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Poslední aktualizace 20.listopadu 2018 
  

Klinika Vyšetření, výkon 
Průměrná 

čekací doba 

Oční klinika 

Vyšetření dětského pacienta 8 týdnů 

Vyšetření v makulární poradně 15 týdnů 

Neurooftalmologické vyšetření (neakutní) 14 týdnů 

Oftalmodiabetologické vyšetření 6 týdnů 

Vyšetření rohovkových onemocnění (neakutní) 12 týdnů 

Vyšetření glaukomu (zeleného zákalu) 8 týdnů 

Fluoroangiografie – vyšetření očního pozadí po nitrožilní aplikaci barviva 4–5 týdnů 

Operace šilhání u dětí 10 týdnů 

Operace katarakty (šedého zákalu) 10-12 týdnů 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní 
medicíny 

Centrum pro léčbu chronické bolesti 4 týdny 

Radiodiagnostická klinika 

Magnetická rezonance (standardní)  6 týdnů 

Mamografické vyšetření 4 týdny 

Ultrazvukové vyšetření prsů 8 týdnů 

CT (počítačová tomografie) 6 týdnů 

Ústav lékařské biochemie a laboratorní 
diagnostiky 

Vyšetření pro trombofilní stavy (stavy zvýšeného srážení krve) 6–8 týdnů 

Klinika adiktologie Vstupní ambulantní vyšetření při závislosti na návykových látkách 6–8 týdnů 

Ústav tělovýchovného lékařství 
Základní sportovní prohlídka 8 týdnů 

Spiroergometrie (zátěžový test) 6 týdnů 
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Stomatologická klinika 

Operace vrozených a vývojových čelistních i obličejových vad až 2 roky 

Artroskopie (endoskopické vyšetření) čelistních kloubů 6 měsíců 

Totální endoprotéza čelistního kloubu až 3 roky 

Chirurgické odstranění neprořezaných zubů v celkové anestézii 6 měsíců 

Chirurgické odstranění neprořezaných zubů v lokální anestesii 1 měsíc 

Ambulance pro onemocnění čelistního kloubu 12 měsíců 

Ambulance pro obličejovou bolest a osteonekrózy (kostní odúmrtě) čelistí 8 týdnů 

Vyšetření pro onemocnění parodontu (závěsného aparátu zubu) a ústních sliznic 4 týdny 

Vstupní ortodontické vyšetření 10 týdnů 

Ošetřování chrupu u dospělých pacientů v celkové anestezii 16 týdnů 

Vyšetření pro protetické ošetření chrupu 5 týdnů 

Plánovaná komplexní protetická sanace 8 týdnů 

Ošetření chrupu dětských nezvladatelných pacientů v celkové anestézii   14 týdnů 

Ošetření chrupu dětských nezvladatelných pacientů v potencované sedaci 14 týdnů 

I. chirurgická klinika 

Náhrada kyčelního kloubu 
neprovádí se 

Náhrada kolenního kloubu 

Artroskopie (endoskopické vyšetření kloubu) 6 týdnů 

Dermatovenerologická klinika 

Dermatologické vyšetření dětského pacienta 4–6 týdnů 

Vyšetření kožních chorob z povolání  10 týdnů 

Ambulance hojení ran 3 týdny 

Cévní vyšetření v dermatovenerologii 8–10 týdnů 

Gynekologicko-porodnická klinika 

Vyšetření děložního čípku specialistou 3–4 týdny 

Urogynekologické vyšetření 16–20 týdnů 

Reprodukční imunologie – vstupní ambulantní vyšetření 3 týdny 
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Urologická klinika  

Operace zúžené předkožky 18–36 měsíců 

Napřímení penisu u vrozené vady genitálu 36–48 měsíců 
Uzávěr komunikace mezi močovou trubicí a kůži 12–18 měsíců 
Rekonstrukce vrozeného atypického vyústění močové trubice 36–48 měsíců 

