 

Fax:   +420 553 775 285

E-mail:   ruhrabyne@ruhrabyne.cz

ID datové schránky: 7dqjigj

Web:   www.ruhrabyne.cz

Dostupnost:    Z  Opavy zajišťuje přímé spojení společnost TQM holding s.r.o. autobusová linka
č. 263, společnost TQM holding s.r.o. linka č. 271, z Ostravy zajišťuje přímé spojení 
společnost ARRIVA MORAVA a.s. autobusová linka č. 286, společnost TQM holding 
s.r.o. linka č. 271.

Detašované pracoviště v Chuchelné
Adresa:  Komenského 14

   747 24 Chuchelná

Tel.:   +420 553 683 300 recepce

   +420 553 683 302 sekretariát

   +420 553 683 380 příjmová kancelář

Fax:   +420 553 683 301

ID datové schránky: 7dqjigj

E-mail:   ruchuchelna@ruhrabyne.cz

Virtuální prohlídka: www.ruhrabyne.cz/videa/rehabilitacni-ustav-hrabyne

Dostupnost:   Z  Opavy spojení zajišťují České dráhy, osobní vlak S11 do  Kravař ve  Slezsku,
z Kravař ve Slezsku S12 a  autobusová linka společnosti TQM holding s.r.o. číslo 
254 a 255. Z Ostravy přímé spojení zajišťuje autobusová linka společnosti ARRIVA 
MORAVA a.s. č. 292. 

Stručná charakteristika:

Rehabilitační ústav Hrabyně s detašovaným pracovištěm v Chuchelné má dlouholetou tradici a bohaté 
zkušenosti s léčbou pacientů s postižením pohybového a nervového systému. Pro své komplexní služby, 
odborný personál, špičkové vybavení a atraktivní klidnou, přesto dobře dostupnou lokalitu, je ústav vyhle-
dáván nejen klienty z regionu, ale z celé České republiky. Terapie je založena na týmové spolupráci lékařů, 
ergoterapeutů a fyzioterapeutů, psychologa a logopeda při zachování individuálního přístupu ke každému 
pacientovi a spolupráci s lékaři dalších specializací jako traumatologie, ortopedie, neurologie nebo neu-
rochirurgie. 

Slezská nemocnice v Opavě, p. o.

Adresa:  Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava 

Tel.:   +420 553 766 111 

Fax:   +420 553 766 884 

E-mail:   sekretariat@snopava.cz  

Web:   www.snopava.cz

ID datové schránky: q2ak7ru

Dostupnost:  MHD linky č.: 201, 204, 208, 209, 221, zastávka U nemocnice 

Stručná charakteristika:

Slezská nemocnice v Opavě, p. o., poskytuje a organizuje ústavní a ambulantní základní a specializovanou 
diagnostickou a léčebnou péči, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území, jakož i za-
jišťování ostatních služeb a poskytování zdravotní péče.

Oddělení:

• Anesteziologicko – resuscitační oddělení (ARO)

• Dětské oddělení + JIP

• Geriatrické a doléčovací oddělení (GDO)

• Gynekologicko – porodnické oddělení
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• Chirurgické oddělení + Centrální jednotka intenzivní péče (C JIP)

• Infekční oddělení - JIP

• Interní oddělení + JIP

• Neurologické oddělení

• Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí

• Ušní, nosní, krční oddělení

• Ortopedické oddělení

• Urologické oddělení

• Oční oddělení

• Kožní oddělení

Ambulance

• Anesteziologicko – resuscitační oddělení

• Anesteziologická ambulance

• Algeziologická ambulance

• Nutriční poradna

• Dětské oddělení

• Příjmová ambulance

• Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost

• Gastroenterologická ambulance

• Nefrologická ambulance

• Kardiologická ambulance

• Pediatrická alergologická ambulance

• Ambulance rizikových novorozenců

• Geriatrické a doléčovací oddělení

• Interní a osteologická ambulance

• Geriatrická a nutriční ambulance

• Ambulance klinické výživy

• Gynekologicko – porodnické oddělení

• Ambulance příjmová a konziliární

• Ultrazvuk 3D, 4D

• Předporodní poradna

• Poradna pro nepravidelnosti menstruačního cyklu

• Ordinace dětské gynekologie

• Centrum onkologické prevence, expertní kolposkopie

• Odborná konziliární poradna pro externí ambulance

• Závodní gynekolog 

• Poradna pro gynekologickou estetiku a úpravu ochablého pánevního dna

• Prvotrimestrální screening vrozených vývojových vad

• Laktační poradna v prostoru gynekologických ambulancí

• Hematologicko – transfuzní oddělení

• Centrum s rozšířenou hematoonkologickou péčí pro dospělé (diagnostická skupina:
  HON - hematoonkologie, HEM - hematologie)

• Hematologická ambulance 

• Oddělení hemodialýzy

• Nefrologická ambulance

• Chirurgické oddělení

• Chirurgická příjmová ambulance, Pohotovostní chirurgická ambulance

• Dětská chirurgická ambulance

• Převazová ambulance

• Cévní poradna

• Flebologická poradna

• Traumatologická poradna

• Proktologická poradna

• Nutriční poradna

• Poradna pro onemocnění prsu

• Stomická poradna

• Laser

• Infekční oddělení

• Infekční odborná ambulance

• Centrum pro bezinterferonovou terapii HCV (diagnostická skupina: HEP - chronická
  hepatitida C)

• Ambulance pro cestovní a tropickou medicínu

• Interní oddělení

• Interní příjmová ambulance

• Kardiologická ambulance

• Gastroenterologická ambulance

• Diabetologická ambulance 

• Onkologická ambulance 

• Endokrinologická ambulance

• Kožní oddělení

• Kožní ambulance 

• Zákroková ambulance

• Neurologické oddělení

• Neurologická ambulance

• Oční oddělení

• Všeobecné oční ambulance

• Sítnicová ambulance

• Dětská oční ambulance

• Plicní oddělení

• Plicní ambulance

• Spirometrické pracoviště

• Bronchoskopické pracoviště

• Otorinolaryngologické oddělení

• Odborná ORL ambulance
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• Ortopedické oddělení

• Traumatologická ambulance

• Chronická ambulance  

• USG kyčlí

• Rehabilitační oddělení

• Ambulance rehabilitace

• Urologické oddělení

• Všeobecné urologické ambulance

• Kožní oddělení

• Ambulance dermatologická všeobecná + Lymfocentrum

• Ambulance venerologická

• Ambulance pro fototerapii

Přístrojové vybavení:

Výpočetní tomografie (CT), nukleární magnetická rezonance (NMR), angiografické a kardioangiografické 
přístroje, RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje, gamakamera SPECT a SPECT/CT, mamografický RTG 
přístroj, hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory, RTG celotělový dvoufotonový kostní denzitome-
tr, operační lasery, systémy pro operační navigaci, průtokový cytometr, optický koherentní tomograf (OCT)

LDN Vítkov při Nemocnici Nový Jičín a.s., viz  region Nový Jičín.

3.6 Region Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

Adresa:  17. listopadu 1790, 708 52  Ostrava - Poruba 

Tel.:   +420 597 371 111 

Fax:   +420 597 377 340 

E-mail:   fno@fno.cz

ID datové schránky:  u2nmpm2

Web:   www.fno.cz

Twitter:   www.twitter.com/FN_Ostrava

Facebook:  www.facebook.com/FNOstrava

Dostupnost:    Spojení tramvaj DPO: Linka 3; 7; 8; 9; 17 - zastávka Fakultní nemocnice
Spojení autobus DPO: Linka 37, 58 - zastávka Domov sester, Linka 40, 58 - zastávka 
U nemocnice

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov

Adresa:   Klokočov 59, 747 47 Vítkov-Klokočov

Tel.:    +420 556 455 511

Stručná charakteristika:

Fakultní nemocnice Ostrava je největším zdravotnickým zařízením v Moravskoslezském kraji. Ročně je 
na 1 100 lůžkách hospitalizováno průměrně 46 000 pacientů, přičemž více než 50 % tvoří pacienti se zá-
važnou či komplikovanou diagnózou. Ambulantně je v nemocnici provedeno ročně téměř 600 000 ambu-

lantních ošetření. Významným rysem nemocnice je její maximální komplexnost, spočívající v šíři a hloubce 
postupu od primární diagnostiky přes léčbu až k následné ambulantní či doléčovací péči.

Léčebna dlouhodobě nemocných Klokočov je detašovaným pracovištěm FN Ostrava, poskytuje ná-
slednou léčebnou, rehabilitační, ošetřovatelskou a paliativní péči pacientům FN Ostrava, ale také paci-
entům jiných lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízení Moravskoslezského regionu. Kvalita po-
skytované péče je na nadstandardní úrovni a zahrnuje široké spektrum poskytovaných služeb. Pracoviště 
disponuje kvalitním personálním a přístrojovým vybavením.

Lůžková oddělení

• Interní obory

• Interní klinika

• Oddělení dětské neurologie

• Klinika dětského lékařství

• Klinika léčebné rehabilitace

• Klinika infekčního lékařství

• Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

• Neurologická klinika

• Klinika onkologická

• Kožní oddělení

• Oddělení neonatologie

• Oddělení psychiatrické

• Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov

• Kardiovaskulární oddělení

• Klinika hematoonkologie

• Chirurgické obory

• Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

• Chirurgická klinika

• Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

• Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

• Neurochirurgická klinika

• Oční klinika

• Gynekologicko-porodnická klinika

• Kardiochirurgické centrum

• Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky

• Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie

• Klinika úrazové chirurgie

• Oddělení centrálního příjmu

• Oddělení ortopedické

• Urologická klinika

• Obory SVaLS

• Klinika nukleární medicíny

Ambulance

• AIDS centrum

• Alergologická a imunologická ambulance I.
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• Ambulance a příjmový trakt Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie

• Ambulance Centra plastické chirurgie a chirurgie ruky

• Ambulance cestovní medicíny Kliniky infekčního lékařství

• Ambulance cestovní medicíny Oddělení pracovního a preventivního lékařství

• Ambulance dětské dermatologie

• Ambulance dětské dialýzy

• Ambulance dětské hematologie a hematoonkologie

• Ambulance dětské psychologie

• Ambulance epileptologická

• Ambulance gynekologie dětí a dospívajících

• Ambulance hrudní chirurgie

• Ambulance I Kliniky nukleární medicíny

• Ambulance intervenční neuroradiologie a angiologie

• Ambulance klinického psychologa Neurologické kliniky

• Ambulance Krevního centra

• Ambulance prenatální diagnostiky

• Ambulance prenatální echokardiografie a dětské kardiologie

• Ambulance pro dětskou otorinolaryngologii

• Ambulance pro extrapyramidové onemocnění a kognitivní poruchy

• Ambulance pro herpetické infekce

• Ambulance pro léčbu bolesti hlavy

• Ambulance pro léčbu botulotoxinem

• Ambulance pro léčbu hypertenze

• Ambulance pro léčbu návykových nemocí

• Ambulance pro léčbu roztroušené sklerózy

• Ambulance pro neuroinfekce včetně borreliózy

• Ambulance pro pigmentové névy a kožní nádory - Odborná kožní ambulance

• Ambulance pro rehabilitaci dětí

• Ambulance pro rizikové novorozence

• Ambulance pro vrozené a získané poruchy hemostázy a HTC FN Ostrava - Hemofilické centrum
 pro dospělé

• Ambulance pro zoonózy a chlamydie

• Andrologická ambulance (Centrum funkční medicíny)

• Anesteziologická ambulance

• Angiologická ambulance

• Autologní odběry

• Centrální rentgen – Pracoviště centrálního rentgenu

• Centrální rentgen – Pracoviště na Klinice onkologické

• Centrální rentgen- Pracoviště na Klinice tuberkulózy a respiračních nemocí

• Centrum onkogynekologické prevence

• Centrum pro děti s vadami zraku

• Centrum pro diagnostiku a léčbu endometriózy

• Centrum pro diagnostiku neurometabolických chorob

• Centrum pro indikaci dlouhodobé domácí oxygenoterapie

• Centrum pro kognitivní poruchy

• Centrum pro léčbu botuloxinem

• Centrum pro léčbu věkem podmíněné makulární degenerace

• Centrum pro obtížně léčitelné asthma bronchiale

• Centrum pro poruchy spánku a bdění – spánková laboratoř Kliniky dětské neurologie

• Centrum pro poruchy spánku a bdění – spánková laboratoř Neurologické kliniky

• Centrum pro studium a léčbu bolestivých stavů (CLB)

• Centrum zátěžové a sportovní medicíny

• Cévní ambulance

• Denzitometrie

• Dermatologická alergologie a profesionální dermatózy - Všeobecná kožní ambulance

• Dermatoonkologie - Odborná kožní ambulance

• Dermatoonkologie II - Všeobecná kožní ambulance

• Dětská a dorostová psychiatrická ambulance

• Dětská alergologicko-imunologická ambulance

• Dětská chirurgická ambulance

• Dětská endokrinologická a diabetologická ambulance

• Dětská gastroenterologická ambulance

• Dětská kardiologická ambulance

• Dětská nefrologická ambulance

• Dětská neurologická ambulance

• Dětská psychologická ambulance

• Dětská pulmologická ambulance

• Dětská revmatologická ambulance

• Dětská stomická ambulance

• Diabetologická a podiatrická ambulance II.

• Diabetologická ambulance I.

• Dysfunkce dolních cest močových, inkontinence

• Echokardiografické pracoviště

• Endokrinologická ambulance

• Endoskopické pracoviště

• Foniatrická ambulance

• Gastroenterochirurgická ambulance

• Gastroenterologická ambulance

• Gerontopsychiatrická ambulance

• Glaukomová poradna

• Gynekologická dermatologie

• Hematologická ambulance

• Hepatologická ambulance Interní kliniky

• Hepatologická ambulance Kliniky infekčního lékařství

• Kardiochirurgická ambulance

• Kardiologická ambulance I

• Kardiologická ambulance II

• Koloproktologická ambulance
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• Konziliární ambulance Oční kliniky

• Korektivní dermatologie - Odborná kožní ambulance

• Léčba chronických ran - Všeobecná kožní ambulance

• Léčebné hemaferézy

• Lipidemická ambulance

• Logopedická ambulance

• Lymfocentrum

• Mamografie

• Mamologická ambulance

• Mezioborová ambulance léčby močové inkontinence

• Mezioborová ambulance pro fyzioterapii pacientů s vertebrogenními obtížemi před NCH intervencí

• Mezioborová ambulance pro pacienty s roztroušenou sklerózou

• Mezioborová ambulance pro terapii poranění ruky

• Myastenický dispenzář

• Nefrologická ambulance

• Nefrologická transplantační ambulance

• Neurochirurgická ambulance

• Neurologická ambulance

• Nutriční ambulance KARIM

• Obezitologická ambulance

• Odborné ambulance Kliniky onkologické

• Oddělení dětské a prenatální kardiologie

• Oddělení funkční diagnostiky

• Onkologická poradna

• Onkoproktologická ambulance

• Ortopedická ambulance

• Otorinolaryngologická ambulance

• Pneumologická a pneumoonkologická ambulance

• Poradna pro dětské úrazy

• Poradna pro fyziologickou graviditu

• Poradna pro klinickou diagnostiku a následnou léčbu poruch spánku (OSA) ve spánkové laboratoři FNO
• Poradna pro onemocnění slinných žláz

• Poradna pro operace štítných žláz

• Poradna pro pacienty s kostním infektem

• Poradna pro pacienty s nervosvalovým onemocněním

• Poradna pro poranění hlezna, paty

• Poradna pro poruchy čelistního kloubu

• Poradna pro poruchy spánku a bdění Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie

• Poradna pro poruchy spánku a chrápání Otorinolaryngologické kliniky

• Poradna pro rizikovou a patologickou graviditu

• Poradna pro úrazy kolena a sportovní traumatologii

• Poradna pro úrazy ramene a sportovní traumatologii

• Poradna pro úrazy ruky a sportovní trumatologii

• Psychiatrie pro dospělé

• Rehabilitační ambulance

• Revmatologická ambulance

• Rinologická poradna

• Sexuologická ambulance

• Slizniční poradna

• Speciální ambulance protizáchvatová a spánková laboratoř

• Stanice hemodialyzační

• Stomická poradna

• Transplantační a cévní ambulance

• Traumatologická ambulance

• Ultrazvukové pracoviště Kliniky dětského lékařství

• Urodynamická poradna

• Urogynekologická ambulance

• Uroonkologická ambulance

• Urostomická poradna

• Ušní poradna (kofochirurgická)

• Vitreoretinální centrum - sítnicová a diabetologická poradna

• Všeobecná ambulance Neurologické kliniky

• Všeobecná ambulance Oční kliniky

• Všeobecná chirurgická ambulance

• Všeobecná interní ambulance I.

• Všeobecná interní ambulance II.

• Všeobecná interní ambulance III.

• Všeobecná urologická ambulance

• Vyšetřovna klinického psychologa

Přístrojové vybavení:

Výpočetní tomografie (CT), nukleární magnetická rezonance (NMR), angiografické a kardioangiografické 
přístroje, terapeutický ozařovač, RTG simulátor pro radioterapii, RTG skiaskopicko-skiagrafické přístroje, 
gama kamera, PET kamera včetně hybridních systémů, lithotryptor (neinvazivní na principu rázové vlny), 
mamografický RTG přístroj, hemodialyzační lůžka a hemodialyzační monitory, plánovací 3D systém pro 
radioterapii, RTG celotělový dvoufotonový kostní denzitometr, operační lasery, systémy pro peroperační 
navigaci, přístroje pro chirurgickou robotiku, CT simulátor pro radioterapii, průtokový cytometr, přístroj pro 
stereotaktickou radiochirurgii a radioterapii CyberKnife, terapeutický RTG přístroj, systém pro traumanavi-
gaci, optický koherentní tomograf (OCT).

