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n Končí rok 2018, jak byste ho 
zhodnotil?

Shodou okolností jsem ve své 
pozici akorát 10 let. Když něco 
začíná nového, tak člověk nikdy 
neví, jak dlouho to tu bude trvat. 
Když se ohlédnu, tak se nám se 
zdejším týmem podařilo udě-
lat opravdu hodně práce. S těmi 
lidmi kolem sebe jsem opravdu 
spokojený a doufám, že i oni se 
mnou. Tím, že se podařilo udělat 
mnoho rekonstrukcí a zkvalit-
nit mnoho služeb, tak věřím, že 
budoucnost nemocnice je dobře 
nastavena.

n Začala rozsáhlá rekonstrukce 
zbývajících pater pavilonu D4, 
na  co se mohou těšit pacienty 
po dokončení?

Půjde o blok, kde bude kom-
pletní gynekologicko-porodnické 
zázemí. Vloni se otevřel nový 
porodní sál a poporodní oddělení. 
Zbylá patra by nyní měla sloužit 
gynekologii a gynekologickým 
ambulancím.

n Další v pořadí je pavilon D2. Co 
by mělo vyrůst v něm a jak dale-
ko je samotná rekonstrukce?

V současné době se finalizu-
je projektová příprava. Celý ten 
pavilon je složitý, D2 je staveb-
ně spojený s dětským pavilonem 
N. Rekonstrukce je projektována 
současně. Pokud to vyjde, v příš-
tím roce bychom začali komplet-

ní rekonstrukcí pavilonu N, kde 
vzniknou ambulance dětských 
oborů, dětská JIP a dětské oddě-
lení. V dalším jednom nebo dvou 
letech by se měl zrekonstruovat 
i samotný pavilon D2.

n Rozšíří se nějak kapacity no-
vých oddělení?

Je představa, že by se vše lehce 
rozšířilo. Dlouhodobá koncepce 
rozvoje ze strany ministerstva po-
čítá s určitým navýšením kapacity. 
Ale jedná se o navýšení kapacity 
pro komfort pacientů, vzhledem 
ke zdravotním pojišťovnám rozši-
řovat počet lůžek nebudeme. Dříve 
byly oddělení po 30 lůžkách, dnes-
ka je standart kolem 20. I počet 
lidí na jednom pokoji klesá. Takže 
to rozšíření bude především kvůli 
zvýšení komfortu pacientů.

n V roce 2017 byla zrušena ORL 
pohotovost, letos došlo nao-
pak k posílení cévního týmu.

Ano, zrušení ORL pohoto-
vosti nás trápí stále. Jde ale o to, 
že tu ambici zajistit co nejlepší 
možnou péči v tomto oboru, 
jsme neztratili. Pro nemocnici 
naší velikosti je ale téměř ne-
možné zajistit dostatek lékařů 
pro lůžkové oddělení, ale doufá-
me, že ambulantní péči se nám 
podaří ještě rozšířit a zkvalitnit. 
Co se cévního týmu týče, pro 
naši nemocnici i naše pacienty 
je to velmi zajímavé. Máme tu 
i oddělení invazivní angiologie, 
které poskytuje velmi dobrou di-
agnostiku. Chceme na to navázat 
i možností ty pacienty promptně 
odoperovat. 

dokončení na 2. straně 〉 〉 〉

Předseda představenstva bilancuje: Za 10 let 
se nám s týmem podařilo udělat hodně práce

Shodou okolností je předseda představenstva MUDr. Stanislav Holobrada v čele nemocnice letos již desátým rokem. Za tu dobu se 
podařilo významnou část nemocnice zrekonstruovat a projít několika politickými i personálními bouřemi. Nyní je situace v nemoc-
nici stabilní, roste počet ošetřených pacientů a zavádějí se nové služby. S tím jsou spojeny i další rekonstrukce, na které aktuálně ve-
dení nemocnice připravuje. Jaké novinky to budou a jaké Vánoce se chystají u Holobradů? Vše se dozvíte v následujícím rozhovoru.
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n Na začátku příštího roku se má 
navíc otevírat lůžkové oddělení 
paliativní péče. Příbramská ne-
mocnice je v tomto oboru jedním 
z průkopníků.

