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DIALÝZA
III. INTERNÍ KLINIKA
FN OLOMOUC

III. interní klinika FN Olomouc je široce
koncipované pracoviště, které poskytuje
mimo standardní péči v oblasti všeobecného
vnitřního lékařství také vysoce specializovanou
diagnostickou a léčebnou péči v profilových
oborech kliniky:

HEMODIALÝZA
Individuální přístup
Profesionální a kvalifikovaná zdravotní péče

nefrologie, zahrnující:

Naše hemodialyzační středisko disponuje celkem 18
moderními lůžky ve dvou nově zrekonstruovaných
sálech vybavených klimatizací, TV či Wi-Fi připojením.

• diagnostiku a léčbu onemocnění ledvin

Provádíme veškeré dostupné dialyzační metody:

• transplantaci ledvin včetně komplexní
předoperační přípravy a následné dispenzární
péče nemocných po transplantaci

• hemodialýza

• všechny formy očišťování krve (hemodialýza,
hemoperfúze, hemofiltrace, hemodiafiltrace,
membránová plazmaferéza, ambulantní
peritoneální dialýza a chronická cyklická
peritoneální dialýza - CAPD) u chronických
i akutních stavů

• hemofiltrace

dále pak také v oborech revmatologie,
endokrinologie a v neposlední řadě
diabetologie.
Naši pacienti mají zajištěnou komplexní péči
s návazností na další specializovaná pracoviště
FN Olomouc s možností okamžitého řešení
akutních zdravotních potíží.

• hemoperfúze
• hemodiafiltrace
• membránová plazmaferéza
• ambulatní peritoneální dialýza
• chronická cyklická peritoneální dialýza (CAPD)
Máme pak přímou návaznost na Transplantační
centrum FN Olomouc, zajištující transplantace ledvin.
Našim dialyzovaným pacientům nabízíme nad
rámec veškeré zdravotní péče také například:
• bezplatný vjezd a parkování na vyhrazených
místech u kliniky
• možnost využití dialyzačních lůžek také
v odpoledních či večerních hodinách podle vašich
časových možností
• snadnou dostupnost lékárny FN Olomouc
zajišťující široký sortiment léků na předpis
s minimalizací doplatků a možností jejich
doručení přímo na kliniku
• zajištění rekreačních dialýz (tj. možnost vaší
dovolené takřka bez omezení – domluvíme
vám dialýzu na jiném pracoviště podle vašeho
plánovaného místa pobytu)
• nutriční poradenství našich výživových specialistů
• psychologické poradenství
• možnost využití služeb sociálního oddělení FN
Olomouc v nepříznivé sociální situaci (informace
o možnostech různých sociálních příspěvků
a pomoc s podáním žádostí)