Městská nemocnice Ostrava, p. o.

Adresa:  Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

Tel.:   +420 596 191 111 

Fax:   +420 596 618 781 

E-mail:   mnof@mnof.cz

ID datové schránky:  r45ztzu

Web:   www.mnof.cz
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Dostupnost:  Autobusy č. 37, 38, 50, 71 a  trolejbusy č. 102,103, 104, 108, 109 a 112. Zastávka
Českobratrská a dále 200 m ulicí Hornopolní k hlavnímu vjezdu do areálu. Zastávka 
Náměstí Republiky a dále 200m ulicí Odboje. Tramvaje č. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 
a 18. Zastávka Náměstí Republiky, podchodem „Metro“ a dále ulicí Odboje k hlav-
nímu vstupu do nemocnice. Automobil: Vjezd do nemocnice je z ulice Hornopolní, 
ale je povolen výhradně automobilům, přepravujícím pacienty se sníženou mož-
ností samostatného pohybu. V blízkosti nemocnice je veřejné parkoviště, dostup-
né z ulic Nemocniční, resp. Odboje. GPS souřadnice (parkoviště): 49°49'58.779"N, 
18°16'37.623"E.

LDN Ostrava - Radvanice 

Adresa:   U Stavisek 235/65, 716 00 Ostrava-Radvanice

Tel.:    +420 595 222 611

Fax:    +420 595 222 604

Stručná charakteristika:

Městská nemocnice Ostrava, p. o. poskytuje lůžkovou i ambulantní formu základní, specializované a vy-
soce specializované zdravotní péče. Ve své struktuře má kromě centrálního areálu detašované oddělení 
psychiatrie, léčbu dlouhodobě nemocných, dům sociálních služeb a dětský rehabilitační stacionář. Po-
skytuje nepřetržitou péči zejména v traumatologii, chirurgických oborech, intenzívní a resuscitační léčbě, 
v oborech intervenčních (radiologie, kardiologie, gastroenterologie) a disponuje plnohodnotným labora-
torním zázemím. LDN Ostrava Radvanice je detašovaným pracovištěm Městské nemocnice Ostrava, p. o.  
Jedná se o odborný léčebný ústav v oboru geriatrie, který se zabývá základní a specializovanou komplexní 
péčí o dlouhodobě nemocné pacienty. V LDN je kladen velký důraz na rehabilitaci, nácvik soběstačnosti 
a zlepšení kvality života pacientů.

Lůžková oddělení

• Anesteziologie a resuscitace (ARO)

• Dermatovenerologie (kožní)

• Dětské lékařství

• Dům sociálních služeb (DSS)

• Geriatrie a Interna

• Gynekologie a porodnictví

• Chirurgie a úrazová chirurgie

• Interna

• Kardiologie

• Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)

• Neurochirurgie

• Neurologie

• Oftalmologie (oční)

• Ortopedie

• Otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční)

• Rehabilitační a fyzikální medicína

• Urologie

Ambulance

• Anesteziologie a resuscitace (ARO)

• Dermatovenerologie (kožní)

• Dětské lékařství

• Alergologická ambulance

• Příjmová ambulance

• Diabetologická a endokrinologická ambulance

• Gastroenterologická ambulance

• Kardiologická ambulance

• Psychologická ambulance

• Sonografická ambulance (ultrazvukové vyšetření)

• Nefrologická ambulance

• EEG ambulance

• Rehabilitační a riziková poradna

• Pulmologická ambulance (plicní)

• Neurologická ambulance

• Obezitologická ambulance

• Geriatrie a Interna

• Geriatrická ambulance

• Endokrinologická ambulance

• Diabetologická ambulance

• Interní ambulance

• Revmatologická ambulance

• Gynekologie a porodnictví

• Chirurgie a úrazová chirurgie

• Hemodialýza

• Nefrologická poradna

• Interna

• Endoskopie

• Gastroenterologická ambulance

• Hepatologická ambulance

• Hyperlipoproteinová ambulance

• Poradna klinické výživy

• Diabetologické akreditované centrum

• Poradna pro léčbu obezity a poruch tukového metabolismu

• Podiatrická ambulance

• Kardiologie

• Neinvazivní kardiologie a ergometrie

• Kardiologické ambulance

• HUTT test

• Cévní ambulance

• Cévní vyšetřovna

• Klinická hematologie (OKH)

• Klinická onkologie

• Neurologie

• Příjmová neurologická ambulance
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• Oftalmologie (oční)

• Ortopedie

• Otorinolaryngologie (ušní, nosní, krční)

• Pneumologie a ftizeologie (plicní)

• Pohotovost: Lékařská služba první pomoci pro dospělé

• Pohotovost: Lékařská služba první pomoci dětská

• Psychiatrie

• Ambulance

• Rehabilitační a fyzikální medicína

• Urologie

• Všeobecné praktické lékařství

OSMED GROUP s.r.o. 
nestátní zdravotnické zařízení SANATORIUM JIH 
(zařízení dlouhodobé lůžkové péče)

Adresa:  Pavlovova 2626/33, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30

Tel.:   +591 135 225, 553 630 001 

E-mail:   info@sanatoriumjih.cz

Web:   www.sanatoriumjih.cz

ID datové schránky: ejrrt9p

Dostupnost:  Tramvaj č. 6, 11, 15 – zastávka Kpt. Vajdy, tramvaj č. 6, 11, 12, 15, 17, 18 – zastávka
   Most Mládeže, tramvaj č. 12, 15, 17, 18 – zastávka ÚOMB Jih

Stručná charakteristika:

SANATORIUM JIH se nachází v  nově zrekonstruovaných prostorách bývalé nemocnice Ostrava – Jih. 
Zajišťuje komplexní lůžkovou ošetřovatelskou péči, plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění všemi 
zdravotními pojišťovnami. Pobyt v zařízení je určen osobám starším 18 let, pacientům v rekonvalescenci 
po operacích, úrazech a těžkých onemocněních. Péče je poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Vítkovická nemocnice a.s.

Adresa:  Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava-Vítkovice 

Tel.:   +420 595 633 111, 666 

Fax:   +420 596 633 077 

E-mail:   info@vtn.agel.cz

Datová schránka: 8n3gxas 

Web:   nemocnicevitkovice.agel.cz

Virtuální prohlídka: agel-ostrava-vitkovice.pano3d.cz

Dostupnost:  MHD: nemocnicevitkovice.agel.cz/kontakty/jak-se-k-nam-dostanete.htm
   Tramvajové linky: 2, 3, 12, 13, 19. Autobusové linky: 24, 25, 26, 36, 39, 50, 57, 59.

Pro všechny linky zastávka „Mírové náměstí“, z Ostravy - Poruby a Svinova tramvají 
č. 3 a autobusem č. 39, z centra Ostravy tramvají č. 2, 12, z Ostravy - Přívozu a hlavní-
ho nádraží tramvají č. 2, z Ostravy-Výškovic tramvají č. 2, z Ostravy - Dubiny tramvají 
č. 12, z Ostravy-Hrabůvky tramvají č. 3, 12.

Stručná charakteristika:

Vítkovická nemocnice a.s., je všeobecnou nemocnicí s rozsáhlou lůžkovou i ambulantní složkou poskytu-
jící péči především v oblasti Ostravy-Vítkovic a Zábřehu. Nemocnice je součástí zdravotnických zařízení 
skupiny AGEL. Většina oddělení má nadregionální působnost, a  to především Specializované centrum 
péče o pacienty s  iktem, Chirurgické oddělení, Vaskulární centrum, Bariatrické centrum, Centrum péče 
o  zažívací trakt, Centrum péče o matku a dítě, služby porodnice, radiologické oddělení atp. Zdravotní 
služby poskytuje v řadě odborných ambulancí. Nemocnice zajišťuje screeningová vyšetření nádorů prsu, 
vyšetření prevence onemocnění rakoviny konečníku a tlustého střeva. Dětské oddělení provádí screening 
sluchu u novorozenců.

Oddělení následné péče Vítkovické nemocnice a.s. se zabývá doléčením pacientů po akutní hospitalizaci 
a pečuje o dlouhodobě nemocné pacienty. Je kladen důraz na rehabilitaci, nácvik soběstačnosti a zlepše-
ní kvality života pacientů. Kontakt: tel.: 595 633 445.

Lůžková oddělení

• Centrum péče o zažívací trakt

• Gynekologicko-porodnické oddělení

• Neurologické oddělení

• Vaskulární centrum, interní oddělení

• Anesteziologicko-resuscitační oddělení

• Chirurgické oddělení

• Dětské oddělení

• Interní oddělení

• Neurologické oddělení

• Oddělení léčebné rehabilitace

• Oddělení následné péče

Ambulance

• Anesteziologická ambulance

• Chirurgická a úrazová ambulance

• Cévní ambulance č. 2

• Cévní chirurgická ambulance

• Cévní vyšetřovna

• Diabetologická ambulance č. 1

• Diabetologická ambulance č. 3

• Dětské ambulance

• Endokrinologická ambulance

• Funkční diagnostika

• Gastroenterochirurgická ambulance

• Gastroenterologické ambulance

• Glukózový zátěžový test
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• Hematologická ambulance

• Infekční ambulance

• Infúzní stacionář

• Interní ambulance

• Interní příjem pro vaskulární a gastroenterologické centrum

• Kardiologická ambulance

• Kardiologická ambulance - Ostrava-Zábřeh

• Kožní ambulance

• Logopedické ambulance

• Mamologická ambulance

• Neurologické ambulance

• Nutriční poradna

• OKBH odběrová místnost

• ORL ambulance (ušní nosní, krční)

• Obezitologická chirurgická ambulance

• Onkologická ambulance

• Ortopedická ambulance 

• Plicní ambulance

• Podiatrická ambulance (diabetická noha), cévní ambulance č. 1

• Porodnicko-gynekologické ambulance

• Proktologická ambulance

• Psychiatrické ambulance

• RTG ambulance

• Magnetická rezonance 

• Rehabilitační ambulance

• Revmatologická ambulance

• Sportovní ambulance

• Ultrazvukové pracoviště interního oddělení

• Urologická odborná ambulance

Přístrojové vybavení:

Výpočetní tomografie (CT), angiografické a kardioangiografické přístroje, RTG skiaskopicko-skiagrafické 
přístroje, mamografický RTG přístroj, operační lasery.
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4. LÁZNĚ

AquaKlim, s.r.o. 
Adresa:  Sanatoria Klimkovice, 742 84 Klimkovice

Tel.:   +420 556 422 111, 106 

Fax:   +420 556 422 133 

E-mail:   info@sanklim.cz

Web:   www.sanatoria-klimkovice.cz

Přijímací kancelář: rezervace@sanklim.cz +420 556 422 105, 556 422 345

Dostupnost:  Vlak: Nejbližší vlakovou stanicí je nádraží Ostrava-Svinov. Odtud lze pokračovat
 autobusem DPO č. 64, ze zastávky přímo před vlakovým nádražím. Autobusem po-
jedete až na konečnou zastávku „Sanatoria“. K přepravě autobusem budete potře-
bovat 60 minutovou jízdenku DPO. Autobus: Převážná většina dálkových autobusů, 
které můžete využít pro cestu do Sanatorií, přijíždí na Ústřední autobusové nádraží 
(ÚAN) v Ostravě. Z autobusového nádraží můžete jet tramvají DPO č. 4, č. 8 nebo 
č. 9, ze zastávky „Náměstí Republiky“, ve směru Ostrava - Poruba, na zastávku „Svi-
nov mosty h. z.“ Tam je potřeba přestoupit na autobus DPO č. 64, jehož zastávku 
najdete na točně autobusů, pod Svinovskými mosty. Autobusem DPO pojedete až 
na konečnou zastávku „Sanatoria“. K přepravě tramvají k následující přepravě auto-
busem budete potřebovat 60 minutovou jízdenku DPO. 

Areál lázní Sanatoria Klimkovice najdete přibližně 10 km jihozápadně od okraje krajského města Ostrava, 
asi 3 km od centra města Klimkovice (náměstí) ve směru Hýlov. Cesta do Sanatorií je z centra Klimkovic 
vyznačena orientačními cedulemi. Ostrava je v dosahu městské hromadné dopravy (DPO).

Stručná charakteristika:

Sanatoria Klimkovice jsou lázně s vynikající vysokou úrovní léčby, jejímž základem je mimořádný přírodní 
léčebný zdroj – třetihorní, vysoce koncentrovaná jodobromová solanka. Specialisté v Sanatoriích Klimko-
vice mají vynikající výsledky a bohaté zkušenosti s léčbou pohybového ústrojí, neurologických a gyneko-
logických nemocí, nemoci oběhového ústrojí, u dětí pak nemoci kožní a nemoci a poruchy výměny látkové 
a žláz s vnitřní sekrecí. Jedinečná poloha a unikátní léčivý zdroj činí ze Sanatorií Klimkovice nevšední místo, 
kde můžete znovu nalézt zdraví, klid, harmonii a radost ze života.

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Adresa:   č. p. 6, 793 24 Karlova Studánka  

Tel.:   +420 554 798 111 

E-mail:   lazne@horskelazne.cz  

Web:   www.horskelazne.cz 

ID datové schránky:  ptttufa

Dostupnost:  Především autobusovým spojením, vlakové spojení vede pouze do okolních měst
(Bruntál, Rýmařov, Vrbno pod pradědem a Jeseník), odtud pak vedou pouze auto-
busová spojení. Hlavním přímým spojením do Karlové Studánky je linka autobusu 
Olomouc-Jeseník. Vystoupit je možné na dvou zastávkách a to Karlova Studánka-
dolní parkoviště a Karlova Studánka-rest. Hubertus. 

Stručná charakteristika:

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik je historickým lázeňským místem, jehož počátky spadají až 
do 16. století Pro svoji jedinečnou polohu a léčivé klima je Karlova Studánka ideálním místem pro lázeň-
skou léčbu pacientů s indikací onkologického onemocnění a oběhového, dýchacího, nervového a pohy-
bového ústrojí. Klimatická měření dokládají, že je zde nejčistší vzduch ve střední Evropě. Ubytování pro 
lázeňské hosty poskytuje osm lázeňských léčebných domů. Přírodní léčivé zdroje: přírodní minerální voda 
uhličitá, vzduch, přírodní oxid uhličitý, rašelina.

Informace pro komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčbu: +420 554 798 322, +420 554 798 323, 
keprdova@horskelazne.cz; tomanova@horskelazne.cz.
Informace k procedurám: +420 554 798 208, +420 554 798 889, casovani@horskelazne.cz.
Informace o rekreačních pobytech:  +420 554 798 262, hudakova@horskelazne.cz.

Lázně Darkov a.s. 
Adresa:  Čsl. Armády 2954/2, 733 12 Karviná – Hranice 

Tel.:   +420 596 372 342 (sekretariát) 

Fax:   +420 596 312 298 

E-mail:   info@darkov.cz

ID datové schránky:  jj3ewru

Web:    www.darkov.cz 

Léčebna Darkov (Historické Lázně Darkov)

Tel.:    596 376 203 

E-mail:   recepceLD@darkov.cz

Rehabilitační sanatorium v Karviné

Tel.:     596 372 211

E-mail:   recepceA@darkov.cz

Tel.:    596 372 210

Dostupnost:  Vlakem: Stanice Karviná Hlavní nádraží. Do  Rehabilitačního sanatoria následně
autobusem MHD č. 511, 512, 517, 519 nebo 520, do Léčebny Darkov (Historických 
Lázní Darkov) autobusem MHD č. 517. Autobusové nádraží se nachází přímo u vla-
kového nádraží. Autobusem: Z autobusů ze směru od Ostravy nebo Havířova pře-
stoupit buď na  autobusovém nádraží v  Karviné, nebo u  obchodního domu Prior 
na níže uvedené linky MHD, které jedou přímo k Rehabilitačnímu sanatoriu, respek-
tive do Lázní Darkov. Použijte autobus č. 511, 512, 517, 519 nebo 520. Do Léčebny 
Darkov (Historických Lázní Darkov) použijte autobus MHD č. 517.

4 4Lázně Lázně
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5. HOSPICOVÁ PÉČE

Hospic Frýdek-Místek, p. o.
Adresa:  I. J. Pešiny 364, 738 01 Frýdek – Místek

Tel.:        +420 595 538 111

Fax:         +420 595 538 110

E-mail:   info@hospicfm.cz

Web:      www.hospicfm.cz

ID datové schránky: 8b9gtg2

Virtuální prohlídka: www.hospicfm.cz/virtualni-prohlidka

Dostupnost:   Autobusové linky z Frýdku-Místku č. 1, 6, 9, 10, 11, zastávka „U nemocnice“.

Stručná charakteristika:

Hospic Frýdek-Místek, p. o. je příspěvkovou organizací statutárního města Frýdku – Místku poskytující hos-
picovou paliativní péči a provozující pobytové odlehčovací služby a sociálně zdravotní služby. Hospicová 
péče je určena lidem v terminálním stádiu onemocnění, u nichž není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale 
je možné paliativní péčí zmírnit důsledky onemocnění. Odlehčovací služba je pobytová služba poskytova-
ná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující 
fyzické osobě nezbytný odpočinek (§ 44 zákona č. 108/2006 Sb.). Sociálně zdravotní služby se poskytují 
ve zdravotnických zařízeních ústavní péče osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhle-
dem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být 
proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou 
blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních 
služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (§ 52 zákona č. 108/2006 Sb.).