Neustále se prodlužuje věk na-
šich pacientů a moderní medicína 
úspěšně zvládá vyléčit další a další 
choroby. Ale s tou odbornou medi-
cínskou částí se pojí i samotná kva-
lita života, na kterou se zapomíná. 
Proto se dnes bavíme o tom, jak udr-
žet kvalitu i u umírajících. Naše ne-
mocnice jako jedna z několika v celé 
ČR toto snažení dotáhla k lůžkové 
jednotce paliativní péče, kterou bu-
deme otevírat nejspíš na konci února.

n Nemocnice zaměstnává více 
než 1000 zaměstnanců a má při-
bližně miliardový rozpočet. Co je 
při tom všem nejtěžší?

Je to komplex více výzev, které 
se v průběhu ředitelování objevují. 
Je to o tom, že je třeba po odbor-
né stránce udržet moderní trendy, 
mít kvalitní personál, udržet dob-
rou komunikace mezi personálem 
a pacientem. V té komunikace vždy 
budou nějaké rezervy. A do toho 
přichází fakt, že to všechno stojí 
nějaké peníze. Jsou nějaké finance 
ze zdravotního pojištění a pak je tu 

personál, co chce nějak ohodnotit. 
Obecně se neočekává, že jsou lidé 
spokojeni s tím, co mají, ale vždy 
chtějí něco víc a to jak u strany za-
městnanců, tak i pacientů. Vždy pak 
porovnávají situaci s něčím lepším, 
ale neuvědomují si tak často, že 
mnohdy je jinde i situace výrazně 
horší. My se pak snažíme najít něja-
ké kompromisní řešení mezi jejich 
spokojeností a ekonomickými mož-
nostmi nemocnice. 

n Co vám naopak v  práci dělá 
radost?

Asi to bude znít jako klišé, ale 
mám radost, že se nám daří předsta-
vy politiků relativně dobře naplňo-
vat. Především mám radost z lidí, se 
kterými pracuji, a je to také o tom, 
že člověk chodí do práce a chodí 
tam rád. Když jsem začínal, tak si 
pamatuji, jak ta nemocnice vypa-
dala a dnes je opravdu podstatně 
jiná a věřím, že to na pár desítek 
let je stav, který bude stabilní a na-
dále bude docházet jen 
ke zlepšením.

n Do Vánoc zbývá už jen něko-
lik dní, jak je budete trávit?

To je ta relativita toho času. Pra-
cuju tu 10 let a za těch 10 let vyrostli 
moje děti ze 3 a 5 let. Najednou se 
z nich stali téměř dospělí lidé, kteří 
mají úplně jiné představy. Budu se 

snažit v nemocnici fungovat co 
nejdéle jako ředitel a pak nejspíš 
pojedeme na nějakou dovolenou. 
Jinak se snažíme držet tradice jako 
je stromeček, rybí polívka, šupina 
pod talířem a tak dále.

n  Pomáháte s přípravami?
Asi bych se přeceňoval, že 
bych tam nějak pomáhal. 

Zdobíme sice společně 
stromeček, ale všechno 
je to na bedrech mojí 
manželky.

n Co byste chtěl vzká-
zat do nového roku 
lidem?

Přeji, aby byli pře-
devším zdraví. A když 

se přece jen to zdraví 
porouchá, aby přišli 

k nám co nejdřív, aby-
chom jim dokázali pomoci, 
ale především jim přeji 

štěstí, aby to vůbec ne-
bylo potřeba.

Předseda představenstva bilancuje: Za 10 let 
se nám s týmem podařilo udělat hodně práce
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Tři dny, tři kontroloři a stovky 
hodnocených kritérií. Až tak po-
drobná byla akreditační kontrola, 
která probíhala v měsíci říjnu 
v Oblastní nemocnici v Příbrami. 
Stejné šetření probíhalo v ne-
mocnici již tři roky zpátky. Teh-
dy se jednalo o první akreditaci 
a přípravy na ní trvaly zhruba pět 
let. Tentokrát se díky zaběhnu-
tým procesům podařilo přípravu 
na akreditaci zvládnout dříve, na-
víc s ještě lepším výsledkem.

