
Čekací doby  
plánovaných výkonů

ddOunokýv vezáN ělení Čekací doba

Alergologické vyšetř m 1cerebiL eigologrelAíne ěsíc

Alergologické vyšetř yndýt 2vonruT eigologrelAíne

m  3vonruT itselob ecnalubmAunéret z ínándejbO ěsíce

Pedopsychiatrické komplexní vyšetř Díne ě m 3–2eirtaihcysp ákst ěsíce

Pedopsychiatrické cílené vyšetř Díne ě m 2–1eirtaihcysp ákst ěsíce

Pedopsychiatrické kontrolní vyšetř Díne ě m 1 odeirtaihcysp ákst ěsíce

Psychologické komplexní vyšetř Díne ě m 2eirtaihcysp ákst ěsíce

Psychologické cílené vyšetř Díne ě m 2eirtaihcysp ákst ěsíce

Psychologické kontrolní vyšetř Díne ě m 2eirtaihcysp ákst ěsíce

nd 5–2 oDeigolotebaiDpmoked ,MD tyhcáz – íntuka – eigolotebaid ecnalubmA ů

Převzetí diabetika do péč m 4 oDeigolotebaiDe ěsíců

m 4–3 oPeigolotebaiD aid ylortnok énledivarP ěsících

Vyšetř nd 41 oDeigolotebaiDtneicap ývon ékcirtaidop íne ů

ndýt 5–4eigolotebaiD eirtaidop ylortnok énledivarP ů

m 3–2eigolotebaiD)ídávorpen es 02/9 od( ecakude ínputsv eigolotizebO ěsíce

Obezitologie vstupní vyšetř m 6–3eigolotebaiD)ídávorpen es 02/9 od( íne ěsíce

m 6–4eigolotebaiDylortnok eigolotizebO ěsíců

Endrokrinologické vyšetř m 4cerebiL eigolonirkodnEíne ěsíce

ndýt 8eigoloretneortsaG ů

yndýt 4eigoloretneortsaGeipoksortsaG

yndýt 2eigoloretneortsaGeipoksoretne ávolspaK ,eipoksoretnE

Geriatrické vyšetř ddo – ecnalubma ákcirtaireGíne ělení 
následné péče

do 3 měsíců

Běžné vě m 2eigolokenyGecarepo ékcigolokenyg íšt ěsíce

m 1eigolokenyGecarepo ékcigolokenyg–oknO ěsíc

Poradna chronického srdeč m 2murtnecoidraKínáhles ohín ěsíce

m 3murtnecoidraKeznetrepyh ínláiretra andaroP ěsíce

Katetrizační vyšetř índ 41murtnecoidraKecrds íne

Vyšetř ddo ínžoKicnalubma an íne ě m 3 accínel ěsíce

Indikační vyšetř ndýt 5–4eigrurihcorueNíne ů

m 3eigrurihcorueNecnalubma .rihc .dnopS ěsíce

Stabilizace páteře/č ecív i ykor 2eigrurihcorueNanitsil ícake

ndýt 6–4eigrurihcorueNulenut ohínláprak ecarepO ů

yndýt 4eigrurihcorueNecarepo .rihcoruen íntatsO

m 3–2eigolorueN ěsíce

Elektrofyziolog. laboratoř yndýt 3eigolorueN)PEAB ,PEV ,PEM ,PESS( 

Extrapyramidová onemocně m 3–2eigolorueNín ěsíce

ndýt 01–8eigolorueNDCT + ditorak onoS ů

ndýt 6–4eigolorueN andarop ákcigolotpelipE ů

yndýt 4eigolorueNyvalh itselob orp andaroP

m 3 az x1eigolorueNyticitsaps artnec.geR icmár v XTB ecakilkpa – einotsyD ěsíce, dle domluvy

yvulmod eldmurtnecorueNgolohcysP

Oulakáz ohédeš ecarepO ční oddě yndýt 4ínel

Gastroskopie /urgentní pacienty objednáváme přednostně/
střevních zánětů

do 14 dnů

Koloskopie
střevních zánětů

do 2 měsíců

Chirurgické endoskopické výkony (dilatace, EMR,…)
střevních zánětů

do 2 měsíců

Enteroskopie
střevních zánětů

do 2 měsíců
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ddOunokýv vezáN ělení Čekací doba

