
PROČ?

NEMOCNICE V ORLOVÉ NEKONČÍ. 
PÉČE ZŮSTANE ZACHOVÁNA
24 HODIN DENNĚ, 7 DNÍ V TÝDNU.
Změny jsou ale nutné.

Populace stárne a stále více lidí po úrazech, 
zákrocích a onemocněních potřebuje 
dlouhodobou následnou péči. Lůžka pro
ně ale chybí a dlouho na ně musí čekat.
V celém Česku chybí lékaři a sestry.
U nás také. 
Musíme se postarat o naše nemocné 
seniory.NEBOJTE SE ZMĚN!

Ambulance v Orlové zůstanou a přibudou
i další. 
Navýší počet ordinačních hodin. Déle budou 
pro vás na očním nebo na gynekologii.
Přesunou se jenom akutní lůžka.
Když bude nutná hospitalizace, v ambulanci 
lékaři pacienta stabilizují a nechají ho 
zdarma rychle převézt do nejvhodnější 
nemocnice. 

Karviná-Ráj i Havířov jsou kousek, 12 a 13 km.

CO PŘINESE 
OPTIMALIZACE 
NEMOCNICE ORLOVÉ 
občanům města Orlové 
a jeho okolí?

Lůžková oddělení orlovské nemocnice se 
přestěhují na pracoviště v Karviné-Ráji, 
které má volnou kapacitu.

Pacientům tu bude zajištěna vysoce 
odborná komplexní zdravotní péče 
včetně vyšetření na CT, v budoucnu i na 
magnetické rezonanci.

Ambulantní rehabilitační péče zůstane v 
Orlové. Lůžková rehabilitace se přestěhuje 
do samostatného pavilonu v Karviné-Ráji, 
vznikne tu nové komplexní rehabilitační 
centrum. 

Stojíme o všechny naše lékaře a zdravotní 
sestry, aby tu stále byli pro vás.

CO PŘINESE 
OPTIMALIZACE:
Kvalitní zdravotní péči pro pacienty. 
Stabilní týmy lékařů a zdravotních sester. 
Efektivní hospodaření. Nemocnice bude
moci více investovat do přístrojů a vybavení.

1. Jsme a budeme tu pro vás non-stop. Nepřetržitě
24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

2. Všechny ambulance zůstanou zachovány, 
některé navíc rozšíří ordinační dobu. Přibude 
laktační poradna pro maminky s novorozenci, 
rozšíří se spektrum péče v ambulanci bolesti. 

3. Interní a chirurgické ambulance budou 
fungovat i nadále. Odborní lékaři budou k dispozici 
nepřetržitě.
 
4. Když lékař v ambulanci zjistí, že potřebujete 
hospitalizaci, budete zdarma převezeni do nejbližší 
vhodné nemocnice.  

5. Přibudou lůžka pro dlouhodobě nemocné 
pacienty. Výrazně se tak zkrátí čekací doba.  

6. Nadále budeme v orlovské nemocnici 
poskytovat speciální intenzivní dlouhodobou 
zdravotní péči. Kapacita těchto vysoce odborných 
pracovišť vzroste.

7. Díky lepšímu hospodaření budou možné větší 
investice do moderního vybavení nemocnice. 

8. Samozřejmostí je zachování provozu lékárny.
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