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PraktIcké rady Pro PacIenty 
Po transPlantacI ledvIn  

s ohledem na oPatření covId 19

Interní klinika

 � Podrobné informace k současné situaci je možno 
najít na internetové stránce FN Ostrava 

 (pomoc.fno.cz). 
 � Můžete využít dobrovolnickou linku Moravsko-

slezského kraje 595 622 595, případně kontakto-
vat místní obci.

 � Situace je náročná, ale určitě ji společně zvlád-
neme. Pokud se necítíte dobře psychicky, volejte 
596 318 080.

 � V případě zdravotních potíží (teploty, kašel, atp.) 
zavolejte Vašemu praktickému lékaři.

 � V případě snížení množství moče, objevení se 
krve v moči nebo bolesti v místě transplantova-
né ledviny kontaktujte lékaře transplantační JIP 
- telefon: 597 372 665.

 � Pro konzultace při zhoršení zdravotního stavu 
volejte transplantačního lékaře Interní kliniky 
603 500 648, 736 541 342.



Praktické rady pro pacienty 
po transplantaci ledvin s ohledem 
na opatření covId 19
Transplantace ledviny v současnosti je nejlepším 
řešením léčby pro pacienty se selháním ledvin 
a dává jim šanci dále žít plnohodnotný a úspěšný 
život. Každý pacient po transplantaci je ve zvýše-
ném riziku celé řady infekcí. Díky současné situaci je 
u Vás navíc zvýšené riziko vzniku a případně horší-
ho průběhu další infekce – koronavirem (COVID-19), 
z toho důvodu se:

 � V dalších minimálně 4 týdnech se zdržujte pokud 
možno pouze doma, případně na Vaší zahrádce. 
Nechoďte ven, pokud je riziko, že potkáte jiné lidi.

 � Doma buďte s minimálním počtem dalších osob, 
optimálně s jen jednou další osobou. Tento člověk 
by však také neměl chodit ven. 

 � Veškeré nákupy nechť obstarává někdo jiný. Pří-
padně se můžete obrátit na:

 � Dobrovolnictví Adra Ostrava,  
zelená linka 800 199 922 (potraviny, léky)

 � www.mujnakup-ostrava.cz,  
telefon 777 287 300, www.nakup.itesko.cz

 � Pokud se nuceně setkáte s jiným člověkem, a to 
i doma, držte si pokud možno minimálně 2 metro-
vý odstup a všichni při kontaktu mějte nasazeny 
ústenky nebo respirátory (bez výdechového ven-
tilu). 

 � Pokud je nemáte, volejte 597 372 665 a my Vám 
plátěné roušky vydáme.

 � Pokud musíte vyjít nezbytně ven (například 
na kontrolu k lékaři) dbejte všech opatření - 
po celou dobu mějte ústenku nebo respirátor (bez 
výdechového ventilu), vhodné je použít také jaké-
koliv brýle a rukavice, udržujte minimálně 2 met-
ry odstup.

 � Dezinfikujte a myjte si často ruce (vždy při pří-
chodu domů a také vždy před nasazením a sun-
dáním ústenky), mějte vlastní ručník, nedotýkejte 
se obličeje a očí.

 � Sledujte pravidelně situaci v médiích (televize, in-
ternetové stránky - například ministerstva zdra-
votnictví, rádio) ohledně vývoje situace infekce 
v naší zemi. https://koronavirus.mzcr.cz/ .  

 http://www.khsova.cz