Hospic sv. Lukáše
zařízení pro lidi v terminálním stadiu života, Charita Ostrava 

Adresa:  Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice 

Tel.:   +420 599 508 505, +420 599 508 503, +420 732 178 501 

Fax:   +420 599 508 503

E-mail:   lukashospic.ostrava@charita.cz

ID datové schránky:  yvgx485

Web:    www.ostrava.charita.cz

Dostupnost:   Zastávka tramvají č. 2, 6, 7, 15 Nové Výškovice“, zastávka autobusů č. 27, 41
„Klášterského“.

Stručná charakteristika:

Hospic sv. Lukáše je specializované nestátní zdravotnické zařízení, poskytující hospicové služby včetně 
léčby bolesti (paliativní péče). S kapacitou 30 lůžek je určen pro osoby v terminálním stádiu života a  je 
v současné době jediným zařízením tohoto typu v Moravskoslezském kraji. Než se těžce nemocný člověk 
dostane do hospice, musí být vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby. Hospic neslibuje uzdravení, ale 
také nebere naději. O svém stavu musí být nemocný informován. Hospic nemocnému garantuje, že nebu-
de trpět nesnesitelnou bolestí, že bude vždy respektována jeho lidská důstojnost a že v posledních chvílích 
nezůstane osamocen.

Charitní středisko sv. Kryštofa
mobilní hospic a ošetřovatelská služba, Charita Ostrava

Adresa:  Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice 

Tel.:   +420 599 508 505, +420 733 676 601

Fax:   +420 599 508 503

E-mail:   cho.krystof@charita.cz

ID datové schránky:  yvgx485

Web:   www.ostrava.charita.cz

Dostupnost:   Zastávka tramvají č. 2, 6, 7, 15 Nové Výškovice“, zastávka autobusů č. 27, 41
„Klášterského“.

Stručná charakteristika:

Činností speciálně vyškolených zdravotních sester a dalších odborných pracovníků zapojených do čin-
nosti Charitního střediska sv. Kryštofa nabízí seniorům a lidem v terminálním stádiu života léčbu bolesti, 
doprovázení, psychickou, duchovní i  lidskou podporu a možnost důstojného umírání v kruhu své rodiny 
a svých blízkých. Realizací projektu chtějí vrátit důstojnost lidskému umírání a zpět začlenit umírání a smrt 
do přirozeného lidského koloběhu a rodinného společenství.

Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. 
Adresa:   Gurťjevova 11, 70030 Ostrava - Zábřeh

Tel.:    +420 595 782 413, +420 724 975 275

E-mail:   mhondrasek@seznam.cz

Web:      www.mhondrasek.cz/cz

ID datové schránky: c9zcg3m

Dostupnost:  Tramvají č. 2, 7, 6 a 11 na zastávku Zábřeh vodárna, pak autobusem č. 31, 41 a 48

na zastávku Náměstí SNP.

Stručná charakteristika:

Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.  pomáhá nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem strávit poslední dny 
v životě důstojně a DOMA. Pracujeme s nemocnými i jejich rodinami. Péče je nepřetržitá 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu. K dispozici je multidisciplinární tým zajišťující zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní 
péči. Působí v Moravskoslezském kraji pro dětské pacienty, za dospělými jezdí do 30 kilometrů od Ostravy.
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Mobilní hospic Strom života
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj

Adresa:  Dlouhá třída 1134/83, Havířov

   Kostelní 71/37, Nový Jičín

Tel.:   +420 553 038 016

E-mail:   info@zivotastrom.cz

ID datové schránky: 66dak3m

Web:   www.zivotastrom.cz

Stručná charakteristika: 

Mobilní hospic Strom života poskytuje mobilní specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným 
pacientům všech věkových kategorií. Umožňuje tak lidem strávit poslední čas života kvalitně a důstojně 
v domácím prostředí s nepřetržitou dostupností lékařské a ošetřovatelské péče. U pacientů léčí bolest, 
dušnost, neklid a další symptomy, které můžou onemocnění provázet. Kromě zdravotní péče poskytuje 
svým pacientům psychoterapeutickou a psychosociální podporu. Pečujícím pomáhá se zvládnutím této 
náročné situace a může je i dočasně v péči zastoupit využitím terénní odlehčovací služby. Pacientům, pe-
čujícím a následně pozůstalým poskytuje odborné sociální poradenství. Pro dospělé a zvláště pro děti má 
psychoterapeutické skupiny, ve kterých za pomoci zkušených terapeutů pomáhá se zvládnutím utrpení 
spojeného s úmrtím blízkého člověka. Působí v okresech Ostrava, Karviná, Opava, Frýdek-Místek a Nový 
Jičín. Na Mobilní hospic Strom života se můžete s důvěrou obrátit na telefonním čísle +420 553 038 016.

5 Hospicová péče
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6. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

V Moravskoslezském kraji je tato služba zajišťována Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslez-
ského kraje, p. o., zřizovanou Moravskoslezským krajem. Požadavek na zásah záchrannou službou při 
stavech ohrožujících bezprostředně život nebo zdraví se přijímá na telefonní lince číslo 155, není z mnoha 
důvodů účelné volat číslo 112.

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p. o.
Adresa:  Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel.:   155 (tísňové volání), +420 950 730 401 (sekretariát), +420 556 777 777 (infocentrum)

E-mail:   zzsmsk@zzsmsk.cz

Web:   www.zzsmsk.cz

ID datové schránky: muamahn

Stručná charakteristika:

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje je p. o., jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský 
kraj, je strukturálně členěna do územních odborů a dále do jednotlivých výjezdových stanovišť. Disponuje 
62 pozemními a  jednou leteckou posádkou, které jsou nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně připraveny 
v případě potřeby zasáhnout kdekoliv na území Moravskoslezského kraje. Hlavním úkolem zdravotnické 
záchranné služby je poskytování přednemocniční neodkladné péče pacientům, kteří jsou akutně ohroženi 
na životě či zdraví. Jedná se především o náhle vzniklá a závažná onemocnění a stavy, jako jsou cévní 
mozkové příhody dechové obtíže, akutní srdeční infarkty, bezvědomí, křečové stavy (epilepsie), samozřej-
mě také úrazy, dopravní nehody a další. V žádném případě není úkolem zdravotnické záchranné služby 
řešit neakutní problémy a běžná onemocnění (horečnaté stavy, průjmy zvracení, drobné úrazy a podobně). 
Nejen v Moravskoslezském kraji se konstantně zvyšuje počet občanů, kteří právě s výše popsanými sta-
vy obracejí nesprávně na zdravotnickou záchrannou službu a požadují ošetření, které by měl řešit v prvé 
řadě jejich ošetřující praktický lékař. Péči pacientům poskytují záchranáři přímo v terénu na místě vzniku 
události, či v průběhu převozu k dalšímu ošetření. Dalším typem služby, jejíž zajištění částečně spadá pod 
ZZS MSK, je provoz 2 protialkoholních záchytných stanic na území MSK v Opavě a v Karviné, a činnost 
ambulance lékařské pohotovostní služby (LPS) v Bruntále.

Přehled a rozsah činnosti zdravotnických záchranných služeb v Moravskoslezském kraji

ZZSMSK, p. o.

Územní odbor Bruntál: Zeyerova 13, 792 01 Bruntál, +420 554 703 311 RZP, RLP, RV

Územní odbor Frýdek-Místek: El. Krásnohorské 322, 738 01 Frýdek-Místek, 
+420 558 638 427

RZP, RLP, RV

Územní odbor Karviná: Vydmuchov 209, 734 01 Karviná, +420 596 303 313 RZP, RLP, PAZS

Územní odbor Nový Jičín: Štefánikova 11, 741 01 Nový Jičín, 
+420 556 771 044

RZP, RLP, RV

Územní odbor Opava: Olomoucká č. 86, 746 01 Opava, +420 553 777 702 RZP, RLP, RV, PAZS

Územní odbor Ostrava: Výškovická 40, 700 44 Ostrava-Zábřeh, 
+420 950 730 401

RZP, RLP, RV, LZS, 
novorozenecká RLP

Pozn.: RZP – rychlá zdravotnická pomoc, RLP – rychlá lékařská pomoc, LZS – letecká záchranná služby, RV – rande vous, PAZS 
– protialkoholní záchytná stanice, LSPP – lékařská služba první pomoci.

LÉKAŘSKÁ A STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO 

DOSPĚLÉ A DĚTI 

6 Zdravotnická záchranná služba
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7. LÉKAŘSKÁ A STOMATOLOGICKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ 
A DĚTI 

Lékařská pohotovostní služba poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případě ná-
hlého onemocnění nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu, které však pacienta neohrožuje na  živo-
tě a nevyžaduje neodkladný zásah zdravotnické záchranné služby. Pokud dojde k náhlému onemocnění 
nebo náhlé změně zdravotního stavu pacienta v době mimo pravidelný provoz ordinací praktických lékařů 
a ambulantních specialistů a není možné vyčkat s vyšetřením do běžných ordinačních hodin registrujícího 
praktického lékaře nebo specialisty, pak je možné vyhledat lékařskou pohotovostní službu. Je však nutné 
zdůraznit, že lékařská pohotovostní služba není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které 
lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. Nelze na ni ani přesouvat výkony 
ambulantní péče, které ve stanovených ordinačních hodinách provádějí příslušná zdravotnická zařízení. 

Ordinace lékařské pohotovostní služby v Moravskoslezském kraji jsou provozovány jednotlivými nemoc-
nicemi zřizovanými Moravskoslezským krajem s  výjimkou města Bruntál, kde je lékařská pohotovostní 
služba zajišťována Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, p. o., a dále s výjimkou 
města Nový Jičín, kde je lékařská pohotovostní služba provozována Nemocnicí Nový Jičín a.s. Lékařská 
pohotovostní služba v okrese Ostrava je provozována Městskou nemocnicí Ostrava, p. o., jejímž zřizovate-
lem je statutární město Ostrava.

Platba za lékařkou pohotovostní službu:  Od 1. ledna 2008 je návštěva pohotovosti v ordinaci zpo-
platněna částkou 90,- Kč.

Seznam míst provozování lékařské pohotovostní služby

Region Typ Lékařská pohotovostní služba

Bruntál

LPS dospělí

ZZS MSK, p. o.
Zeyerova 13, 792 01 Bruntál, tel. +420 554 703 320, 
Pouze pátek 17-22 hod., nepracovní dny a svátky 8-20 hod.

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o., Prostory CUP 
I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, tel. +420 554 690 213
Pracovní dny 17-21 hod., nepracovní dny a svátky 8-20 hod.

LPS děti

ZZS MSK, p. o.
Zeyerova 13, 792 01 Bruntál, tel. +420 553 777 777
Pouze pátek 17-22 hod., nepracovní dny a svátky 8-20 hod.

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o., Dětský pavilon 
I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, tel. +420 554 690 105
Pracovní dny 17-21 hod., nepracovní dny a svátky 8-20 hod.

LPS stomatologická

ordinace soukromých stomatologů dle rozpisu
tel. +420 553 777 777
nepracovní dny a svátky 8-12 hod.

ordinace soukromých stomatologů dle rozpisu
tel. +420 554 690 111
Nepracovní dny a svátky 8-12 hod.

Region Typ Lékařská pohotovostní služba

Frýdek-Místek

LPS dospělí

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., Budova J 
E. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, tel. +420 558 415 991
Pouze pátek 17-21 hod., nepracovní dny a svátky 8-20 hod.

Nemocnice Třinec, p. o., Příjmové oddělení
Kaštanová 268, 739 61 Třinec
tel. +420 558 309 403 (pracovní dny: 17-22 hod.)
tel. +420 558  309 397-398 (so, ne, svátky: 8-20 hod.)

LPS děti

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., Budova J 
E. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, tel. +420 558 415 994
Pouze pátek 17-21 hod., nepracovní dny a svátky 8-20 hod.

Nemocnice Třinec, p. o., Dětská ambulance 
Kaštanová 268, 739 61 Třinec, tel. +420 558 309 214
Pracovní dny 17-22 hodin, nepracovní dny a svátky 8-20 hod.

LPS stomatologická

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., Budova J
E. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, tel. +420 558 415 993

Nemocnice Třinec, p. o., Hlavní hala nemocnice
Kaštanová 268, 739 61 Třinec, tel. +420 558 309 909 
Nepracovní dny a svátky 8-13 hodin

Karviná

LPS dospělí

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.
Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, tel. +420596 383 348, +420596 383 648
Pracovní dny 17-21 hod., nepracovní dny a svátky 8-20 hod.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, tel. +420 596 491 124-5
Pracovní dny 17-21 hod., nepracovní dny a svátky 8-20 hod.

LPS děti

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.
Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, tel. +420 596 383 109
Pracovní dny 17-21 hod., nepracovní dny a svátky 8-18 hod.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, tel. +420 596 491 247
Pracovní dny 17-21 hod., nepracovní dny a svátky 8-20 hod.

LPS stomatologická

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.
Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, tel. +420 596 383 484
Nepracovní dny a svátky 8-13 hod.

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, tel. +420 596 491 623
Nepracovní dny a svátky 8-13 hod.
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Region Typ Lékařská pohotovostní služba

Nový Jičín
LPS dospělí

Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, tel. +420 556 711 381 
17-22 hod., 8-20 hod.

LPS děti

Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, tel. +420 556 773 325, +420 556 709 468, 
+420 739 609 395 
17-22 hod., 8-20 hod.

LPS stomatologická
Nemocnice Nový Jičín, a.s.
Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, tel. +420 556 710 804
8-13 hod.

Opava
LPS dospělí

Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, tel. +420 553 766 998
Pracovní dny 17-21 hod., nepracovní dny a svátky 8-20 hod.

LPS děti
Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, tel. +420 553 766 999
Pracovní dny 17-21 hod., nepracovní dny a svátky 8-20 hod.

LPS stomatologická
Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, tel. +420 553 766 384 
Nepracovní dny a svátky 8-13 hod.

Ostrava
LPS dospělí

Městská nemocnice Ostrava, p. o.
Varenská 5, 728 80 Ostrava, tel. +420 596 193 475
Pracovní dny 17-22 hod., nepracovní dny a svátky 8-21 hod.

LPS děti
Městská nemocnice Ostrava, p. o., Budova Dětského lékařství
Janovského 6, 728 80 Ostrava, tel. +420 596 192 608
Pracovní dny 15:30-6:30 hod., nepracovní dny a svátky nepřetržitě

LPS stomatologická
Městská nemocnice Ostrava, p. o.
Varenská 5, 728 80 Ostrava, tel. +420 596 193 473
Pracovní dny 18-6 hod., nepracovní dny a svátky nepřetržitě

Zdroj: údaje jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.

Lékárenská pohotovostní služba byla v Moravskoslezském kraji v rámci optimalizace zrušena. Pacientům, 
ošetřeným v ordinacích lékařské pohotovostní služby, jejichž provoz zabezpečuje Moravskoslezský kraj, 
jsou léky vydávány přímo při ošetření v  jednotlivých ordinacích lékařské pohotovostní služby. Na území 
města Ostravy, kde je lékařská pohotovostní služba zajišťována Městskou nemocnicí Ostrava, p. o., je tato 
služba zachována. Při ošetření pacienti obdrží recept na výdej léků. Pohotovostní službu na území města 
Ostrava zabezpečuje lékárna Fakultní nemocnice Ostrava (nepřetržitě, tel. 597 374 165) a Nemocniční lé-
kárna Městské nemocnice Ostrava, p. o. (v pracovní dny v době od 18:00 do 07:00 hodin, v sobotu, v ne-
děli a o svátcích nepřetržitě, tel. +420 596 192 373).

PROTIALKOHOLNÍ 
ZÁCHYTNÉ

STANICE
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8. PROTIALKOHOLNÍ ZÁCHYTNÉ STANICE

Na protialkoholní záchytnou stanici jsou umisťovány osoby, které nejsou ohroženy na životě, ale pod vli-
vem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují své chování, a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo 
jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení. Tyto osoby 
jsou povinny se podrobit ošetření a pobytu v záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní 
intoxikace. 

Úhrada nákladů za poskytnutou záchytnou službu a za dopravu do záchytné stanice

Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí poskytovateli záchytné služby náklady 
na poskytnutou záchytnou službu osoba, které byla záchytná služba poskytnuta; tato osoba hradí i nákla-
dy na dopravu do záchytné stanice tomu, komu tyto náklady vznikly. Pokud byla záchytná služba poskyt-
nuta nezletilé osobě, která není plně svéprávná, hradí náklady její zákonný zástupce.

Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, hradí poskytovateli záchytné služby náklady 
na poskytnutou záchytnou službu Policie České republiky, Vojenská policie, obecní policie, Vězeňská služ-
ba, zaměstnavatel, kontrolní orgán nebo poskytovatel zdravotních služeb, v rámci jejichž působnosti byla 
učiněna výzva k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně 
zdraví před návykovými látkami. Kdo hradí náklady, nese též náklady na dopravu do záchytné stanice.

Provozovatelé:

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Adresa:  El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.:   +420 596 191 111

E-mail:   sekretariat@nemfm.cz

Web:   www.nemfm.cz

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 
územní odbor Karviná

Adresa:  Mlýnská 11, 733 01 Karviná

Tel.:   +420 596 311 927

E-mail:   zzsmsk@zzsmsk.cz

Web:   www.zzsmsk.cz

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 
územní odbor Opava

Adresa:  Olomoucká 88, 746 01 Opava

Tel.:   +420 553 695 411

E-mail:   zzsmsk@zzsmsk.cz

Web:   www.zzsmsk.cz

Městská nemocnice Ostrava, p. o. 