Akutní endoskopické výkony
střevních zánětů

do 2 hodin

Indikace k biologické terapii
střevních zánětů

do 1 měsíce

Poradenská činnost
střevních zánětů

do 4 měsíců

ddOicomen ytilanoiseforp ínezuosoP ělení nemocí z povolání 7–14 dní vstupní vyš.

ddOeigolotameh ecnalubmA ělení klinické hematologie do 3 měsíců

Ambulance hematologických výkonů Oddělení klinické hematologie do 14 dnů

Poradna pro hyperlipidemie vstupní vyšetření Oddělení klinické biochemie do 2 měsíců

Ambulantní ORL vyšetř m 1ukrk a yvalh eigrurihc ,LRO .ddO  íne ěsíc

Vyšetř m 1ukrk a yvalh eigrurihc ,LRO .ddOeirtemoidua – uhculs íne ěsíc

m 9ukrk a yvalh eigrurihc ,LRO .ddO  ecarepo LRO íntukaeN ěsíců

ndýt 4 odukrk a yvalh eigrurihc ,LRO .ddO  ecarepo LRO ékcigoloknO ů

Oddělení nukleární medicíny 8 týdnů

Vyšetř m 3–2eidepotrOicnalubma an íne ěsíce

m 31eidepotrOazétorpodne ínlátoT ěsíců

m 3eidepotrOeipoksortrA ěsíce

Vyšetř m 2vonruT eidepotrOicnalubma an íne ěsíce

m 4vonruT eidepotrOeipoksortrA ěsíce

Umě m 6vonruT eidepotrOydarhán ínbuolk él ěsíců

ddo íncilPecnalubma íncilP ě m 2ínel ěsíce

ddo íncilPecnalubma ákcipoksohcnorB ě yndýt 2–1ínel

Ambulance léčby poruch dýchání ve spánku Plicní oddě yndýt 4ínel

ddo íncilPtnaldýrF ecnalubma íncilP ě m 3–2ínel ěsíce

Dě ndýt 01–6ecatilibaheRecatilibaher ákst ů

Ambulance – vyšetření lékař ndýt 6–1ecatilibaheRme ů

índ 7–3ecatilibaheReiparet ínlákizyf  – ecnalubmA

Ambulance – léčebná tě ndýt 5–3ecatilibaheRavohcýv ánsel ů

Ambulance – léčebná tělesná výchova dě ndýt 5–3ecatilibaheRít ů

Hospitalizace na rehabilitačním lů ndýt 8–4ecatilibaheRukž ů

 zebvonruT ecatilibaheRecnalubmA čekání

nedýt accvonruT ecatilibaheRecazilatipsoH

ndýt 5–3GDR ů

ndýt 01–6GDRitneicap íntnalubma – ecnanozer ákcitengaM ů

m 3 odGDR ěsíců

Ambulance revmatologie – standartní vyšetření Revmatologické oddělení 3 měsíce

Ambulance revmatologie – statim vyšetření Revmatologické oddělení po dohodě lékař – lékař 

Biologická léč ddo ékcigolotamveRab ělení po dohodě lékař – lékař 

Ambulance revmatologie – Turnov (ordinace 1x týdně) Revmatologické oddělení 3 měsíce

Ozař zovorp omimeiparetoidaRborohc hcývorodánen ínávo

Sanace chrupu v celkové narkóze u neošetřitelných pacientů ÚČ m 21–6HCO ěsíců

Extrakce zubů moudrosti v celkové narkóze ÚČ m 3–1HCO ěsíce

Urgentní interní příjem pro dospělé – vyhrazeno jen pro 
akutní neodkladné případy

Urgentní interní příjem bez objednání
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