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LÉKÁRNA A PRODEJNA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB 

Lékárna budova č. 14 (u hlavní brány):  

otevírací doba: pondělí až pátek od 07.00 do 17.00 hodin  
 

Lékárenská pohotovost (lékárna budova č. 14):                                                             Kontakt: 577 552 556 

otevírací doba: pracovní dny od 17.00 do 22.00 hodin;  

 sobota, neděle, svátky od 08.00 do 20.00 hodin. 

                                 

Lékárna budova č. 26 (přízemí budovy Krajské hygienické stanice a Ředitelství KNTB): 

otevírací doba: pondělí až pátek do 07.30 do 15.00 hodin 
 

Prodejna a výdejna zdravotnických potřeb (budova č. 42, vchod z ulice vedle hlavní brány): 

otevírací doba: pondělí až pátek od 07.30–15.00 hodin 

✓ výdej zdravotnického materiálu a zdravotnických potřeb, prodej doplňkového sortimentu, 

✓ informační, konzultační a poradenské služby. 
 

 

OBČERSTVENÍ 

Bistro 51 (vlevo od hlavní vstupní brány):                                                                       Kontakt: 577 552 515 

otevírací doba: pracovní dny od 05.00 do 17.00 hodin; sobota, neděle, svátky od 10.00 do 17.00 

hodin 
 

Bistro 26 (přízemí budovy č. 26):                                                                                       Kontakt: 577 552 364 

otevírací doba: pondělí až pátek od 06.30 do 14.00 hodin 
 

Nabízený sortiment: vlastní pekárenské výrobky, bio mléčné produkty, studenou i teplou kuchyni, čerstvé 

saláty, pomazánky, teplé i studené nápoje.  
 

Automaty: v areálu KNTB (na odděleních i v ambulantních provozech) jsou umístěny také automaty 

s nabídkou teplých a studených nápojů včetně drobného občerstvení.   
 

 

WIFI PŘIPOJENÍ 

V areálu KNTB je pro pacienty dostupné bezplatné WIFI připojení. Při připojení se k této služby je nutné 

odsouhlasit podmínky použití bezdrátové WIFI sítě stanovené KNTB.    
 

 

SLUŽBY DOBROVOLNICKÉHO CENTRA 

Dobrovolnická činnost v KNTB spočívá ve zpříjemnění pobytu v nemocnici. Služba je poskytována 

na přání pacienta a zahrnuje např. četbu, popovídání si, popř. i jiným vhodným způsobem mohou zpříjemnit 

pobyt v KNTB.  

Návštěvu pracovníka Dobrovolnického centra Vám zprostředkuje zdravotnický personál, a to vždy 

s ohledem na Váš léčebný režim.    
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DUCHOVNÍ SLUŽBY 

Nemocniční kaplani nabízejí:                                                        Kontakt: 731 140 734 (nepřetržitá služba) 

✓ osobní rozhovor, lidskou blízkost, doprovázení v době nemoci, službu průvodce v těžkém období 

ztráty blízkého člověka, četbu s Písma svatého, společnou modlitbu, aj. 

Dále naši nemocniční kaplani nabízí zprostředkování kontaktu na katolické kněze a duchovní jiných 

křesťanských církví registrovaných v ČR podle přání nemocného. 
 

Kaplani za Vámi přijdou na oddělení i do ambulantních čekáren. Mše svatá je každou sobotu v 15.30 

hodin ve výukovém sále Centra klinické gerontologie (suterén budovy č. 48). 
 

 

CANISTERAPIE 

Canisterapie je podpůrná terapeutická metoda, při které se využívá pozitivní působení psa 

na psychosociální zdraví pacientů. Svými účinky přispívá a podporuje úspěšný proces uzdravování.  

Tuto službu Vám zprostředkuje, a to s ohledem na Váš léčebný režim, zdravotnický personál.   
 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DOMÁCÍ A HOSPICOVÁ PÉČE 

Sociální služby                                                                                                               Kontakt: 731 140 734 

Zdravotně-sociální pracovnice KNTB Vám nebo Vašim blízkým poskytují především:              

✓ sociálně-právní informace,  

✓ pomoc v řešení sociálních problémů vzniklých v souvislosti s Vašim onemocněním.  
 

Domácí ošetřovatelská péče, pečovatelská služba, hospicová péče:  

Služba určena pacientům, kteří nejsou schopni se o sebe po návratu z nemocnice postarat sami, či s pomocí 

blízkých, nebo to vyžaduje zdravotní stav pacienta. Zprostředkování služby prostřednictvím zdravotnického 

pracovníka, popř. může pacient (osoba blízká) Sociální oddělení KNTB kontaktovat přímo. 
 

 

PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY 

Centrum pro integraci cizinců – Zlínský kraj                                                               Kontakt: 577 018 651 

Otevírací doba pro veřejnost: 

pondělí, středa      od 12.00 do 18.00 hodin; čtvrtek, pátek        od 08.00 do 12.00 hodin 

Lze domluvit i doprovod tlumočníka k lékaři. Více informací na www.integracnicentra.cz/zlinsky-kraj/  
 

Skřivánek s.r.o. (pobočka Zlín)                                                                                        Kontakt: 604 207 077 

Otevírací doba pobočky: pracovní dny od 08.00 do 17.00 hodin nabízí tlumočení (online, po telefonu) 
 

 

DALŠÍ SLUŽBY v KNTB včetně podrobných informací naleznete na www.kntb.cz v sekci PRO PACIENTY.   
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TLUMOČENÍ DO ZNAKOVÉHO JAZYKA 

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje o. p. s.                   Kontakt: 777 005 948, 777 005 298 

Pracovní doba: pondělí až pátek od 08.00 do 16.30 hodin (v mimořádných situacích i mimo uvedený čas). 

Služby jsou poskytovány zdarma, zejména terénní formou. Více informací na www.czp-zk.cz  
 

http://www.integracnicentra.cz/zlinsky-kraj/
http://www.kntb.cz/
http://www.czp-zk.cz/