Adresa:  Kafkova 1116/13, 702 00 Ostrava

Tel.:   +420 595 223 160

E-mail:   mnof@mnof.cz

Web:   www.mnof.cz

KOJENECKÉ ÚSTAVY, 
DĚTSKÉ DOMOVY 

PRO DĚTI DO 3 LET, 
DĚTSKÉ STACIONÁŘE 

A DĚTSKÁ CENTRA

8 Protialkoholní záchytné stanice
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9. KOJENECKÉ ÚSTAVY, DĚTSKÉ DOMOVY 
PRO DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÉ STACIONÁŘE 
A DĚTSKÁ CENTRA

Dětská centra poskytují komplexní interdisciplinární péči, zejména preventivní, diagnostickou, léčebnou, 
léčebně rehabilitační a zaopatření zpravidla dětem do 1 roku věku, jakkoliv ohroženým ve svém vývoji, 
včetně pomoci jejich rodinám. Zajišťují celodenní ústavní péči. Hlavním důvodem pobytu dětí v těchto za-
řízeních je důvod sociální, v některých případech i důvod zdravotní.

Dětské domovy jsou zdravotnická zařízení poskytující komplexní péči, zejména preventivní, diagnostickou, 
léčebnou, léčebně rehabilitační a zaopatření zpravidla dětem do 3 let věku. Jsou určeny k poskytování 
ústavní péče dětem se zdravotním postižením, pro jehož sledování, léčení a rehabilitaci je domácí prostředí 
nezpůsobilé, dále k poskytování ústavní péče dětem ohroženým ve vývoji domácím prostředím a dětem, 
které nemohou být vychovávány ve vlastní rodině nebo v náhradní rodinné péči.

Dětské stacionáře poskytují komplexní poradenskou činnost a rehabilitační péči o děti s poruchami hyb-
nosti a opožděným psychomotorickým vývojem po stránce léčebné, preventivní, psychologické, speciální 
pedagogické a sociální, a to formou ambulantního a denního pobytu. Během denních pobytů je dětem 
poskytováno kromě komplexní péče i stravování.

Centrum sociální pomoci Třinec, p. o.
Adresa:  Máchova 1134, 739 61 Třinec

   Čapkova 708, 739 61 Třinec (detašované pracoviště)

Tel.:   +420 558 332 167

E-mail:   reditelka@csptrinec.cz

 Web:   www.csptrinec.cz

 ID datové schránky:  73gkg53

Dostupnost:      Zastávka linky hromadné autobusové dopravy „Terasa Styl“, zastávka vlakové
stanice „Třinec Centrum“.

Stručná charakteristika:

Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace v  rámci zdravotnické činnosti poskytuje am-
bulantní léčebně rehabilitační péči, ranou péči, preventivní a poradenskou činnost osobám s poruchami 
hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením 
a to uživatelům Denního stacionáře PAPRSEK, klientům Denního stacionáře RADOST a ambulantním kli-
entům. Mezi nejčastěji aplikované procedury patří reflexní lokomoce dle Vojtovy metody, Bobath koncept, 
mobilizace a měkké techniky, míčková facilitace, Kabatova metoda, LTV individuální a skupinové – kon-
diční a analytické metody, vodoléčba elektroléčba, SM-systém dle Smíška, senzomotorická cvičení atd. 
Přístrojové vybavení odpovídá potřebám souvisejícím s rozsahem aplikovaných procedur.
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Dětská rehabilitace, p. o. Hlučín
Adresa:  Hluboká 1117/23, 748 01 Hlučín

Tel.:   +420 595 041 458, 774 482 373

E-mail:   d.rehabilitace@seznam.cz

Web:   www.drh.cz

Dostupnost:   Zastávka Hlučín autobusové nádraží, vlakové spojení z Opavy – stanice Hlučín.

Stručná charakteristika:

Dětská rehabilitace má dvě oddělení: sociální službu-denní stacionář a nestátní zdravotnickou ambulanci. 
Denní stacionář zabezpečuje pravidelnou podporu a pomoc dětem ve věku 1 -7 let s různým spektrem 
postižení (děti se zdravotním, tělesným, mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením), jejichž 
vývoj neprobíhá fyziologicky. Klientům poskytuje péči zdravotně-ošetřovatelskou, rehabilitační, výchovně-
vzdělávací, sociálně-právní. Prostřednictvím individuálně přizpůsobené komplexní koordinované podpoře 
rozvoje se snaží o dosažení maximální možné míry psychomotorického vývoje dítěte, aby bylo schopno 
brzkého přestupu do návazného vzdělávacího zařízení. Rehabilitační ambulance poskytuje péči dětem 
od 0 do 19 let. Hlavním cílem je včasná a komplexní rehabilitace dětí, u kterých si to vyžaduje zdravotní 
stav. Důraz je kladen na sledování dětí s riziky od nejútlejšího věku s cílem zajistit co nejdříve léčebnou 
rehabilitaci, a tím předcházet dalším zdravotním komplikacím.

Dětské centrum Čtyřlístek, p. o.                   
Adresa:   Pracoviště Opava Nákladní 147/29, 746 01 Opava-Předměstí                  

   Pracoviště Havířov Hornická 900/8, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, 

Tel.:   Opava +420 553 621 548, Havířov +420 596 440 250

Fax:   +420 553 622 322 

E-mail:   info@dcctyrlistek.cz

Web:   www.dcctyrlistek.cz

ID datové schránky:  7nqkhgy 

Dostupnost:  Pracoviště Opava: linky 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 212, 213, 215, 216, 217,
218, 221, 228, 229 - zastávka Divadlo, linky 9030201, 248, 249, 247, 260, 950160, 
250, 910132 - zastávka Nákladní. Pracoviště Havířov: linky 870533, 872457, 419, 
872452, 872463, 910593, 872455 - zastávka Sídliště, linky 406, 401, 405 a 414 - za-
stávka Budovatelů.

Stručná charakteristika:

Dětské centrum Čtyřlístek, p. o., je významným zařízením Moravskoslezského kraje, které zabezpečuje 
na svých dvou pracovištích v Opavě a v Havířově komplexní zdravotně výchovnou pobytovou péči dě-
tem, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvale zvýšenou ošetřovatelskou péči. Pro děti s poruchami hybnosti, 
s opožděným psychomotorickým vývojem, s projevy lehké mozkové dysfunkce, s vrozenými vývojovými 
vadami či jinými poruchami vývoje, a to zpravidla do věku 6 let, je na pracovišti v Opavě zřízen rehabilitač-
ní stacionář, který poskytuje péči dětem v konceptu denního terapeutického centra. V rámci zdravotních 
služeb je dále na pracovišti v Opavě provozována rehabilitační a logopedická ambulance. Obě pracoviště, 
v Opavě i Havířově, mají pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, na základě kterého provozují 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kam mohou být přijímány děti od narození do 18 let. Dětské 
centrum dále poskytuje poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte, při péči o dítě zdravotně po-
stižené a pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
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Dětské centrum Domeček, p. o.
Adresa:  Jedličkova 5, 700 44 Ostrava-Zábřeh  

Tel.:   +420 595 705 301  

E-mail:   info@ddpd3.cz

Web:   www.ddpd3.cz

ID datové schránky: je9vx65 

Dostupnost:   Tramvajové linky č. 7, 11, 12 zastávka Palkovského a č. 17 zastávka Hulvácká.

Stručná charakteristika:

Dětské centrum Domeček, p. o., je schopno zajistit péči o 24 dětí. Poskytuje komplexní zdravotní, výchov-
nou a sociální péči dětem ve věku od 0 do 3 let, v případě dětí s těžkým zdravotním handicapem do 6 let. 
Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Ostrava. Péče je poskyto-
vána formou ústavní péče v nepřetržitém provozu a částečně ambulantně (rehabilitace a ambulance prak-
tického lékaře pro děti a dorost). Dětské centrum Domeček, p. o má pověření k sociálně-právní ochraně 
dětí: zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde je kapacita 16 dětí. 

Dětský alergologický stacionář Frýdek-Místek
Adresa:  Ke splavu 1568, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.:   +420 558 431 733, +420 731 505 568

E-mail:   alergfm@applet.cz

Web:   www.mssezdravotnickoupeci.cz

Dostupnost:   Autobus č. 3, 6 a 7, zastávka: ,,Blok 27“ Stará Riviéra.

Stručná charakteristika:

Dětský alergologický stacionář je součástí mateřské školy. Jde o speciální třídu, ve které pracují dvě zdra-
votní sestry, které se starají o děti v době jejich nemoci. Ve stacionáři využívají inhalace, míčkování. Staci-
onář mohou využívat pouze děti zapsané do mateřské školy se zdravotnickou péčí, s.r.o. 

Dětský domov Janovice u Rýmařova, p. o.
Adresa:  Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov-Janovice 

Tel.:   +420 554 212 328 

E-mail:   detsky.domov@razdva.cz, ddjanovice@seznam.cz

ID datové schránky: gjekgqq

Web:   www.ddjanovice.cz

Dostupnost:  Autobusová zastávka Dětský domov, nebo 10 minut chůze od  zastávky dálkové
linky Ostrava – Šumperk zastávka Janovice – Zámek.

Stručná charakteristika:

Dětský domov Janovice u Rýmařova, p. o., je zdravotnické zařízení s kapacitou 21 míst pro děti zpravidla 
do 3 let věku. Pracovníci jsou dětské a všeobecné zdravotní sestry, dětský lékař ordinuje každý den, takže 
jsou schopni přijmout i dítě se zdravotními problémy či s mentálním nebo fyzickým postižením. Spolupra-
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cují také s místní mateřskou školou, kterou děti starší 3 let navštěvují, takže je zajištěno pedagogické vede-
ní dětí i předškolní příprava. Ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje se snaží umisťovat 
děti do náhradní rodinné péče (adopce, pěstounské rodiny) případně, když nelze nalézt vhodnou rodinu, 
do SOS vesniček. V dětském domově je také zřízeno Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.  

Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava, p. o.   
Adresa:  Ukrajinská 1534, 708 00 Ostrava-Poruba 

Tel.:   +420 596 965 645 

Fax:   +420 596 965 643 

E-mail:   mnof@mnof.cz

Web:   www.mnof.cz/klinicka-oddeleni/detsky-rehabilitacni-stacionar-drs/

Dostupnost:  Tramvajové linky č. 4, 7, 8, 9, 17, 19 zastávka Třebovická, autobusové linky zastávka
43, 44, 46, 54 Mongolská.

Stručná charakteristika:

Hlavním cílem Dětského rehabilitačního stacionáře je zajištění včasné a komplexní rehabilitace. Důraz je 
kladen na sledování dětí s riziky raného období s cílem zajistit co nejdříve adekvátní léčebnou rehabilitaci. 
Komplexní rehabilitace je poskytována především dětským pacientům s kombinovaným postižením a je-
jich rodinám. Diagnostická struktura stacionáře je široká. Může se jednat o malé kojence s prostým opo-
žďováním vývoje, o děti s porušeným vývojem na základě poškození centrálního nervového systému, děti 
s vrozenou vadou pohybového ústrojí, s deformitami páteře, hrudníku, s bolestivými stavy pohybového 
aparátu nebo po jeho úrazu. Komplexní péče je poskytována formou ambulantních návštěv nebo denním 
pobytem, který je určen pro děti předškolního věku.

9 9Kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do 3 let, dětské stacionáře a dětská centra Kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do 3 let, dětské stacionáře a dětská centra
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10. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního 
roku; přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně 
nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny k 1. lednu 
kalendářního roku lze podat pouze jednu; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, 
jsou-li podány ve stanovené lhůtě. V této kapitole je uveden přehled všech zdravotních pojišťoven v rámci 
celé České republiky. V případě, že ústředí zdravotní pojišťovny není v Moravskoslezském kraji, je u této 
pojišťovny uvedeno také pracoviště v Moravskoslezském kraji (mimo Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda).

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Ústředí:  Orlická 2020/4, 130 00 Praha

Tel.:   +420 952 222 222 (informační linka, po – pá: 8 - 18 hod.)

E-mail:   info@vzp.cz

ePodatelna:   podatelna@vzp.cz

Web:    www.vzp.cz

ID datové schránky: i48ae3q

Pobočka Ostrava
Adresa:  Masarykovo náměstí 24/13, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava

Tel.:   +420 952 222 222 (informační linka, po – pá: 8 - 18 hod.)

E-mail:   info@vzp.cz

ePodatelna:   podatelna@vzp.cz

201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Ústředí:   Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

Tel.:   +420 284 021 266

Fax:    +420 284 824 194

E-mail:   posta@vozp.cz

Web:    www.vozp.cz/cs

ID datové schránky: p3aaext

Jednatelství Frýdek-Místek
Adresa:   8. pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.:   +420 727 887 615

E-mail:   jdn-frydekmistek@vozp.cz

10 10Zdravotní pojišťovny Zdravotní pojišťovny
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Jednatelství Opava
Adresa:    Popská 222/11 (budova MG Medical Center POPSKÁ), 746 01 Opava

Tel.:   +420 727 887 615

E-mail:   jdn-opava@vozp.cz

Jednatelství Ostrava
Adresa:   Matiční 2, 701 00 Ostrava 1

Tel.:   +420 595 131 015

E-mail:   jdn-ostrava@vozp.cz

ID datové schránky:  uhff5yj

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Ústředí:   Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Informační linka:    +420 810 800 000, +420 597 089 205 (linka je částečně zpoplatněna)

ePodatelna:  posta@cpzp.cz

Web:   www.cpzp.cz

ID datové schránky: mk5ab8i

207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven 
a stavebnictví
Ústředí:   Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4

Tel.:   +420 261 105 555

Fax:    +420 261 105 300

E-mail:   portal@ozp.cz (pro uživatele elektronického podpisu na bázi digitálního certifikátu)

Web:    www.ozp.cz

ID datové schránky:  q9iadw9

ePodatelna:  portal.ozp.cz

Pobočka OZP Ostrava
Adresa:   Českobratrská 26, 702 00 Ostrava

Tel.:   +420 596 475 822–826

Fax:   +420 596 475 820

E-mail:   ostrava@ozp.cz

OZP Divize Morava
Adresa:   Přívozská 949/12, 701 61 Ostrava

Tel.:   +420 596 603 167, 169 (podatelna)

Fax:   +420 596 603 150

E-mail:   divizemorava@ozp.cz



209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Ústředí:   Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav

Infolinka:  +420 800 209 000 (pro volání v rámci ČR)

Tel.:   +420 326 579 111

Fax:    +420 326 579 009

E-mail:   zpskoda@zpskoda.cz

ID datové schránky:  5kpadkp

Web:    www.zpskoda.cz

211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Ústředí:  Vinohradská 2577/ 178, 130 00 Praha 3

Infolinka:  +420 844 211 211 (částečně zpoplatněná)

Tel.:   +420 272 095 111

Fax:   +420 272 732 430

E-mail:   info@zpmvcr.cz

ePodatelna:  posta@zpmvcr.cz(nutno opatřit elektronickým podpisem)

ID datové schránky:  9swaix3

Web:    www.zpmvcr.cz

Pobočka Ostrava
Adresa:   Hlávkova 2, 702 00 Ostrava

Tel.:    +420 596 206 111

E-mail:   ostrava@zpmvcr.cz

213 – RBP, zdravotní pojišťovna
Ústředí:   Michálkovická 108, 710 15 Slezská Ostrava 

Tel.:   +420 596 256 111, +420 800 213 213 „Bezplatná infolinka“ podává obecné 
   informace, NONSTOP, 840 111 245 „Telefonní lékař“ lékařská poradenská 
   služba, NONSTOP

Fax:    +420 596 256 205 

E-mail:   rbp@rbp-zp.cz

ID datové schránky:  edyadmh

Web:    www.rbp-zp.cz
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11. PRÁVA PACIENTA 

Každý pacient by měl znát svá práva. Pokud je si svých práv vědom, může lépe komunikovat se zdravot-
nickými pracovníky, kteří o něj pečují.

Práva pacientů v České republice vycházejí z Ústavy a Listiny základních práv a svobod, blíže jsou defino-
vána zejména zákony č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen 
zákon č. 372/2011 Sb.) a zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb.) 

Vedle toho stojí na straně pacientů i Etický kodex Práva pacientů, který vydalo v roce 1992 Ministerstvo 
zdravotnictví České republiky www.mpsv.cz/cs/840.

Právo na zdravotní péči

Pacient má právo

• na poskytnutí zdravotní služby pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem,

• na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni,

• na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí v souladu s charakterem po-
skytovaných zdravotních služeb,

• zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním 
potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení 

• vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb (dále jen poskytovatel), 
popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby,

• na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí 
poskytovaných zdravotních služeb.

• na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli přísluš-
né zdravotní pojišťovny,

• na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 48/1997 Sb., 
přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu,

• na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky 
a potraviny pro zvláštní lékařské účely hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu se 
zákonem č. 48/1997 Sb., 

• na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách,

• podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním,

• na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku podle § 16a zákona č. 48/1997 Sb.,

• na vystavení dokladu o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo 
potraviny pro zvláštní lékařské účely poskytovatelem lékárenské péče,

• na to, aby mu zdravotní pojišťovna uhradila částku přesahující limit na doplatky za léky, léčivé pří-
pravky a potraviny vydávané v lékárnách podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb.

• na náhradu nákladů, které vynaložil na neodkladnou zdravotní péči čerpanou v cizině, a to pouze 
do výše stanovené pro úhradu takové péče, pokud by byla poskytnuta na území České republiky,

• na náhradu nákladů, které vynaložil na zdravotní služby čerpané v jiném členském státě Evropské 
unie, pokud jde o zdravotní služby, které by byly při poskytnutí na území České republiky hrazeny 
ze zdravotního pojištění (dále jen „hrazené přeshraniční služby“), a to pouze do výše stanovené pro 
úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky.