„SAK je společná akreditač-
ní komise, jejich komisaři jsou 
profesionálové ve svých oborech, 
kteří v rámci nemocnic v ČR 
kontrolují  nastavené procesy 
a pravidla tak, aby splňovala zá-
konné normy a standardy a byli 
schopni objektivně vyhodnotit  
kvalitu a bezpečnost zdravotnic-
ké péče. Tím, že jsou to externí 
pracovníci a nemají  pracovní sle-
potu a rozpoznají i to, co my třeba 
nevidíme nebo nevíme. Vždycky 
se tak přesvědčíme, jak je akre-
ditace důležitá, jak pro pacienty 
tak naše zaměstnance, vše se řád-
ně zkontroluje a my víme, že je 
všechno v pořádku, a s těmi ma-
ličkostmi, které nejsou, nám vždy 
pomohou,“ vysvětluje  akreditaci 

Od Společné akreditační komise získala nemocnice 9,76 bodů z maximálních 10

manažerka ošetřovatelské péče 
Mgr. Iva Králíčková.

Závěry akreditace vyznívají 
pro příbramskou nemocnici velice 
dobře, během tří dnů kontrol bylo 
nalezeno jen několik menších 
a snadno napravitelných pochy-
bení. Z maximálních 10 bodů bylo 

Příbramská nemocnice obhájila 
akreditaci, výsledkově si polepšila

dosaženo hranice 9,76, což je je-
den z nejlepších výsledků v rámci 
celé republiky. Další akreditace 
čeká nemocnici za tři roky.

Komisaři provedli  kontrolní 
šetření už před samotnou akre-
ditací, které nemocnici pomohlo 
se lépe připravit a zjistit, na které 

úseky je třeba se zaměřit. Ko-
mise má 80 přísných standardů 
na všechny úseky  od kotelny, 
bezpečnost práce přes personální 
oddělení až po operační sály. 

Kromě akreditace je v nemoc-
nici pravidelně prováděno již 
po dobu deseti let  dotazníkové 
šetření, „Kvalita očima pacien-
tů“. Toto dotazníkové šetření se 
provádí po dobu jednoho měsíce 
u pacientů, kteří jsou u nás hospi-
talizováni, je zaměřeno na jejich 
spokojenost v několika  dimen-
zích. Posledního šetření se účast-
nilo cca 730 pacientů příbramské 
nemocnice. Ta se v něm umístila 
nejlépe v rámci všech nemocnic, 
které zřizuje Středočeský kraj 
a je jedna z nejlepších v ČR. Bylo 
uděleno ocenění jak pro celou ne-
mocnici, tak pro sestry na zákla-
dě splnění přísných kritérií.

„Výsledek je práce celé ne-
mocnice, která funguje jako tým. 
Jedno bez druhého nemůže být. 
Dotazníková šetření i akreditace 
jsou pro nás velmi důležitá. Pomá-
hají nám zjistit, kde máme přidat, 
aby byli pacienti co nejvíce spo-
kojení a byla jim poskytnuta kva-
litní a bezpečná péče, což je naším 
cílem,“ dodává Králíčková.
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Oblastní nemocnice v Příbra-
mi výrazně posílila svůj cévní 
tým. Díky tomu mohla být od za-
čátku října otevřena nová cévní 
ambulance a také specializovaná 
cévní sonografie. Multidisciplár-
ní tým nabízí komplexní péči 
u pacientů s cévní problematikou, 
a to ve spolupráci s cévní chirur-
gií, angiologií a intervenční radi-
ologií. 

Díky mnohaletým zkušenos-
tem z fakultních nemocnic může 
tým nabídnout srovnatelnou kva-

Kvalita péče v tomto oboru je v Příbrami nyní srovnatelná s fakultními nemocnicemi 

litu péče jako na pražských pra-
covištích ale s nepoměrně kratší 
čekací dobou. Zárukou kvality 
celého týmu je dobrá spoluprá-
ce týmu zobrazovacích a inter-
venčních metod s cévními chi-
rurgy MUDr. Liborem Vlčkem 
a doc. MUDr. Tomášem Grusem, 
Ph.D., který zde pravidelně ope-
ruje a vypomáhá se složitějšími 
zákroky. 

