
Změna provádění LP v tzv. nouzovém stavu  

Doly Bílina 

MUDr. Aulický (SD, PRODECO, Revitrans) 

Provádí pracovnělékařské služby po předchozí telefonické dohodě. 

Ordinační doba: po-pá od 6.00 do 11.00 hod. 

Tel.  číslo  607 137 990 

 

MUDr.  Slavíková (SD, Revitrans) 

Provádí pracovnělékařské služby po předchozí telefonické dohodě. 

Ordinační doba: po-pá od 7.30 do 12.30 hod. 

Tel. číslo:  411 102 285 

 

MUDr. Čermák (SD) 

Bude provádět pracovnělékařské služby od 4. 5. 2020 po předchozí telefonické domluvě. 

Ordinační doba: po – pá od 7.30 do 13.30 hod. 

Tel. číslo  417 823 831 

 

MUDr. Martinus (SD, PRODECO) 

Po dobu nouzového stavu neprovádí pracovnělékařské prohlídky. Po ukončení nouzového stavu je 

nutné se předem telefonicky domluvit. 

Ordinační doba: po – pá od 8.00 do 12.00 hod. 

Tel. číslo:  417 777 226 

 

Doly Nástup Tušimice 

MUDr. Trmal (SD, Revitrans, PRODECO, KD) 

Po dobu nouzového stavu neprovádí pracovnělékařské prohlídky ani audiometrii a spirometrii. Po 

ukončení nouzového stavu je nutné se předem telefonicky domluvit. 

Ordinační doba: st – čt (DNT) od 9.30 do 12.00 hod. 

                                          út + pá (CV) dle domluvy 

Tel. číslo:  731 500 055 

 

MUDr. Krákora (SD, Revitrans, PRODECO, KD) 

Provádí pracovnělékařské služby po předchozí telefonické dohodě. 

Ordinační doba: po         od 12.00 – 15.00 hod. 

                                           čt – pá od 12.00 – 14.00 hod. 

Tel. číslo:  474 376 337  

                                          (je nutné volat i několikrát, protože kapacita prohlídek je v současné době   

                                          přetížená)    

 MUDr. Krákora – postup: 

1. Zaměstnanec se k lékaři dostaví sám ve svém volnu nebo na základě vzájemné dohody ho k lékaři 

dopraví auto z přísl. NS v době jeho směny. Na prohlídku je nutné se dostavit se zakrytými ústy a 

nosem, zaměstnanec nesmí být nastydlý či jinak nemocen.  

2. Objednávání zaměstnanců provede přísl. zaměstnanec NS (výjimku tvoří HZS DNT, kdy se 

zaměstnanci objednávají sami).  

3. Zaměstnanci, kteří jsou zařazení v ktg. 2R, 3 nebo 4 (měli by mít předem provedená přísl. odborná 

vyšetření) nemusí tato vyšetření mít, LP jim bude potvrzena na dobu určitou cca 1–2 měsíce, mezitím 

si musí tato odborná vyšetření zajistit a potom budou odesláni na mimořádnou prohlídku, stejně se 

bude postupovat i u vstupních a ostatních prohlídkách v riziku. 

 



Ostatní odborná vyšetření na Chomutovsku fungují následovně (může se měnit): 

ORL – na objednání (v nouzovém stavu) – před ORL je nutná AUDIOMETRIE 

RTG – bez objednání 

Neurologie – na objednání (v nouzovém stavu) 

EKG (i zátěžové) Kadaň – na objednání  

 

 

Na pracovnělékařskou prohlídku ke všem výše uvedeným lékařům, je nutný výpis ze zdravotní 

dokumentace přísl. praktického lékaře. Výpis není nutný, pokud je praktický lékař zároveň lékařem 

poskytující pracovnělékařské prohlídky.                           

 

Žádáme všechny zaměstnance, kteří mají prošlou LP, aby se již v tuto dobu začali objednávat na 

pracovnělékařskou prohlídku k přísl. lékařům tak, aby byla provedena nejpozději do konce tzv. 

nouzového stavu. Po jeho skončení je nutné absolvovat LP v co nejkratší době dle kapacity lékařů. 

Zároveň žádáme všechny zaměstnance, kteří mají absolvovat lékařskou prohlídku dle zaslaných 

pozvánek k LP, aby tak učinili do data uvedeného na pozvánkách.  

Výše uvedené platí i pro všechny příslušné zaměstnance NS, kteří objednávají LP svých zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