Kalibrace močové trubice – ženy 6–12 měsíců 

Plastika uzdičky penisu 12–24 měsíců 

Jednostranné odstranění varlete 6–12 měsíců 

Odstranění ledviny řezem z bederní krajiny 12–24 měsíců 

Implantace protézy varlete 12–18 měsíců 

Jednodobá plastika močové trubice nebo II. doba plastiky močové trubice 36–48 měsíců 

Jednodobá plastika močové trubice živým lalokem nebo slizničním štěpem 36–48 měsíců 

Odstranění ledviny laparoskopicky 12–24 měsíců 

Plastika spodní části penisu, napřímení penisu 36–48 měsíců 

Plastika močového měchýře pomocí části trávicí trubice 24–36 měsíců 
Rekonstrukce hrdla močového měchýře, prodloužení močové trubice a plastika hrdla 
mikrochirurgicky 

24-36 měsíců 

Endoskopická vyšetření horních a dolních močových cest 4 týdny 

II. interní klinika 

Angiografie nekoronárních (jiných než srdečních) tepen 3 týdny 

Holterovské monitorování (24 hodinové monitorování EKG) 7 týdnů 

Echokardiografie (ultrazvuk srdce) 4-5 týdnů 

Psychiatrická klinika 
Poruchy příjmu potravy – dospělí – ambulantní vyšetření 2-3 měsíce 

Poradna pro poruchy paměti  3 týdny 

Klinika dětského a dorostového lékařství 
Endoskopické vyšetření zažívacího traktu v celkové anestézii 4 týdny 

Endoskopické vyšetření plic v celkové anestézii 4 týdny 
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III. interní klinika 

Denzitometrie – měření hustoty kostí 6–8 týdnů 

Endokrinologická ambulance  12 týdnů 

Diabetologická ambulance 4–6 týdnů 

Ambulance pro léčbu hypertenze 12 týdnů 

Ambulance pro hyperlipoproteinemie (zvýšené množství lipoproteinů v krvi) 12 týdnů 

Cévní ambulance 8 týdnů 

Obezitologická ambulance 10 týdnů 

IV. interní klinika Kolonoskopie v částečné narkóze 4 týdny 

Onkologická klinika 

Manuální (ruční) lymfodrenáž 10 týdnů 

Komorová tlaková léčba přístrojem 3 týdny 

Antifibrotické hmaty 10 týdnů 

Neurologická klinika 

Spánkové centrum – limitovaná polygrafie za hospitalizace (celonoční vyšetření 
dýchání ve spánku) 

22 týdnů 

Spánkové centrum – polysomnografie (celonoční vyšetření spánku) 12 týdnů 

Spánkové centrum – nový ambulantní pacient 16 týdnů 

Spastické centrum – nový pacient příjem zastaven 
do odvolání Fokální dystonie k aplikaci botulotoxinu – nový pacient 

CT (počítačová tomografie) 3 týdny 

Zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy 4 týdny 

Extrapyramidové centrum – nový pacient 16 týdnů 

Hluboká mozková stimulace – nový pacient 10-18 měsíců 

DuoDopa (léčba Parkinsonovy nemoci) - nový pacient 4 týdny 

Elektromyografie 4 týdny 

Ambulance pro nervosvalová onemocnění 12 týdnů 

Ambulance iktového centra (Centrum pro cévní mozkové příhody) 10 týdnů 
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Foniatrická klinika 
Vyšetření foniatrem (v závislosti na diagnóze) 1-5 měsíců 

Preventivní vyšetření sluchu objektivní (nedonošenci, opožděný vývoj) 2–5 měsíců 

Ústav nukleární medicíny PET/CT k diagnostice onkologických onemocnění 2 měsíce 

I. interní klinika 
Hematologická ambulance – nový pacient (neakutní stav, nenádorové diagnózy), 
vstupní vyšetření   

4 týdny 

Ústav imunologie a mikrobiologie Ambulantní imunologické a alergologické vyšetření 12 týdnů 

 