Právo na informace

Pacient má právo

• být srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu 

• a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách,

• být předem informován o  ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně 
hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav 
umožňuje,

• znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb, 

• být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče,

• na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách,

• na informace týkající se možností čerpat zdravotní služby v jiných členských státech Evropské unie.

Právo na svobodnou volbu lékaře a zdravotní pojišťovny

Pacient má právo

• na výběr poskytovatele, který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr 
zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele (dříve obvod-
ního lékaře) může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce,

• na změnu zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen 
k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, 
opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v  průběhu kalendářního 
pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, 
nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze 
podat pouze jednu v kalendářním roce.

Právo na určení osoby i rozsahu poskytnutých informací

• Pacient může při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, 
a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vede-
né nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu, pořizovat si výpisy nebo kopie 
těchto dokumentů a zda mohou v případech podle § 34 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb. vyslovit 
souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. 

• Pacient může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoliv 
osobě kdykoliv po přijetí do péče, rovněž může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat 
informace o zdravotním stavu kdykoliv odvolat. Záznam o vyjádření pacienta je součástí zdravot-
nické dokumentace o něm vedené; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Součástí 
záznamu je rovněž sdělení pacienta, jakým způsobem mohou být informace o  jeho zdravotním 
stavu sdělovány.

Právo osob blízkých na informace o zdravotním stavu pacienta

• Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, kterou mohou být 
informovány o jeho zdravotním stavu a nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, mají 
právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu a na pořízení výpisů a kopií zdravotnické 
dokumentace vedené o pacientovi osoby blízké. Pokud pacient dříve vyslovil zákaz sdělovat in-
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formace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat 
pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze 
v nezbytném rozsahu.

• Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na infor-
mace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, 
včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů 
vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý 
pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým oso-
bám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich 
zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

• Právo na  informace o zdravotním stavu pacienta, a  to pouze v nezbytném rozsahu, mají rovněž 
osoby, které s pacientem přišly do styku a tyto informace jsou rozhodné pro ochranu jejich zdraví.

Právo odmítnout zdravotní výkon a podání informace

• Pacient má právo vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které 
osobě má být podána. 

• Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu nebo se podání informace vzdal 
a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, nejde-li o případ, kdy lze zdra-
votní služby poskytnout bez souhlasu, je opakovaně podána informace o  jeho zdravotním stavu 
v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně po-
škodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom 
písemné prohlášení (revers).

Právo u poskytovatele zdravotních služeb 

Pacient má právo

• na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, 
pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu 
svěřen, je-li nezletilou osobou,

• na nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž 
svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě 
důsledky jejich poskytnutí,

• na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy 
a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb, přičemž paci-
ent s omezenou svéprávností nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravot-
ních služeb nebyla přítomna osoba vyjmenovaná výše, uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo 
jinak zneužívá či zanedbává,

• odmítnout přítomnost osob, které nejsou na  poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, 
a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,

• přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj 
zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, 

• přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu 
od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob 
pověřených výkonem duchovenské činnosti v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporu-
šuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav.

Práva pro osoby se zdravotním postižením 

• pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má 
právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravot-
nickém zařízení, a  to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva 
ostatních pacientů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; psem se speciálním výcvikem se pro po-
třeby věty první rozumí vodicí pes nebo asistenční pes.

• pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravot-
ními důvody má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat 
se způsobem pro něj srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způ-
sobů založených na tlumočení druhou osob, 

• pacient se smyslovým nebo tělesným postižením má právo využívat ve  zdravotnickém zařízení 
vlastní, individuální kompenzační pomůcky v případě, že nedojde k rozporu v účelu používání kom-
penzační pomůcky. (Každá kompenzační pomůcka má své určení, což je stanoveno ve specifikaci 
zdravotní pomůcky. Např. ve zdravotnickém zařízení nelze využívat elektrický vozík, který je ze své 
specifikace zdravotní pomůcky určen jako elektrický vozík exteriérový.) 

• pacient s pohybovým postižením má při přepravě sanitním vozem právo na současnou přepravu 
vlastní nezbytné kompenzační pomůcky.
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12. SEZNAM PLATNÉ LEGISLATIVY 

• Ústava České republiky, zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

• Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního po-
řádku České republiky ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

V současné době k nejdůležitějším právním předpisům v oblasti zdravotnictví patří:

• Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravot-
ních službách), ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnic-
ké komoře, ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších před-
pisů,

• Zákon č. 280/1992 Sb., o  resortních, oborových, podnikových a  dalších pojišťovnách, ve  znění 
pozdějších předpisů,

• Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů,

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správ-
ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, přírodních zdrojích minerálních vod, přírod-
ních léčebných lázních a lázeňských místech (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

• Úmluva č. 96/2001 Sb.m.s., Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvis-
losti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně,

• Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých 
zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobnosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění poz-
dějších předpisů,

• Zákon č. 96/2004 Sb., o  podmínkách získávání a  uznávání způsobilosti k  výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách, ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), 
ve znění pozdějších předpisů,

• Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ve znění zákona 
č. 183/2017 Sb.,

• Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní 
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způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčují-
cího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpeč-
nostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších 
předpisů,

• Vyhláška č. 56/2012 Sb., o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově,

• Vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.,

• Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.,

• Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 287/2017 Sb.,

• Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 
ve znění pozdějších předpisů,

• Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů,

• Vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jedno-
denní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání,

• Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání 
nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, pod-
mínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku,

• Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, ve znění vyhlášky 
262/2016 Sb.,

• Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, 
ve znění pozdějších předpisů,

• Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění vyhláš-
ky č. 72/2014 Sb.,

• Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékař-
ském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

• Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě,

• Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů,

• Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů,

• a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů,

• Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému,

• Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

• Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
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13. ŘEŠENÍ VYBRANÝCH SITUACÍ V OBLASTI 
ZDRAVOTNICTVÍ

13.1 Nahlížení do zdravotnické dokumentace, 
pořizování jejích výpisů nebo kopií

Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vede-
né o své osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se ke svému zdravotnímu stavu. Dále má právo v pří-
tomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do své zdravotnické dokumentace, máte také právo na po-
řizování výpisů, opisů a kopií ze své zdravotnické dokumentace. Máte právo určit kdo a v jakém rozsahu 
může do Vaší zdravotnické dokumentace nahlížet a máte také právo vyloučit osoby z nahlížení do Vaší 
zdravotnické dokumentace. Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti za-
městnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie:

• pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

• osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná 
pečující osoba,

• osoby blízké zemřelému pacientovi.

Nahlížení nesmí narušit poskytování zdravotních služeb.

Pokud si oprávněná osoba nepořídí výpis nebo kopii vlastními prostředky na místě, pořídí kopii zdravotnic-
ké dokumentace poskytovatel. Výpis zdravotnické dokumentace pro osoby uvedené ve větě první posky-
tovatel pořídí pouze v případě, je-li to účelnější než pořízení kopie, a to po dohodě s oprávněnou osobou. 
Pokud poskytovatel není schopen oprávněným osobám zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace, 
pořídí pro ně kopii zdravotnické dokumentace do 5 dnů ode dne, kdy oprávněné osobě sdělil, že nahlížení 
do zdravotnické dokumentace nelze zajistit, jestliže nebyla dohodnuta lhůta jiná. Za pořízení kopie nelze 
požadovat úhradu.

Poskytovatel, který na základě žádosti oprávněné osoby pořídil výpis nebo kopii zdravotnické dokumen-
tace, může požadovat:

• úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vynalo-
žené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace; ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnic-
ké dokumentace musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům,

• za  jejich odeslání úhradu ve  výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s  jejich odesláním, 
nestanoví-li jiný právní předpis jinak nebo není-li hrazeno pořízení výpisu nebo kopie z veřejného 
zdravotního pojištění.

V případě, že je zdravotnická dokumentace vedena pouze v elektronické podobě, má pacient nebo jiná 
osoba oprávněná podle § 65 právo nahlížet dálkovým přístupem nebo na pořízení její kopie na technickém 
nosiči dat, který si určí, nebrání-li tomu technické možnosti poskytovatele; to neplatí, požaduje-li listinnou 
podobu.

Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení jejích výpisů nebo kopií podle tohoto zákona nebo 
jiných právních předpisů, se do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi zaznamená. 

Předání zdravotnické dokumentace v  případě, že poskytovatel zdravotních 
služeb zemře nebo ukončí poskytování zdravotních služeb 

Krajský úřad přebírá zdravotnickou dokumentaci v případě zániku nebo ukončení činnosti poskytovatele 
zdravotních služeb. Krajský úřad nevydává zdravotnickou dokumentaci do rukou pacienta, ale zajistí pře-
dání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a  to na  základě písemné žádosti 
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pacienta nebo zvoleného poskytovatele, poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné 
vyjádření pacienta o provedené volbě. 

Seznam poskytovatelů, jejichž zdravotnická dokumentace je uložena na  krajském úřadě, je zveřejněn 
na webu kraje, rovněž jsou zde ke stažení žádosti o předání zdravotnické dokumentace. 

Žádosti o předání zdravotnické dokumentace je možné podávat písemně na adrese krajského úřadu nebo 
elektronicky (pokud používáte zaručený elektronický podpis) na adrese posta@msk.cz.

Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí obsahovat:

• jméno a příjmení pacienta,

• datum narození pacienta,

• adresu trvalého pobytu pacienta,

• název dosavadního zdravotnického zařízení (jméno lékaře) a místo ordinace,

• název nově zvoleného zdravotnického zařízení (jméno lékaře) a místo ordinace,

• pokud žádost podává poskytovatel zvolený pacientem, připojí k žádosti písemné vyjádření pacien-
ta o provedené volbě.

Seznam poskytovatelů, jejichž zdravotnická dokumentace je uložena na krajském úřadě:

www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-ulozene-zdravotnicke-dokumentaci-pacientu-na-krajskem-u-
rade-24206/

Formulář žádosti je ke stažení zde:

www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/informace-o-ulozene-zdravotnicke-dokumentaci-pacientu-na-krajskem-u-
rade-24206/

13.2 Registrace u praktického lékaře / Výběr lékaře
Máte právo na výběr registrujícího lékaře primární péče, měnit lékaře můžete jednou za tři měsíce. Váš 
lékař by měl mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou, u níž jste pojištěný/-á. V případě potřeby nutné a neod-
kladné péče Vás však musí ošetřit každý lékař, tzn. i ten, který smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou nemá. 
Pokud nemůžete sehnat lékaře a jste odmítáni s tím, že již má lékař naplněnou kapacitu pacientů, pak se 
obraťte na Vaši zdravotní pojišťovnu.

13.3 Stížnost na postup při poskytování zdravotních služeb
Dle ustanovení § 93 a následujících zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, může osoba podat stížnost proti postupu poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „po-
skytovatel“) při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními služba-
mi. Stížnost je oprávněn podat pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká pacienta v případě, že 
pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná 
pacientem. Stížnost se podává poskytovateli, proti němuž stížnost směřuje. 

V případě, že poskytovatel stížnost již vyřídil, ale stěžovatel s takovým vyřízením nesouhlasí, může násled-
ně podat stížnost krajskému úřadu s uvedením důvodů nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem. 
Poskytovatel je povinen navrhnout stěžovateli ústní projednání stížnosti, pokud je to s ohledem na cha-
rakter stížnosti vhodné, vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně 
prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode 
dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení 
stížnosti je povinen informovat stěžovatele.
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13.4 Stížnosti na chování lékaře 
Pokud máte pocit, že chování lékaře, se kterým jste se setkali, bylo v rozporu s lékařskou etikou a morál-
kou, máte možnost obrátit se na Českou lékařskou komoru nebo Českou stomatologickou komoru, která 
je oprávněna řešit tyto stížnosti.

Ombudsmani nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.
Mgr. Andrea Kopáčková

Mobil: +420 734 354 341, e-mail: kopackova@nspka.cz

Úřední den: úterý, čtvrtek: 9-11 hod.

Organizační zajištění mimo úřední den: sekretariát ředitele

Nemocnice Třinec, p. o.
Irena Sikorová Nožková

Tel.: +420 558 309 102, e-mail: ombudsman@nemtr.cz

Úřední dny: pondělí – pátek: 13-15 hod.

Organizační zajištění mimo úřední hodiny: sekretariát ředitele

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
Kamila Jadlovcová

Tel.: +420 558 415 000, e-mail: jadlovcova@nemfm.cz

Úřední den: úterý: 13-15 hod.

Organizační zajištění mimo úřední den: sekretariát ředitele

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
MUDr. Ivan Pavlák

Tel: +420 554 690 510, +420 554 690 121, mobil: +420 606 720 773, e-mail: pavlak.ivan@szzkrnov.cz

Úřední den: pondělí: 13-16 hod., čtvrtek: 9-12 hod.

Slezská nemocnice v Opavě, p. o.
Mgr. Lenka Hanková

Tel.: +420 553 766 222, mobil: +420 603 852 598

E-mail: lenka.hankova@snopava.cz, ombudsman@snopava.cz

Úřední den: pondělí: 7:00 – 14:00

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.
Mgr. Renata Tydlačková

Tel.: +420 596 491 201, mobil: +420 725 730 836m e-mail: renata.tydlackova@nsphav.cz

Úřední den: úterý, čtvrtek: 9-11 hod.

Organizační zajištění mimo úřední den: sekretariát ředitele

Osoby opravněné k šetření stížností v zařízeních ostatních poskytovatelů 
zdravotních služeb

Bohumínská městská nemocnice a.s.
Mgr. Zina Nováčková (ombudsman)

Tel.: +420 596 096 316, mobil: +420 603 426 299, e-mail: novackova@nembo.cz

Úřední den: pondělí - pátek: 7-14 hod.

Fakultní nemocnice Ostrava
JUDr. Antonín Blahuta (ombudsman) 

Tel.: +420 597 373 486, e-mail: ombudsman@fno.cz

Úřední den: pondělí, středa: 8-11 hod.

Městská nemocnice Ostrava, p. o.
Ing. Václav Polok (ombudsman) 

Tel.: +420 596 193 202, +420 596 194 202, mobil: +420 737 206 014 (bez sms)

E-mail: vaclav.polok@mnof.cz

Úřední den: pondělí - pátek: 7-14 hod.

Nemocnice Podlesí a.s.
PhDr. Monika Kubalíková (manažerka kvality)

Mobil: +420 724 500 278, e-mail: monika.kubalikova@npo.agel.cz

Úřední den: pondělí - pátek: 8-14 hod.

Vítkovická nemocnice a.s.
Mgr. Jana Flégrová (manažer kvality)

Tel.: +420 595 633 026, e-mail: jana.flegrova@vtnagel.cz

Úřední den: pondělí - pátek: 8-14 hod.

U ostatních, zde neuvedených poskytovatelů zdravotních služeb, doporučujeme stížnost adresovat statu-
tárnímu zástupci (řediteli).
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13.5 Odvolání proti lékařskému posudku
V  průběhu života se běžně setkáte s  tím, že Vám lékař vystavuje lékařský posudek (ve  věci zdravotní 
způsobilosti k výkonu práce, dočasné pracovní neschopnosti, uznání/neuznání nemoci z povolání nebo 
ohrožení nemocí z povolání, k řízení motorových vozidel, k držení zbrojního průkazu, bolestného, ztížení 
společenského uplatnění). Proti lékařskému posudku je možno podat podle ustanovení § 46 odst. 1 zá-
kona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, návrh na jeho přezkoumání do 10 dnů (do 3 
dnů v případě dočasné pracovní neschopnosti) ode dne, kdy byl Vám, jako posuzované osobě, doručen 
(kdy byl prokazatelně převzat). Návrh se podává písemně poskytovateli zdravotních služeb, který lékařský 
posudek vydal. V případě, že poskytovatel návrhu na přezkoumání lékařského posudku nevyhoví v plném 
rozsahu, postoupí spis s návrhem na přezkoumání, včetně podkladů potřebných pro přezkoumání lékař-
ského posudku a svého stanoviska, příslušnému správnímu orgánu, přičemž lhůty pro postoupení správ-
nímu orgánu jsou stanoveny takto:

• do 5 pracovních dnů, jde-li o posudek ve věci dočasné pracovní neschopnosti,

• do 10 pracovních dnů, pokud se jedná o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti,

• do 45 pracovních dnů, pokud jde o posudek ve věci nemoci z povolání nebo jde-li o lékařský posu-
dek pro účely pracovněprávních vztahů a je-li nutné, aby posuzující lékař posoudil, zda dlouhodobé 
pozbytí zdravotní způsobilosti k práci bylo způsobeno pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 
přičemž účelem posudku není posouzení zdravotní způsobilosti k práci,

• v ostatních případech do 30 dnů.

13.6 Úmrtí blízkého člověka
Postup při úmrtí osoby je upraven v ustanoveních § 83 - § 86 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních služ-
bách a podmínkách jejich poskytování. Po zjištění úmrtí blízkého člověka v domácnosti volejte registrující-
ho praktického lékaře a požádejte jej o návštěvu. 

Přivolaný lékař konstatuje smrt a sepíše ohledací protokol. Prohlídky těl zemřelých jsou povinni zajišťo-
vat poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost 
u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb, po uply-
nutí této doby pak lékař vykonávající lékařskou pohotovostní službu nebo lékař, se kterým má kraj pro tyto 
účely uzavřenu smlouvu. Prohlídky těl zemřelých pro území Moravskoslezského kraje zajišťuje od 1. 1. 2017 
společnost 1. KORONERSKÁ s.r.o., a to nepřetržitě, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. Telefonní číslo pro 
oznámení informace o úmrtí (resp. pro výzvu k prohlídce těla zemřelého): 725 440 155.