„Velký problém je například 
kritická končetinová ischemie 
u pacientů s diabetem. Pokud 

Příbramská nemocnice posílila cévní 
tým, otevřela novou cévní ambulanci 
a specializovanou sonografii

se jim včas při náznaku nekrózy 
kůže zprůchodní buď katetrizač-
ně nebo chirurgicky zavřené nebo 
zúžené tepny na bérci, zahojí se 
a vyhnou se amputaci. Naopak 
při zanedbání už může být pozdě. 
V této oblasti vidím náš veliký 
úkol,“ demonstruje jeden z příno-
sů cévního týmu MUDr. Samuel 
Heller. 

Cévní ambulance - angiologic-
ká doplní již fungující ambulance 
cévní chirurgie a bude v provozu 
každou středu od 9 do 13 hodin, 

specializovaná cévní sonografie 
pak ve čtvrtek od 9 do 13 hodin 
s tím, že v plánu je rozšíření pů-
sobnosti v příštím roce. Objednat 
se je možné na telefonním čísle 
318 641 118 (263).

„Já si myslím, že kvalitativ-
ně je náš tým v rámci oblastních 
nemocnic zcela výjimečný,“ říká 
závěrem MUDr. Heller, který 
věří, že spolu se svými kolegy 
dokáží u mnoha pacientů dra-
maticky zlepšit kvalitu jejich 
života.

PŘIJMEME 
zdravotní / praktické 
sestry 

Náborový příspěvek 15-40 tisíc Kč

Více informací na 
www.nemocnicepribram.cz/kariera
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Pokud doma máte holčičku 
nebo chlapečka od 1 do 6 let a kvůli 
práci nebo z jakýchkoliv jiných dů-
vodů potřebujete, aby se o něj přes 
den někdo staral, nejspíš už jste 
přemýšleli o umístění dítěte to ně-
kterého z tradičních zařízení, které 
jsou k tomu určené. Alternativou je 
nově vybudovaná dětská skupina 
Zdravínek, která sídlí přímo v are-
álu příbramské nemocnice. Kromě 
sympatických vychovatelek, se 
může pochlubit také nově zrekon-
struovanými prostory, množstvím 
aktivit a vlastní zahradou. Umístit 
svoje dítě do Zdravínka přitom mo-
hou i lidé, kteří nemají s nemocnicí 
vůbec nic společného. Více nám 
v rozhovoru pověděla vedoucí 
dětské skupiny Tereza Pechová 
(na snímku).

 
n Zdravínek je dětská skupina. 
Co to vůbec znamená? Dříve lidé 
znali jen jesle nebo školku.

Dětské skupiny začínají být vel-
mi rozšířené, cílem těchto projektů 
je zlepšit podmínky pro zaměstna-
nost rodičů s dětmi. Dětská skupina 
Zdravínek je zařízení s pravidelnou 
péčí o děti ve věku 1- 6 let (do za-
hájení povinné školní docházky), 
a to je dle mého názoru tím hlavním 
rozdílem mezi jeslemi či školkou, 
jelikož širokému věkovému rozpětí 
musíme přizpůsobit náš každoden-
ní program, také vybavení interié-
ru a v neposlední řadě i odbornost 
personálu, tak abychom mohli 
přistupovat jak k nejmenším, tak 
ke starším dětem tím nejlepším 
možným způsobem. Další odliš-
ností a zároveň naší předností je 

větší počet pečujících osob. Z dale-
ka ne poslední výhodou dětské sku-
piny je méně náročné vybudování 
zařízení pro poskytovatele, nežli je 
tomu u mateřských škol a služba je 
tudíž lépe dostupná.

 
n Jakou máte kapacitu a  kolik 
se o děti stará lidí?

V naší dětské skupině máme 
možnost mít 24 dětí, na 6 dětí při-
padá jedna pečující osoba

 
n Jaké u vás mají děti zázemí?

