PÉČE O PACIENTY S DLOUHÝM COVIDEM NA POLIKLINICE PRAHY 7 Přestože má COVID-19 většinou mírný průběh,
➢ Nepřestávající bolesti hlavy a svalů,
brnění končetin, závratě, poruchy
soustředění, nově vzniklá zmatenost či
jiné změny chování
➢ Problémy s dýcháním

NEUROLOGIE
MUDr. Helena Dvořáková
tel. 270005640
PLICNÍ ODDĚLENÍ
MUDr. Věra Pacovská
tel. 270005639

➢ Bolesti na hrudi či jiné nespecifické
kardiologické či interní obtíže, zejména
pokud se již léčíte na kardiologii

KARDIOLOGIE/INTERNA

➢ Zhoršená kontrola diabetu či jiné
nespecifické interní obtíže, zejm. pokud
se již léčíte na diabetologii

DIABETOLOGIE/INTERNA
MUDr. Martina Jakoubková

➢ Ztráta čichu/chuti trvající déle než 1
měsíc
➢ Vyrážky, ekzémy,„covidové prsty“
➢ Problémy se svalovou slabostí, omezená
pohyblivost v důsledku neaktivity,
potíže s dýcháním

MUDr. Hussam Sibai

tel. 270005633

tel.270005631
ODDĚLENÍ ORL

někteří pacienti se s příznaky potýkají i déle než
měsíc a jejich problémy mohou přetrvávat.
V případě přetrvávajících obtíží můžete kontaktovat naše specialisty a objednat se na vyšetření.
Poradny ve foyer Polikliniky Prahy 7:
Poradna pro seniory, půjčovna kompenzačních
pomůcek: pondělí a středa 8 do 12 hod. – tel:
777 482 466
Poradna pro pečující: pondělí 13 - 15 hod
na tel: 730 195 346 dostupné po-pá 9-17
Poradna pro lidi po CMP: úterý od 9 do 11
na tel: 775 577 701 dostupné po-čt 9-16
Poradna ergoterapie: čtvrtek 9-11
Před návštěvou všech poraden ověřte přítomnost
pracovníka – na tel. 777 482 466 (koordinátorka
poraden Michaela Šormová)

tel.27000563
KOŽNÍ ODDĚLENÍ
MUDr. Ondřej Šeda

tel.270005648
ODDĚLENÍ REHABILITACE
Dukelských hrdinů 1

tel. 233372970

Další mimo foyer Polikliniky
Právní poradna pro seniory a pomoc pro ty,
kteří se dostali do obtížné finanční situace: tel.
220144240; 603553524, Úřad MČ Prahy 7
Poradna pečovatelské služby PCP7:
Tel: 602 331 209; 220 874 601
Domácí zdravotní péče: GALIUM: 732 302 074;
Farní charita tel. 266 710 712, 605 939 087

(na fyzioterapii nutná žádanka od lékaře)

➢ Psychické obtíže: úzkost, záchvaty
paniky, deprese, pocit, že život nemá
smysl, potřeba sdílet svoji situaci

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE, PhDr. Alexandra Machková

tel. 270005566, psychologie@pp7.cz
úterý od 15.30 - 16.30 a středy od 7.00 - 8.00 hodiny vyhrazené pro
telefonické konzultace či pacienty, kteří se cítí v krizi