Prohlídky těl zemřelých jsou společností 1. KORONERSKÁ s.r.o. zajišťovány nepřetržitě, pokud se nejedná 
o postup dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. a), c) nebo d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování, kde se stanoví, že prohlídky těl zemřelých jsou povinni zajišťovat:

• poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost 
u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb,

• poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí,

• poskytovatel zdravotnické záchranné služby v případě, kdy k úmrtí došlo při poskytování předne-
mocniční neodkladné péče.

Policii ČR volejte bezprostředně po nalezení mrtvého, pokud máte podezření na sebevraždu nebo násilný 
trestný čin. S mrtvým nemanipulujte. V případě podezření na neposkytnutí správné péče, toto podezření 
vyslovte a trvejte na provedení pitvy. Pokud osoba za svého života vyslovila nesouhlas s pitvou, musí být 
tento prokazatelně doložen ve zdravotnické dokumentaci.
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14. ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA,  
ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ KOMORA,  
ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA

Komory jsou samosprávnými nepolitickými stavovskými organizacemi sdružujícími všechny lékaře, stoma-
tology a lékárníky zapsané v seznamech vedených komorami.

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA
Sídlo:    Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5

Tel.:    +420 257 211 329, +420 257 217 226, +420 257 216 810

Fax:    +420 257 220 618

ID datové schránky: 36raiyk

E-mail:   recepce@clkcr.cz

Web:    www.lkcr.cz

Okresní sdružení 

Bruntál 
Adresa:   I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov

Tel.:    +420 554 690 111, +420 723 456 817

E-mail:   bruntal@clkcr.cz

Úřední hodiny:  pondělí - čtvrtek: na +420 723 456 817, středa: 7-13 hod. 

Frýdek-Místek
Adresa:   Elišky Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.:    +420 558 415 955, +420 558 624 827

E-mail:   frydekmistek@clkcr.cz, clkfm@clkfm.cz

Web:    www.clkfm.cz

Úřední hodiny:  pondělí, středa: 14-18 hod.

Karviná
Adresa:   Poštovní 4, 733 01 Karviná - Fryštát

Tel.:    +420 596 318 354, +420 602 727 329

E-mail:   karvina@clkcr.cz

Web:    www.clk-karvina.cz

Úřední hodiny:  pondělí, středa: 10-16 hod.

Nový Jičín
Adresa:   K nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín

Tel.:    +420 720 456 650, +420 720 456 650

E-mail:   novyjicin@clkcr.cz

Web:    www.clknj.estranky.cz

Úřední hodiny:  pondělí, středa: 15.30-17.30 hod.

Opava
Adresa:   Dolní náměstí 17/9, 746 01 Opava

Tel.:    +420 553 718 526

E-mail:   opava@clkcr.cz

Úřední hodiny:  pondělí: 12-15.30 hod., úterý: 8-12 hod., středa: 13-17 hod., čtvrtek: 8-12 hod.

Ostrava
Adresa:   Sokolská 81, 702 00 Ostrava

Tel.:    +420 596 139 057

Fax:    +420 596 139 057

Mobil:    +420 606 726 273

E-mail:   ostrava@clkcr.cz

Web:    www.clkostrava.cz

Úřední hodiny:  pondělí:  8.30-11.30 hod., 13.30-16.30, 
   úterý, čtvrtek: 8.30-11.30 hod., 13.30-15.30 hod., 
   pátek: 8.30-11.30 hod.

ČESKÁ STOMATOLOGICKÁ KOMORA
Adresa:   Slavojova 270/22, 128 00 Praha 2

Tel.:    +420 234 709 611

E-mail:   info@dent.cz

ID datové schránky:  yqaaih2

Web:    www.dent.cz

Oblastní stomatologická komora

Frýdek-Místek
Adresa:   Nádražní 1100, 738 01 Frýdek-Místek

Tel.:    +420 558 624 957, +420 606 205 197

Fax:    +420 558 624 957

E-mail:   CSKFM@seznam.cz

Úřední hodiny:  sekretariát - úterý: 14.30-17 hod.
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Karviná
Adresa:   Poštovní 338/4, 733 01 Karviná-Fryštát

Tel.:   +420 596 314 877

E-mail:   oskkart@volny.cz

Úřední hodiny:          sekretariát - pondělí: 10-15 hod., čtvrtek: 11-14 hod.

Nový Jičín
Adresa:   Vlčovice 185, 742 21

Tel.:    +420 556 802 486

Fax:    +420 556 802 486

E-mail:   stepanova@uctostepanovi.cz

Úřední hodiny:  sekretariát - dle telefonické domluvy

Opava
Adresa:   Vrchní 86/30, 747 05 Opava-Kateřinky

Tel:    +420 553 650 147

E-mail:   oskopava@volny.cz

Úřední hodiny:  sekretariát - pondělí: 13-16 hod., čtvrtek: 9-12 hod.

Ostrava
Adresa:   Na Hradbách 18, 702 00 Ostrava

Tel.:    +420 777 116 931

E-mail:   osk-ostrava@seznam.cz

Úřední hodiny:  sekretariát - pondělí: 14-17 hod., středa: 14-17 hod.

ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA
Sídlo:   Rozárčina 1422/9, P. O. BOX 64, 140 02 Praha 4

Tel.:    +420 241 090 661

Fax:    +420 241 090 672

E-mail:   komora@lekarnici.cz

Okresní sdružení lékárníků
Bruntál, Frýdek-Místek, Ostrava vyřizuje sekretariát ČLnK.

Karviná
E-mail:   robertbartas@seznam.cz

Nový Jičín
E-mail:   panacea@iol.cz

Opava
E-mail:   marie.zajicova@nemocnice.opava.cz

BABYBOXY
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15. BABYBOXY

Babybox je vytápěná schránka, která je snímána kamerou, do které mohou matky anonymně odložit své 
nechtěné dítě. Schránka má šířku 100 cm, hloubku 50 cm a výšku 60cm, je napojena na stálou službu 
v nemocnici. Čidla reagují na světlo i zvuk a ihned vyrozumí zdravotnický personál o tom, že se dvířka ba-
byboxu uzavřela. Zdravotní sestry se o dítě okamžitě postarají. Zároveň odchází signál i do mobilů dalších 
zdravotníků. Poskytovatel zdravotních služeb, který zajišťuje péči o dítě odložené do babyboxu, je povinen 
neprodleně oznámit místě příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnost, že do babyboxu 
bylo odloženo dítě.  Ten, kdo dítě do boxu vloží, zůstává v anonymitě. Pro odkládající osobu je ve schrán-
ce připraven lístek s informací o dalším osudu dítěte a o možnostech, jak jej získat zpět. Pokud se matka 
k dítěti již nepřihlásí, je nabídnuto k adopci.

Zdroj: www.naseporodnice.cz, www.babybox.cz

Umístění babyboxů v kraji:
• Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

• Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.

• Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o.

• Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.

• Nemocnice Nový Jičín a.s.

• Slezská nemocnice v Opavě, p. o.

• Městská nemocnice Ostrava, p. o.

• Nemocnice Třinec, p. o.

15 Babyboxy
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16. REFORMA PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Psychiatrická péče v České republice nedoznala od počátku 90. let 20. století žádné zásadní systémové 
změny. Je realizovaná prostřednictvím systému vzájemně propojené sítě péče o duševně nemocné, zá-
kladními prvky této sítě jsou psychiatrické ambulance, klinicko-psychologické ambulance, lůžková zařízení 
a zařízení systému komunitní péče, která je průnikem psychiatrie do oblasti sociálních služeb. Ačkoliv se 
můžeme chlubit kvalitou farmakologické léčebné péče, dostupnost psychiatrické péče není uspokojivá 
a obor psychiatrie je dlouhodobě nedostatečně finančně zajištěn. Nevyhovující je časový rámec přijetí 
do péče, jednostranná orientace na léčbu farmaky a léčba za hospitalizace, stejně jako podmínky jejího 
poskytování. Chybí kapacity pro poskytování komplexnější ambulantní péče systematické psychoterapie, 
péče v denních stacionářích a péče komunitní, které všechny umožňují léčbu v přirozeném prostředí paci-
enta a vyhýbají se jeho umisťování do velkých lůžkových zařízení. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen ministerstvo) přistoupilo k tvorbě strategického dokumentu Strate-
gie reformy psychiatrické péče (dále jen „Strategie“), která byla schválena 7. 10. 2013. Cíli Strategie jsou:

• zvýšení kvality psychiatrické péče, 

• omezení stigmatizace duševně nemocných, 

• zvýšení spokojenosti uživatelů,

• zvýšení efektivity psychiatrické péče, 

• zvýšení úspěšnosti plnohodnotného začleňování duševně nemocných do společnosti,

• zlepšení provázanosti zdravotních, sociálních a dalších služeb,

• humanizace psychiatrické péče. 

Dle této Strategie má psychiatrická péče stavět na 4 pilířích – psychiatrické léčebny, psychiatrická oddě-
lení všeobecných nemocnic, ambulantní péče a centra duševního zdraví. Kromě center duševního zdraví, 
která jsou novým pilířem, se u ostatních již existujících pilířů předpokládá určitá transformace pro zajištění 
stanovených cílů.

Je nezbytná transformace psychiatrické péče zahrnující především rozvoj ambulantních a  komunitních 
služeb spolu s restrukturalizací péče ve velkých psychiatrických nemocnicích a vytvoření systému funkční 
spolupráce mezi všemi pilíři zdravotních služeb a službami sociálními. Cílem je vytvoření uceleného a efek-
tivního systému, který nabídne každému pacientovi dostupnou, účelnou a přitom komplexní léčbu, která 
bude odpovídat jeho potřebám a klást důraz nejen na výsledek léčby, ale celkovou kvalitu života pacienta, 
která byla až dosud zanedbávána.

Situace v kraji
Pokrytí ambulantní psychiatrické péče v Moravskoslezském kraji není v  současnosti dostatečné. Nad-
to neexistuje spolupráce a propojení jednotlivých ambulancí a vázne spolupráce při předávání pacientů 
z ústavní do ambulantní léčby. Vzhledem k nedostatku akutních lůžek vyvstává problém se zajištěním plné 
míry akutní péče.

Následná péče je centralizována na jednom pracovišti (Psychiatrická nemocnice v Opavě), což je v pří-
mém rozporu se snahou o péči v co nejbližším dosahu bydliště a rodinného a osobního zázemí. Kontakt 
s rodinou, zajištění osobních záležitostí, je pak v některých případech během léčby komplikovaný a může 
narušovat efekt léčebných aktivit. 

V rámci transformace psychiatrické péče s výhledem na rozvoj komunitního přístupu bude žádoucí defi-
novat, v jakém případě je nezbytné resp. účinnější léčit pacienta ještě v rámci hospitalizace a co je možné 
doléčit ambulantní a  terénní formou. Strategie reformy psychiatrické péče definuje roli psychiatrických 
nemocnic jako zařízení zaměřených na psychiatrickou rehabilitaci.

Do roku 2023 se předpokládá vznik 30 center duševního zdraví (2-3 na kraj). Problémem je nedostatečný 
současný stav odborného personálu (psychiatři a psychiatrické sestry) a nejistota financování po ukončení 
financování pilotních provozů center duševního zdraví z prostředků Evropské unie.

Ačkoliv je síť psychiatrické péče a především její systematická provázanost nadále nedostatečná, a v ně-
kterých okresech dokonce chybí, je možné konstatovat, že na území kraje již existují kvalitní základy ko-
munitní péče, na něž je možné v dalším vývoji navazovat. 
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17. INFORMACE PRO OSOBY SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

17.1 Obecné informace 
Osoby se zdravotním postižením mohou využít nabídku sociálních služeb, které poskytují pomoc a podpo-
ru občanům v nepříznivé sociální situaci. Osoba se zdravotním postižením může žádat průkaz pro osoby 
se zdravotním postižením. Zároveň lze žádat o dávky pro osoby se zdravotním postižením.

17.1.1 Sociální služby
Poskytování sociální práce sociálními službami je upraveno zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních služ-
bách a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb. Zákon upravuje podmínky poskytování po-
moci a podpory občanům v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb. Sociální služby 
jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality 
a důstojnosti života lidí. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé 
se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí „na okraji“ společnosti.

Registr poskytovatelů sociálních služeb, který je provozován Ministerstvem práce a sociálních věcí, je 
veřejně přístupná databáze, ve které je možné vyhledávat poskytovatele sociálních služeb. Registr mimo 
jiné obsahuje následující údaje: druh sociální služby, formu poskytování služby, cílovou skupinu klientů, 
věkovou kategorii klientů, místo poskytování služby. 
(web: iregistr.mpsv.cz)

Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji je souhrn sociálních služeb, které v dostateč-
né kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situ-
aci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými 
finančními a  jinými zdroji. V krajské síti lze vyhledávat sociální služby na základě parametrů, mezi které 
patří: název poskytovatele, druh sociální služby, identifikátor, územní působnost, místo poskytování služby, 
forma služby, kapacita služby a převažující cílová skupina sociální služby.
(web: www.msk.cz/cz/socialni_oblast/krajska-sit-socialnich-sluzeb-v-moravskoslezskem-kraji-62687)

17.1.2 Zdravotní postižení – sekce na stránkách 
Ministerstva práce a sociálních věcí 

Sekce s názvem Zdravotní postižení na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (web: www.mpsv.
cz/cs/8) obsahuje informace o oblastech:

• Invalidní důchody

• Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

• Posudková služba

• Posudková služba EU

• Dávky pro osoby se zdravotním postižením

• Příspěvek na péči

17.1.3 Průkaz osoby se zdravotním postižením
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo 
duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje 

její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Průkaz osoby 
se zdravotním postižením je možné získat pouze na základě samostatného řízení a posouzení zdravotního 
stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Zákon o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením upravuje některé nároky držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením.

Posudek o zdravotním stavu

Pro účely sociálního zabezpečení vypracovávají posudky o  zdravotním stavu ve  vymezeném rozsahu 
okresní správy sociálního zabezpečení, Česká správa sociálního zabezpečení a posudkové komise Minis-
terstva práce a sociálních věcí. Posudky o zdravotním stavu nejsou rozhodnutími a nelze proti nim podávat 
opravné prostředky. Posudky slouží jako podklad orgánu, který podle zákona rozhoduje o dávce nebo 
průkazu osoby se zdravotním postižením. Posouzení zdravotního stavu vždy vyžádá orgán, který o dávce 
nebo průkazu osoby se zdravotním postižením rozhoduje. V případě nesouhlasu s rozhodnutím správního 
orgánu, který vede řízení a pro jehož účely byl posudek vydán, lze podat odvolání k nadřízenému orgánu, 
a to u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Posudek orgánu posudkové služby musí vycházet ze spolehlivého zjištění zdravotního stavu posuzované 
osoby a musí odpovídat posudkovým kritériím zakotveným v obecně závazných právních předpisech. Při 
posuzování zdravotního stavu posudkový orgán vychází z lékařských zpráv a posudků vypracovaných ošet-
řujícími lékaři o zdravotním stavu, popřípadě výsledků funkčních vyšetření a přihlíží i k výsledku případného 
vlastního vyšetření posuzované osoby. Může též posuzovanou osobu vyzvat, aby se podrobila vyšetření 
svého zdravotního stavu lékařem orgánu sociálního zabezpečení anebo vyšetření u určeného poskytovatele 
zdravotních služeb nebo poskytla jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku.

17.1.4 Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Právní předpisy

• zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvi-
sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením“),

• vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 388/2011 Sb.“).

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje

• příspěvek na mobilitu,

• příspěvek na zvláštní pomůcku,

• průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.

Kompetence rozhodování

• Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská 
pobočka ÚP“),

• Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán.

17.1.5 Příspěvek na péči
Příspěvek na  péči se poskytuje osobám závislým na  pomoci jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se 
stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle zákona o sociálních službách 
při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku na péči pak tyto osoby hradí pomoc, 
kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný 
poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového 
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typu. Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti podané na  tiskopisu 
předepsaném MPSV (žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček ÚP ČR nebo 
na  Integrovaném portálu MPSV). Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR. 
Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

17.2 Důležité orgány a organizace 
17.2.1 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem 
vlády České republiky pro problematiku podpory občanů se zdravotním postižením. Byl zřízen usnese-
ním vlády ČR ze dne 8. 5. 1991. Výbor se zabývá problémy, které nemůže samostatně vyřešit jediný re-
sort. Jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí pro občany se zdravotním postižením 
ve všech oblastech života společnosti. Předsedou Vládního výboru pro zdravotně postižené občany je 
předseda vlády České republiky. Prostřednictvím svých zástupců ve Výboru se na jeho činnosti podílejí 
sami lidé se zdravotním postižením. Výbor může podle potřeby zřizovat dočasné nebo trvalé odborné 
skupiny. Odborné skupiny nemají vlastní statut. Zabývají se dílčími otázkami z oblasti působnosti Výboru, 
zejména připravují podklady a analýzy pro zasedání Výboru.
(web: www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734)

17.2.2 Veřejný ochránce práv
(web: www.ochrance.cz)
Chrání osoby před jednáním úřadů a  dalších institucí, pokud je toto jednání v  rozporu s  právem, ne-
odpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. Ratifikací 
Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ze dne 28. 9. 2009 vznikla České republice povinnost 
zřídit monitorovací orgán pro naplňování práv osob se zdravotním postižením ve smyslu čl. 33 odst. 2 této 
Úmluvy. Této své povinnosti dostála Česká republika přijetím zákona č. 198/2017 Sb., který novelizoval 
zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv a rozšířil tak jeho působnost o monitorování práv osob 
se zdravotním postižením. V rámci působnosti jakožto monitorovacího orgánu se veřejný ochránce práv 
systematický zabývá problematikou práv osob se zdravotním postižením a  jejich naplňováním. Provádí 
výzkumy, vydává doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv osob se zdravotním postižením 
a dále také navrhuje opatření směřující k ochraně osob se zdravotním postižením. Za tímto účelem zřizuje 
ochránce Poradní orgán.
(web: www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/uvod-vvzpo-17734)

17.2.3 Komise pro občany se zdravotním 
postižením Moravskoslezského kraje 

Rada kraje, jako výkonný orgán kraje v oblasti samostatné působnosti, má vyhrazeno právo zřizovat ko-
mise rady. Rada kraje zřídila komisi pro občany se zdravotním postižením a  jmenovala její předsedkyni 
a členy dne 10. listopadu 2016. 
(web: www.msk.cz/komise-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-41948)

Úkoly komise pro občany se zdravotním postižením 

• Připravuje, projednává a předkládá stanoviska a náměty radě týkající se občanů se zdravotním 
postižením.

