
   

   OZNAM PRE OBČANOV  
         
  
Vážení občania, 
 
 
Na základe uznesenia z  krízovej porady lekárov a vedenia Mestskej polikliniky, za 
účasti primátora mesta Šurany Ing. Mareka Oremusa,  z dôvodu šírenia sa 
koronavírusu na Slovensku,  je  od 16.3.2020 zavedený obmedzený režim 
ordinovania ambulancií v Mestskej poliklinike Šurany na obdobie nasledujúcich 
dvoch týždňov.  Preto žiadame všetkých pacientov, aby boli disciplinovaní a riadili sa  
podľa nasledovných pokynov:  
 
 
 

1. Rehabilitačné oddelenie  zatvorené. 

 

2. Všeobecní lekári pre deti a dorast: 
      

     Každý pracovný deň do 12.00 hodiny – všetky lekárky. 
     Po 12.00  do 16.00 hod – pohotovostný režim jednej lekárky. 
 

3. Všeobecní lekári pre dospelých: 
     

     Každý pracovný deň  do 12.00 hodiny – všetci lekári. 
     Po 12.00  do 16.00 hod – pohotovostný režim jedného lekára. 
 

4. Zubné ambulancie: 
    Od pondelka bude v pohotovostnom režime ordinovať jedna zubná  ambulancia do  
    12.00 hodiny. 
 

5. Neurologická ambulancia  
    Ambulancia bude ordinovať každý pracovný deň do 12.00 hodiny v pohotovostnom  
    režime. (iba akútne prípady ) 
 

6. Gynekologická ambulancia   
    Ambulancia bude ordinovať každý pracovný deň do 12.00 hodiny v pohotovostnom  
    režime.  
 
7. Psychiatrická ambulanlcia 

Ambulancia bude ordinovať každý pracovný deň do 12.00 hodiny   
v pohotovostnom  režime 

 

8. Gastroenterologická ambulancia 
    Ambulancia bude ordinovať len v utorok a v stredu do 12.00 hodiny  
    v pohotovostnom režime. 

 
 



 
9. Dermatovenerologická ambulancia 

Ambulancia bude ordinovať každý pracovný deň od 7.00  -  11.00 hod.   
v pohotovostnom režime. 

 
 
10. Pneumológia a ftizeológia 
      Ambulancia bude ordinovať každý pracovný deň do 12.00 hodiny  
      v pohotovostnom režime. 
 
11. Ambulancia vnútorného lekárstsva 

Ambulancia bude ordinovať každý pracovný deň do 12.00 hodiny  
v pohotovostnom  režime.  

        
12. Chirurgická ambulancia  

      
      Chirurgická ambulancia bude ošetrovať  len akútne prípady (úrazy,  zlomeniny,  
     plánované   už objednané zákroky a pod.). Prosíme lekárov, aby neposielali  
     na vyšetrenie stavy, ktoré nie sú akútne.  
   
13.  Oftalmológia  

Bude ordinovať vždy jedna ambulancia v pohotovostnom režime do 12.00  
hodiny.  

     
       MUDr. Ján Bernát, Mestská poliklinika, SNP 2, Šurany bude ordinovať:  
 
       od  16.3. – 18.3.2020 
       od  26.3. – 27.3.2020 
  
       MUDr. Alena Krchňáková, Nábrežie 16, Šurany bude ordinovať: 
    
       od 19.3. – 20.3.2020 
       od 23.3. – 25.3.2020 
 
 

Telefonické kontakty:   035/6923 000  
           035/6500 884 
  
 
PRE POTREBU ZASLANIA RECEPTU ELEKTRONICKY, KONTAKTUJTE 
SVOJHO OŠETRUJÚCEHO LEKÁRA 
 
 
 
 
 

       Ing. Miroslava Križanová, v.r. 
                                                                                                riaditeľka MsPk Šurany  
 



 