Zdravínek byl otevřen před půl 
rokem, prostory jsou, myslím, moc 
pěkné, jsou nově, vkusně a moder-
ně vybudované. Máme zde spous-
ty krásných hraček, didaktických 
pomůcek, a to včetně interaktivní 
tabule.

 
n Jak vypadá běžný den jed-
noho malého Zdravínka, který 
k  vám přijde, když jsou rodiče 
v práci?

Po příchodu do školky si pohra-
je s hračkami, takže má takovou 
volnou zábavu, poté následuje in-
dividuální práce s dětmi a svači-
na. Následuje ranní kruh- říkanky 
s pohybem, písničky na aktuální 
téma, dále pokračuje hlavní pro-
gram, což jsou řízené aktivity - 
rytmizace, dramatizace příběhů 
a pohádek, výtvarné činnosti, pak 
následuje odchod ven, procházky 
po okolí, pobyt na zahrádce, kde 
máme vlastní hřiště, nebo nějaký 
menší výlet.  

 
n Kolik pobyt v dětské skupině 
stojí a co všechno je v této ceně 
zahrnuto? Pro koho je vaše dět-
ská skupina určena?

Pobyt ve Zdravínku stojí 148 Kč 
na den včetně jídla (2x svačinka, 1 
oběd) a pití. Na pitný režim dohlí-
žejí tety po celý den. V ceně jsou 
také zahrnuty různé výtvarné po-
třeby a pomůcky a drobné dárky.

 
n Jaké aktivity mají děti nejra-
ději?

Zdravínky dle mého nejvíce 
baví ranní kroužek- říkanky s po-
hybem a tanečky. Také moc rádi 
vyrážejí na procházky

n Plánujete v příštím roce nějak 
rozšířit své služby?

Zdravínek je stále poměrně 
nové zařízení. Služby rozšiřu-
jeme postupně. Stále nabíráme 
nové děti a jsme otevřeni po-

ptávce konkrétních dětí a rodi-
čů. Uvažujeme o odpoledních 
a dalších aktivitách, které by 
Zdravínky bavily a napomáhaly 
jejich zdravému rovnoměrnému 
vývoji.

Dětská skupina Zdravínek byla otevřena v letošním roce v jedné z budov nemocnice

Zdravínkům nic nechybí. Mají hodné 
tety, dobré jídlo, i krásné prostory
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Nemocnice je ze své podstaty 
místem, kam lidé chodí teprve, 
když je něco bolí a trápí. Každá 
psychická vzpruha má pak dvoj-
násobnou hodnotu. A protože 
je advent obdobím, kdy by měl 
mít každý dobrou náladu, snažili 
jsme se o to i my. Nejen náš per-
sonál, ale i Dobrovolnické cent-
rum při ON Příbram se rozhodlo, 
že pacientům čekání v nemocnici 
o něco zpříjemní. Na Mikuláše 
tak vyrazil sám Mikuláš v do-

provodu čertů a andělů na dětské 
oddělení, kde obdaroval přítom-
né děti. Poté se všichni vydali 
i do dětských ambulancí a násled-
ně i do čekáren dospělých. I když 
mají tyto postavy rády především 
děti, i mezi dospělými dokázali 
vykouzlit úsměv na rtu. To ale 
dokázaly i sestřičky z transfúzní-
ho centra, které se na dárce krve 
pečlivě připravily. Při pohledu 
na jejich čelenky a růžky vpich 
injekcí hned bolel o něco méně.

Advent ožívá i u nás
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26|1 2019
od 20 hodin

  |  PePeto  |  Sunday afternoonS Jazzman  |  LoS trumberoS  | 
  |   monika abSoLonová  |  varhany trochu Jinak  |  dJ bery  |  
  |  večerem provází Daniela ŠiŠková

Narodila se ještě před založením Českoslo-
venska, jehož výročí si v tomto roce připomí-
ná veřejnost. Paní Marie oslavila v minulém 
týdnu neuvěřitelných 104 let. 