• Projednává a doporučuje radě návrh na vyhlášení dotačních programů týkajících se občanů se 
zdravotním postižením, v  odůvodněných případech návrh na  realizaci procesu vyhodnocování 
a výběrů žádostí externími subjekty, popř. návrh na zřízení monitorovací pracovní skupiny vč. jejího 
složení.

• Projednává žádosti o poskytování dotací z dotačních programů vyhlašovaných krajem týkajících 
se občanů se zdravotním postižením a individuální žádosti o dotace v této oblasti a předkládá své 
návrhy radě.

• Koordinuje činnosti všech subjektů podílejících se na realizaci Moravskoslezského krajského plánu 
vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, monitoruje stav plnění opatření plá-
nu, navrhuje další postup v případě neplnění opatření.

• Plní další úkoly, kterými ji pověří rada.

17.2.4 Národní rada osob se zdravotním postižením
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (dále jen „NRZP ČR“) byla založena v červnu 2002, jako 
střechová organizace, sdružující spolky osob se zdravotním postižením. Jediným požadavkem na řádné 
celostátní členství v NRZP ČR je, že spolek tvoří více než 50% osob se zdravotním postižením či jejich 
zákonných zástupců. 

Krajská NRZP je nejvyšším orgánem NRZP ČR na území kraje. V každém kraji je ustavena pouze jedna. 
Cílem činnosti Krajské NRZP je obhajoba, prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb osob se zdravot-
ním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy na území kraje.

NRZP Moravskoslezského kraje
Adresa:  30. dubna 2944/1, 702 00 Ostrava

Tel.:   +420 596 110 282

E-mail:   poradnaostrava@nrzp.cz

Web:   www.nrzp.cz

17.3 Organizace se specifickým zaměřením
17.3.1 Organizace pro osoby se zrakovým postižením

KAFIRA o. p. s.

KAFIRA o. p. s.  - je neziskovou organizací se záměrem pomáhat lidem s těžkým zrakovým postižením 
v jejich začlenění na trh práce a do společnosti. Územní působnost je v rámci Moravskoslezského kraje. 
Posláním společnosti je podpora a udržení nezávislého a samostatného života dětí od 7 let a dospělých, 
které jejich poškození zraku ovlivňuje při každodenních činnostech běžných ve společnosti. Snaží se vy-
tvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“. Poskytuje registrované sociální služby, 
které podporují soběstačnost a samostatnost a zvyšují šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. Služby 
jsou poskytovány v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje, nebo ve střediscích v Opavě, Ostravě, 
Novém Jičíně a Frýdku-Místku.

Adresa:   Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava

Tel.:    +420 777 574 365

E-mail:   opava@kafira.cz

Eeb:   www.kafira.cz
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (zkratka: SONS ČR) - je spolek s celostátní působ-
ností, který vznikl 16. 6. 1996 sloučením obou do té doby celostátně působících občanských sdružení ob-
čanů s těžkým zrakovým postižením - České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých 
a slabozrakých v ČR. Posláním organizace SONS je jednak sdružovat nevidomé a  jinak těžce zrakově 
postižené občany a hájit jejich zájmy, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postiže-
ných občanů do společnosti. V moravskoslezském kraji jsou odbočky ve městech Bruntál, Frýdek-Místek, 
Havířov/Orlová, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava a Třinec.

Adresa:  Náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava

Tel.:   +420 776 305 022

E-mail:   ostrava-odbocka@sons.cz 

Web:   www.sons.cz

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s.

TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. - posláním TyfloCentra je vytvářet a poskytovat služby sociální a technické 
pomoci nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům i občanům s kombinovaným zdravotním posti-
žením, z nichž jedno je postižení zraku, vymezené Zakládací listinou TyfloCentra. Jsou to služby a činnosti, 
které vedou k samostatnosti a nezávislosti, zdokonalují kvalitu života, podporují společenské, pracovní 
a kulturní uplatnění, dosažení integrace handicapovaných občanů do společnosti na zásadě rovnosti. Dal-
ší činností směřují k rozšiřování možností pro uplatnění všestranných zájmů, ke komplexnímu zlepšování 
životních podmínek zdravotně, zejména těžce zrakově postižených občanů.

Adresa:  Náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Moravská Ostrava

Tel.:   +420 596 783 073

E-mail:   posta@tyflocentrum-ova.cz 

Web:   www.tyflocentrum-ova.cz

Tyfloservis Ostrava, o. p. s.

Tyfloservis, o. p. s. - nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potí-
že hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Působí též na společnost, aby dokázala k jejich 
samostatnosti přispívat a pomohla tam, kde je to třeba. Tyfloservis se mimo jiné snaží vybavit zrakově 
postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a informacemi, aby byl schopen v ma-
ximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se 
na možnosti svého dalšího rozvoje, ale dokázal též rozpoznat své meze a požádat o pomoc.

Adresa:  Sadová 1577/5, 702 00 Ostrava

Tel.:   +420 596 783 227

E-mail:   ostrava@tyfloservis.cz

Web:   www.tyfloservis.cz

17.3.2 Organizace pro osoby se sluchovým postižením

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p.  s. - posláním organizace je poskytovat tlumočení, 
základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způ-

sobem na území Moravskoslezského kraje a šířit osvětu vůči veřejnosti k překonání komunikačních bariér. 
Cílem je zajistit tlumočnickou službu občanům se sluchovým postižením v běžném každodenním životě, 
pomoci překonat komunikační bariéru a poskytnout jim nebo jejich blízkým základní sociální poradenství 
pro uplatňování práv a zájmů. Realizovat obecně prospěšné aktivity, zejména vzdělávací, kulturní a spor-
tovní akce pro občany se sluchovým postižením. Realizovat osvětové aktivity pro veřejnost o možnostech 
komunikace s  osobou se sluchovým postižením a  zajistit spolupráci s  institucemi za  účelem efektivní 
podpory osob se sluchovým postižením. Vizí organizace je přispět k plnohodnotnému životu osob se slu-
chovým postižením.

Adresa:   28. října 286/10, 702 00 Ostrava

Tel.:   +420 776 047 108

E-mail:   csnn@csnn.cz

Web:   www.csnn.cz

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, z. s.

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, zapsaný spolek - je nezisková dobrovolná profesní organiza-
ce sdružující především tlumočníky českého znakového jazyka bez ohledu na stav jejich sluchu. Hlavním 
posláním Komory je zasazovat se o rozvoj a lepší postavení tlumočnické profese u nás, čímž zároveň při-
spívá k naplňování práv a potřeb neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí. Komora je tu pro všechny 
tlumočníky, studenty tlumočení i další sympatizanty (podporovatele), kteří hledají možnosti vzdělávání, za-
jímají se o aktuality z oboru a je pro ně důležité zázemí profesní organizace. Komoru dělají sami tlumočníci 
pro ostatní tlumočníky. Členy Komory se tedy mohou stát i lidé, kteří se tlumočnické profesi nevěnují, ale 
zajímá je problematika Neslyšících, jejich kultura a jazyk, souhlasí s názorovými stanovisky a cíli Komory 
a podporují její aktivity - pro ty je tu možnost přidruženého členství.

Adresa:  Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1

Tel.:    —

E-mail:   info@cktzj.com

Web:   www.cktzj.com

LORM – Společnost pro hluchoslepé, z. s. 

LORM – Společnost pro hluchoslepé, zapsaný spolek - sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich 
rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou. Hluchoslepým lidem poskytují regis-
trované sociální služby: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci (výuku komunikace, prostorové 
orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, nácvik sebeobsluhy), průvodcovské, předčitatelské 
a  tlumočnické služby. Pořádají týdenní pobytové akce, klubová setkání, umělecké a  sportovní soutěže 
osob s hluchoslepotou a mnohé další. Poradenská centra se nacházejí v Praze, Liberci, Jindřichově Hrad-
ci, Brně a Ostravě a služby zajišťují na území hl. m. Prahy, ve Středočeském, Libereckém, Jihočeském, 
Jihomoravském, a Moravskoslezském kraji. Do ostatních regionů podle potřeby klientů dojíždějí.

Adresa:  Zborovská 62, 150 00 Praha 5

Tel.:   +420 257 314 012

E-mail:   info@lorm.cz

Web:   www.lorm.cz
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Moravskoslezská unie neslyšících, z. s.

Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek - posláním je poskytování registrovaných sociálních 
služeb pro osoby se sluchovým postižením (neslyšící, nedoslýchaví a později ohluchlí jedinci) od 7 let věku 
výše. V rámci sociálně aktivizačních služeb, tlumočnických služeb a odborně sociálních služeb  se zamě-
řuje na to, aby byly posíleny schopnosti a dovednosti klientů, rozvíjela se jejich samostatnost a soběstač-
nost, tímto se pak zvyšuje jejich schopnost začlenění se do společnosti a zároveň se snižuje míra jejich 
sociálního vyloučení. Služba vychází ze skutečnosti, že pro osoby se sluchovým postižením je prioritní po-
třebou pocit bezpečného sociálního zázemí, kolektivní sounáležitosti a důvěry v osoby poskytující pomoc. 
Důraz je kladen na pomoc osobám se sluchovým postižením při odstraňování komunikačních a informač-
ních bariér a nepochopení vyplývajícího ze sluchového postižení a jejich způsobu života.

Adresa:  Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava

Tel.:   +420 777 679 270 – pouze SMS

E-mail:   msun@msun.cz

Web:   www.msun.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (zkratka: SNN v ČR) - podporuje naplňování práv osob se 
sluchovým postižením na území České republiky. Poskytuje poradenské a preventivní služby. Podporuje 
zajištění informační a komunikační bezbariérovosti. Svaz se podílí na realizaci programů zdravotní, sociální 
a pracovní rehabilitace, poradenství, rekvalifikace a tlumočnických služeb pro sluchově postižené občany. 
Svaz organizuje a provádí vzdělávací, kulturní, společenské a  jiné aktivity, sloužící potřebám a zájmům 
osob se sluchovým postižením. Svaz je poskytovatelem i uživatelem sociálních služeb ve smyslu zákona 
č. 108/2006, Sb. O Sociálních službách v platném znění a souvisejících právních předpisů. Tato jeho čin-
nost je zaměřena především na osoby se sluchovým postižením a jejich rodinné příslušníky bez ohledu 
na rozsah a druh jejich sluchového postižení. Sdružuje ve svých 58 pobočných spolcích cca 4 000 členů 
s různým sluchovým postižením.

Adresa:  Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8

Tel.:   +420 224 816 829

E-mail:   snncr@snncr.cz

Web:   www.snncr.cz

17.3.3 Organizace pro osoby s tělesným postižením

NIPI ČR, o. s. 

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o. s. (ofi-
ciální zkratka: NIPI ČR, o. s.) – jejím cílem je podpořit fungování moderní občanské společnosti. V rámci 
tohoto cíle má NIPI ČR, o. s. zájem přispět svou činností zejména v oblasti podpory tvorby prostředí, které 
mohou svobodně využívat všechny skupiny obyvatelstva včetně skupin, které jsou ohroženy sociální ex-
kluzí. Mezi hlavní aktivity NIPI ČR, o. s. patří podpora rozvoje partnerství subjektů, metodická, odborná 
a konzultační činnost k otázkám integrace osob s omezenou schopností pohybu a orientace a dodržování 
standardních pravidel Organizace spojených národů. NIPI ČR, o. s. má 14 krajských organizací.

Krajské konzultační středisko
Adresa:  Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava 2

Tel.:   +420 603 440 763

E-mail:   ks-moravskoslezsky@nipi.cz

Web:   www.nipi.cz

Ostravska organizace vozíčkářů, z. s.

Ostravska organizace vozíčkářů, zapsaný spolek - je dobrovolným a nezávislým občanským sdružením, 
jehož hlavním cílem je prosazování nezávislých forem života zdravotně handicapovaných občanů. Sdružuje 
tělesně těžce postižené spoluobčany, pohybující se s pomocí invalidních vozíků – vozíčkáře a jejich „zdra-
vé“ přátele, kamarády a sympatizanty, žijící v Ostravském regionu a jeho okolí. Chce pomoci tělesně těžce 
postiženým spoluobčanům při jejich integraci do společnosti. Chce pomáhat vytvářet společenské klima 
a podmínky pro to, aby prožili svůj život smysluplně, aby zde pro tuto společnost i oni mohli zanechat svůj 
otisk. Ostravska organizace vozíčkářů je vydavatelem magazínu pro vozíčkáře VOZKA.

Adresa:  Horymírova 3054 / 121, 700 30 Ostrava 

Tel.:   +420 596 786 353

E-mail:   oov@seznam.cz

Web:   www.vozickari-ostrava.cz

Svaz tělesně postižených v České republice, z. s.

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. - je nestátní neziskovou organizací s celostátní působnos-
tí, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších 
tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Má přibližně 370 organizačních jedno-
tek (pobočných spolků) v celé ČR. Pracovníci těchto regionálních organizačních jednotek vykonávají svou 
činnost ve prospěch lidí se zdravotním postižením většinou na dobrovolné bázi. Organizace sdružuje přes 
35 000 členů, především osob s tělesným postižením, ale i osob s jiným zdravotním postižením, rodinných 
příslušníků nebo sympatizantů. Cílem Krajské organizace Moravskoslezského kraje STP je prosazování 
a naplňování zájmů a potřeb tělesně postižených osob v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy 
na území Moravskoslezského kraje.

Krajská organizace Moravskoslezského kraje
Adresa:  30. dubna 3, 702 00 Moravská Ostrava

Tel.:   +420 733 332 734

E-mail:   stpvcr@seznam.cz

Web:   www.svaztp-msk.cz

17.3.4 Organizace pro osoby s mentálním postižením

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. – zasazuje se za  lepší život lidí s mentálním 
postižením a jejich blízkých. 7 000 individuálních členů sdružených do 57 pobočných spolků ve 13 krajích 
ČR tvoří silný a stabilní základ pro organizaci, která je důležitým partner pro spolupráci a jednání na všech 
úrovních. Organizace mimo jiné sleduje dění na všech úrovních a vyjadřuje se ke změnám a rozhodnu-
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tím která se týkají lidí s mentálním postižením a  jejich blízkých. Upozorňuje na problémy, kterým musí 
lidé s mentálním postižením a jejich blízcí čelit. Statutárním orgánem je republikový výbor. Sdružení má 
pobočné spolky Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. V Moravskoslezském kraji se na-
cházejí pobočné spolky v Bohumíně, Bruntále, Českém Těšíně, Frýdku-Místku, Havířově, Karviné, Opavě 
a Rýmařově.

Adresa:  Karlínské nám. 59/12, 186 03 Praha 8

Tel:   +420 221 890 436

E-mail:   spmp@seznam.cz

Web:   www.spmpcr.cz

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Národní ústav pro autismus, z.ú. (zkratka: NAUTIS) – je nestátní nezisková organizace s právní formou 
ústavu, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s  autismem a  lidem kolem nich - tedy rodičům, 
sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším odborníkům. Prostřednictvím systému celoživotní 
podpory poskytuje NAUTIS lidem s autismem takové služby, aby se vzdělávali, užívali si života i pracovali. 
Aby mohli být co nejvíce samostatní, spokojení a co nejméně osamělí. Aby oni i jejich rodiny žili naplně-
ný život. NAUTIS je největší specializovanou organizací zabývající se péčí o osoby s autismem v České 
republice. Své zkušenosti a  postřehy předává spolupracujícím a  partnerským organizacím působících 
ve všech krajích ČR s cílem dosáhnout pokrytí kvalitními a komplexními službami pro lidi s PAS a jejich 
blízké ve všech regionech naší země.

Adresa:  V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8

Tel.:   +420 284 684 959

E-mail:   nautis@nautis.cz

Web:   www.nautis.cz

17.3.5 Organizace pro osoby s duševním onemocněním

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.  - je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 
1995 z rozhodnutí českých poskytovatelů péče v oblasti duševního zdraví. Posláním je iniciovat a realizovat 
změny, které vedou k přesunu péče o duševní zdraví do komunity, zvyšování respektu k lidem s duševním 
onemocněním, profesionálním a dostupným službám v oblasti péče o duševní zdraví. Působí v oblastech 
zapojování lidí s vlastní zkušenosti a nemoci, koncepční a metodická práce na poli politiky péče o duševní 
zdraví, přenos inovací ze zahraničí, a boj s předsudky. 

Adresa:  Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3

Tel.:   +420 222 515 305

E-mail:   cmhcd@cmhcd.cz

Web:   www.cmhcd.cz

Česká asociace pro psychické zdraví, z. s. 

Česká asociace pro psychické zdraví, z. s.  (zkratka: ČAPZ) - byla založena v roce 1996 jako občanské 
sdružení uživatelů psychiatrické péče a jejich blízkých, poskytovatelů této péče a širší veřejnosti. ČAPZ je 
otevřená jednotlivcům i organizacím, laikům i odborníkům různých profesí v oblasti péče o duševní zdraví, 
uživatelům této péče, jejich rodinným příslušníkům a blízkým, všem, které tato oblast zajímá. Podporuje 

rozvoj moderních, humánních, komunitně orientovaných přístupů k lidem s duševní nemocí. Vytváří a pod-
poruje politiku zasazující se o ochranu duševního zdraví, o budování, rozvoj a propojení jednotlivých složek 
komplexní péče o osoby s duševní nemocí. Osvětovou a vzdělávací činností vytváří prostor pro širokou 
diskusi a rozšiřovat tak představu občanů o vyhovujících službách v oblasti duševního zdraví. Asociace 
vydává časopis Esprit. 

Adresa:  Panská 8, 110 00 Praha 1 

Tel.:   +420 224 212 656

E-mail:   info@capz.cz

Web:   www.capz.cz

Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, z. s. 

Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, z. s.  (zkratka: SPDN) - Hlavní činnost SPDN ČR směřuje 
k ochraně a uspokojení společných zájmů v oblasti duševního zdraví. V rámci této činnosti spolupracuje 
vládními a zákonodárnými orgány, posuzuje jejich legislativní návrhy a dává k nim připomínky, sleduje a vy-
hodnocuje plnění zákonných a jiných opatření, jejich návaznost na normy České republiky a mezinárodní 
závazky, spolupracuje s českými i mezinárodními organizacemi v oblasti duševního zdraví, spolupracuje 
s kontrolními orgány u poskytovatelů služeb pro duševně nemocné, a zajišťuje osvětovou a poradenskou 
činnost v oblasti duševního zdraví.

Adresa:   Kupková 664/62, 638 00 Brno 

Tel.:   +420 549 418 205

E-mail:   zavisek@volny.cz

Web:   www.spdn-cr.org

17.3.6 Organizace pro osoby se vzácným onemocněním

Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s. 

Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.  (zkratka: ČAVO) - vznikla v březnu roku 2012. Posláním 
ČAVO je sdružovat organizace pacientů se vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty, zastupovat jejich 
zájmy a posilovat povědomí o specifické problematice vzácných onemocnění mezi odborníky ve zdravot-
nictví, představiteli státních i mezinárodních institucí a veřejnosti. Mezi nejdůležitější cíle ČAVO patří prosa-
zovat zájmy pacientů se vzácnými onemocněními ve zdravotnictví, posilovat povědomí veřejnosti, státních 
i mezinárodních institucí o problematice vzácných onemocnění, zlepšovat přístup k  informacím, léčbě, 
diagnostice i dalším zdravotním službám pro pacienty se vzácným onemocněním, podporovat vědecký 
i klinický výzkum v oblasti vzácných onemocnění, a skrze sociální služby, vzdělávání a další formy podpory 
zlepšovat kvalitu života pacientů.

Adresa:   Bělohorská 19, 169 00 Praha 6

Tel.:   +420 774 151 290

E-mail:   cavo@vzacna-onemocneni.cz 

Web:   www.vzacna-onemocneni.cz

Orphanet v České republice

Orphanet v České republice - je portálem nabízejícím všem zájemcům informace o vzácných onemocně-
ních a léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění. Posláním Orphanetu je zlepšovat diagnostiku, léčbu 
i další péči o pacienty se vzácnými onemocněními. Orphanet je řízen evropským konsorciem asi 40 zemí 
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v čele s francouzským týmem. Národní týmy jsou odpovědné za sběr dat o specializovaných klinických 
službách, laboratořích, probíhajících výzkumných projektech a pacientských organizacích v dané zemi. 
Týmy všech zemí dodržují stejnou úmluvu o kvalitě.

Adresa:   Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF a FN Motol 
   V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Web:   www.orphanet.cz

Národní koordinátor: Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA
   Tel.: +420 224 439 548 , e-mail: milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz

Kontaktní osoba: MUDr. Marek Turnovec
   Tel.: +420 224 433 535 , e-mail: marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz

17.3.7 Informační portály

Helpnet.cz

Informační portál pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci v problematice zdravotního 
postižení. Anotace s odkazy na tuzemské internetové zdroje jsou roztříděny podle základních skupin posti-
žení – zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní 
zdraví. Tyto hlavní cílové skupiny doplňují rodiče dětí se zdravotním postižením a senioři.

Web:   www.helpnet.cz

Lide mezi lidmi

Zdravotně-sociální portál je věnován lidem, kteří mají dlouhodobé zdravotní a sociální problémy. Upozor-
ňujeme na situaci lidí se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocných, seniorů, ale také rodin pečujících 
třeba o dítě s autismem. Chceme ukázat, že tito lidé mají co nabídnout a mají právo na plnohodnotný život. 
Tvůrci portálu, jehož vznik podpořil Evropský sociální fond, jsou osoby se zdravotním postižením.

Web:   www.lidemezilidmi.cz

17.4 ORGANIZACE PRO RODINY S DÍTĚTEM 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Alfabet.cz

Alfabet.cz – jehož provozovatelem je organizace Alfa Human Service, je portál obsahující informační servis 
pro rodiče dětí se zdravotním postižením. Portál nabízí informace o jednotlivých typech zdravotního posti-
žení a onemocnění, možnosti léčby, rehabilitace, kompenzačních pomůckách, informace z oblasti legisla-
tivy a informace o vzdělávání a integraci dětí se ZP. Dále je zde možno nalézt kontakty na poskytovatele 
sociálních služeb a jiná zařízení. Portál přináší denní monitoring medií 

z oblasti života osob se zdravotním postižením a  informace o akcích zaměřených na tuto problematiku 
(odborné semináře, akce, konference apod.). Informační portál Alfabet se tak stává plnohodnotným part-
nerem rodin s dětmi se zdravotním postižením, ale i odborníkům a dalším osobám, které se o tuto proble-
matiku zajímají.

Alfa Human Service 
Adresa:  Na Vrcholu 25, 130 00 Praha 3 

Tel.:   +420 242 441 486 

E-mail:   info@alfabet.cz   

Web:   www.alfabet.cz

Šance dětem

Šance dětem – internetový portál nabízí kvalitní informace z oblasti ohrožených dětí v České republice. 
Články, které zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zoriento-
vat v problémové situaci, kterou právě řeší. A dále pro všechny, které zajímá téma ohrožené děti. Důležité 
podněty zde mohou najít i pracovníci v oblasti sociální práce s rodinami nebo studenti souvisejících stu-
dijních oborů. Portál také umožňuje všem dárcům, kteří chtějí pomoci, získat kvalitní a důvěryhodné infor-
mace. Články, které na webu najdete, byly vytvořeny ve spolupráci s předními českými odborníky, kteří 
se na téma ohrožené děti v různých souvislostech specializují. Informační portál byl spuštěn v létě 2011. 
Vytvoření portálu iniciovala Nadace Sirius, o. p. s. s cílem nabídnout široké veřejnosti informace z oblasti 
ohrožených dětí v České republice na jednom místě. 

Obecně prospěšná společnost Sirius, o. p. s.
Adresa:   Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1 

Tel.:   +420 257 712 942

E-mail:   info@nadacesirius.cz

Web:   www.sancedetem.cz

Volné sdružení poskytovatelů rané péče v Moravskoslezském kraji

Volné sdružení poskytovatelů rané péče v Moravskoslezském kraji - vzniklo, aby zájemcům o ranou péči 
pomohlo orientovat se v nabídce služeb. Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní 
formou služby, služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, 
nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena  na podporu 
rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. V Moravskoslezském kraji je několik 
organizací, které poskytují ranou péči. 

Alfi, z. s.

Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS
Adresa:  Brandlova 1267/6, 702 00 Ostrava

Tel.:   +420 257 712 942

E-mail:   info@alfi-ostrava.cz

Web:   www.alfi-ostrava.cz
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. 

Raná péče Moravy a Slezska
Adresa:  Jungmannova 25, 779 00 Olomouc

Tel.:   +420 739 642 677

E-mail:   ranapecemorava@detskysluch.cz

Web:   www.detskysluch.cz

Slezská diakonie

Poradna rané péče EUNIKA Karviná
Adresa:  Horova 654, 734 01, Karviná-Ráj; Kostíkovo náměstí 646, 738 01, Frýdek-Místek

Tel.:   +420 731 670 761, +420 739 684 916

E-mail:   vedouci.eunika@slezskadiakonie.cz, poradce.rp@slezskadiakonie.cz 

Web:   www.slezskadiakonie.cz

Slezská diakonie

Poradna rané péče LYDIE Český Těšín
Adresa:  Třanovského 1758/10, 737 01 Český Těšín

Tel.:   +420 558 712 728

E-mail:   rp.lydie@slezskadiakonie.cz

Web:   www.slezskadiakonie.cz

Slezská diakonie

Poradna rané péče MATANA Krnov
Adresa:  Hlubčická 9, 794 01 Krnov

Tel.:   +420 731 191 868

E-mail:   ranapece@sdk.cz

Web:   www.slezskadiakonie.cz

Slezská diakonie

Poradna rané péče SALOME Bohumín a Ostrava
Adresa:  Nerudova 1041, 735 81 Bohumín; Pobočka: Štramberská 2871/47, 703 00, Ostrava

Tel.:   +420 734 350 010, +420 733 622 330

E-mail:   rp.salome@email.cz, rp.salome@slezskadiakonie.cz, salome@slezskadiakonie.cz

Web:   www.slezskadiakonie.cz

 

Sociální služby města Havířova 

Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“
Adresa:  Atriová 5, 736 01 Havířov-Město

Tel.:   +420 596 885 678

E-mail:   ranapece-rad@ssmh.cz 

Web:   www.ssmh.cz

Společnost pro ranou péči, z. s.

Středisko rané péče SPRP, pobočka v Ostravě 
Adresa:  Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava

Tel.:   +420 774 567 236

E-mail:   ostrava@ranapece.cz

Web:   www.ranapece.cz

17.4.1 Svépomocné a podpůrné rodičovské skupiny
Tyto skupiny vznikají na základě společného zájmu rodičů a pečujících osob. Podporu poskytují především 
sdílením informací, poskytováním vzájemné podpory, organizováním aktivit pro děti i seminářů a vzdělá-
vání pro rodiče apod. Jsou zpravidla vázány na určitou lokalitu a specifické zdravotní postižení (např. PAS, 
Downův syndrom apod.). Informace o některých svépomocných skupinách:

ABC o. p. s.
nestátní nezisková organizace poskytující služby pro děti s poruchou autistického spektra. 
Web: www.autistickedite.cz

ADAM - autistické děti a my z. s.
Podpora nejen děti  s PAS, ale hlavně rodinu jako celek. 
Web: www.adam-pas.cz

ANGELMAN CZ
Spolek podporující rodiny dětí s Angelmanovým syndromem. 
Web: www.angelman.cz

Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními
Sdružování rodičů a přátel dětí s DMO, neurologických onemocnění a poranění mozku. 
Web: www.asociace-deti-dmo.cz

Bobeš CMR
Setkávání rodičů s dětmi se zdravotním postižením. 
Web: www.bobescentrum.cz
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Centrum pro dítě s diabetem, z. s.
Pro rodiče, jejichž děti onemocněly nevyléčitelnou nemocí diabetes mellitus. 
Web: www.ditesdiabetem.cz

Čmeláček, z. s.
Setkávání rodin, poradenství, volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi s postižením. 
Web: www.cmelacek.cz

Federace rodičů a přátel sluchově postižených
Sdružení rodičů, přátel a profesionálů, které vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodi-
čů. Web: www.infocentrum-sluch.cz

ITY, z. s.
Podpora rodin pečujících o děti a osoby s poruchou autistického spektra a osob s kombinovaným handi-
capem (ve věku od 6 do 26 let). 
Web: www.ity-os.cz

Klub Bechtěreviků České republiky, z. s.
Je volným a dobrovolným sdružením zdravotně postižených občanů Bechtěrevovou chorobou (diagnóza 
ankylozující spondylitida), rodinných příslušníků a všech příznivců a zájemců o zlepšení životních podmí-
nek takto zdravotně postižených občanů. 
Web: www.klub-bechtereviku.cz

Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s.
Hlavním cílem je pomáhat lidem s nesnášenlivostí lepku a s přidruženými chorobami – celiakie, alergie 
na lepek, Duhrinova choroba apod. 
Web: www.kco-msk.cz

Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z. s.
Mezi činností klubu patří například zajišťování letních ozdravných integrovaných pobytů v tuzemsku i za-
hraničí, pravidelné setkávání, apod. 
Web: www.mseliska.cz

Kolpingova rodina Smečno
Zlepšování kvality života nemocných dětí se SMA a dystrofiemi a pečujících osob. 
Web: www.dumrodin.cz

Modrý Přístav Krnov
Nabízí rodinám dětí s autismem, nebo jiným zdravotním postižením místo, kde mohou bezpečně zakotvit, 
načerpat sílu a inspiraci a setkat se s ostatními rodinami. 
Web: www.modry-pristav.webnode.cz

Nikdy nejsi sám z. s.
Mezi činností patří organizování mimoškolní činnosti pro děti a mládež s postižením organizování setká-
vání rodin, které pečují o své blízké, apod. 
Web: www.nikdynejsisam.eu

Občanské sdružení Želvička
Nezávislé sdružení lidí se zájmem o podporu rozvoje komplexní péče o handicapované děti, a to bez rozdílu 
národnosti, pohlaví, rasy, původu, politické příslušnosti, náboženského vyznání a sociálního postavení. 
Web: www.oszelvicka.webnode.cz

ONKA, z. s.
Neziskový spolek rodičů dětí, které prošly onkologickým onemocněním. Na základě zkušenosti pomáhají 
ostatním rodičům, kteří se ocitli ve stejné situaci. 
Web: www.onka-sdruzeni.cz

RAIN MAN Spolek rodičů a přátel dětí s autismem
Sdružuje rodiče a odborníky pomáhajících profesí (pedagogy, vychovatele, ředitele speciálních mateř-
ských, zvláštních, pomocných škol a sociálních zařízení, klinické i poradenské psychology, psychoterape-
uty a sociální pracovníky), studenty ale i ty, kteří chtějí „jen“ přispět svými možnostmi lidem s poruchou 
autistického spektra ke zlepšení kvality jejich života. 
Web: www.rain-man.cz

17.5 Půjčovny kompenzačních pomůcek

Seznam půjčoven kompenzačních pomůcek

Název poskytovatele Místo poskytování Web

AlFi, z. s. Ostrava www.alfi-ostrava.cz

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková 
organizace

Frýdek-Místek www.psfm.cz

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. Ostrava www.prorodiny.cz

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského 
kraje o. p. s. 

Bruntál, Frýdek-
Místek, Nový Jičín, 

Ostrava, Opava
www.czp-msk.cz

Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace Český Těšín www.csstesin.cz

Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově Rýmařov www.diakonierymarov.cz

DomA - domácí asistence Kobeřice www.domakoberice.cz
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Název poskytovatele Místo poskytování Web

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace

Ostrava www.domovkamenec.ostrava.cz

Help - in, o. p. s. Bruntál www.help-in.cz

HOSPIC Frýdek-Místek, p. o. Frýdek-Místek www.hospicfm.cz

Charita Bohumín Bohumín www.bohumin.charita.cz

Charita Český Těšín Český Těšín www.ceskytesin.caritas.cz

Charita Frenštát pod Radhoštěm
Frenštát pod 
Radhoštěm

www.frenstat.charita.cz

Charita Frýdek - Místek Frýdek-Místek www.charitafm.cz

Charita Hlučín Hlučín www.charitahlucin.cz

Charita Kopřivnice Kopřivnice www.charitakoprivnice.cz

Charita Krnov Krnov www.krnov.charita.cz

Charita Nový Jičín Nový Jičín www.charitanj.cz

Charita Odry Odry www.odry.charita.cz

Charita Opava Opava www.charitaopava.cz

Charita Ostrava Ostrava www.ostrava.caritas.cz

Charita Studénka Studénka www.studenka.charita.cz

Charita sv. Martina Malá Morávka www.svmartin.charita.cz

Charita Třinec Třinec www.charitatrinec.cz

Název poskytovatele Místo poskytování Web

Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. Ostrava www.mhondrasek.cz

Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek Ostrava www.msun.cz

Péče srdcem, z.ú. Ostrava www.pecesrdcem.cz

Pečovatelská služba OASA Nový Jičín, o. p. s. Nový Jičín www.agentura-oasa.cz

Pečovatelská služba OASA Opava, o. p. s. Opava www.agentura-oasa.cz

Slezská diakonie Ostravsko (Havířov) www.slezskadiakonie.cz

Slezská diakonie Třinecko a Těšínsko www.slezskadiakonie.cz

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Karviná www.slezskahumanita.cz

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace Karviná www.socsluzbykarvina.cz

Sociální služby města Havířova, příspěvková organizace Havířov www.ssmh.cz

Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí www.sssfno.cz

UnikaCentrum, z.ú. Karviná www.unikacentrum.cz

Svaz tělesně postižených v ČR, krajská organizace MSK Ostrava www.svaztp-msk.cz

SONS ČR 
Frýdek-Místek, Nový 
Jičín, Opava, Ostrava

www.sons.cz/
moravskoslezskykraj
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ZÁVĚR

V roce 2009 vydal Moravskoslezský kraj, odbor zdravotnictví informační publikaci s titulem „Přehled zdra-
votnických zařízení v Moravskoslezském kraji“. Druhé vydání publikace bylo zaměřeno na aktuální změny 
s ohledem na zdravotnické zákony od 1. 4. 2012, vyšlo v roce 2013. Tato publikace jej tedy již třetím vydá-
ním. 

Moravskoslezský kraj / Odbor zdravotnictví.
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