Narozeniny trávila se svojí dcerou v pří-
bramském léčebně dlouhodobě nemocných, 

kde je aktuálně hospitalizována. Mezi gra-
tulanty se připojil i předseda představenstva 
Oblastní nemocnice v Příbrami MUDr. Stani-
slav Holobrada, který přinesl krásnou květinu 
a s paní Marií si krátce popovídal. Ta prozra-
dila například to, že pracovala v zemědělství 

a svůj život trávila v okolí Pečic a Smolotel. 
„Je to požehnaný věk. Paní Marie je velmi 
milá a připravila si pro mě i několik fotogra-
fií ze svého mládí. Přeji jí, ať je s námi ještě 
dlouho, na svůj věk vypadá opravdu velmi 
dobře,“ přeje MUDr. Stanislav Holobrada.

Paní Marie oslavila v příbramské LDN 
neuvěřitelné 104. narozeniny

Mezi gratulanty se připojil i předseda představenstva MUDr. Stanislav Holobrada
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objekty zdravotních služeb

vstupy do objektů

vstupy do areálu

zastávka MHD

správní a provozní budovy

vrátnice

nadzemní spojovací chodba

HLAVNÍ VSTUP DO AREÁLU

BUS

Areál II
tel.  318 641 111

platí 
od 
1. 11. 
2018

ALKA (C, přízemí + 1. p.)*
dětská neurologie (E, 1. p.)
dialýza (B, přízemí)*
dobrovolnické centrum (E, přízemí)
gynekologické ambulance (H, 2. p.)
hematologická ambulance (H, 2. p.)
chirurgická ambulance (C, přízemí)
interní ambulance (H, přízemí)
JÍDELNA (po–pá 11:00–12:45) (F, 1. p.)
kožní ambulance (H, 2. p.)
léčebna dlouhodobě nemocných (E, 3. p.)
následná rehabilitace – oddělení (C, 2. p.)
nefrologická ambulance (B, 1. p.)*
neurologická ambulance + EEG + EMG (H, 3. p.)
neurologie dětská (E, 1. p.)
nukleární medicína (E, suterén)
OBČERSTVENÍ (po–pá 11:00–12:45) (F, 1. p.)
oční ambulance (H, 2. p.)
ODBĚRY KRVE (H, 3. p.)
ORL ambulance (B, 1. p.)

ortopedická ambulance (H, 1. p.)
ošetřovatelská péče – oddělení (E, 2. p.)
pletysmografie prstová (H, přízemí)
praktický lékař (H, přízemí)
preventivní medicína – oddělení (H, přízemí)
prstová pletysmografie (H, přízemí)
psychologie (H, 1. p.)
rehabilitace – cvičebny (C, 1. p.)
rehabilitace následná – oddělení (C, 2. p.)
rehabilitační oddělení (D, přízemí + 1. p.)
rentgen – RTG (E, přízemí) 
revmatologie (E, 1. p.)
spirometrie (H, přízemí)
tělovýchovné lékařství – ambulance (H, přízemí)
záchytná stanice protialkoholní (H, suterén)*
zdravotně-sociální oddělení (E, přízemí)
zobrazovací metody: rentgen [RTG] (E, přízemí)
zubní ambulance + POHOTOVOST (H, 1. p.)
* neprovozuje ONP

oddělení abecedně (BUDOVA, patro, vchod) – stav od 1. 11. 2018

jídelna – občerstvení 
po – pá   11:00 – 12:45

Prvních 15 minut 
parkování v areálu 
zdarma.
V pondělí až pátek od 6:00  
do 18:00 hodin poplatek  
za každou i započatou hodinu 10 Kč.
V pondělí až pátek od 18:00 do 6:00 
hodin dalšího dne poplatek 20 Kč.
O sobotách, nedělích a svátcích od 6:00 do 18:00 
hodin poplatek 20 Kč.

D
1. p. • rehabilitační oddělení
příz. • rehabilitační oddělení

E

3. p. • léčebna dlouhodobě nemocných 
2. p. • oddělení ošetřovatelské péče
1. p. •  interní ambulance • dětská neurologie

př
íze

mí

•  zdravotně-sociální oddělení,  
dobrovolnické centrum

•  zobrazovací metody: rentgen (RTG)
•  nukleární medicína – kanceláře

sut. • nukleární medicína

C

2. p. •  oddělení následné rehabilitace

1. p.
•  rehabilitační cvičebny
ALKA neprovozuje  

ONP

příz.
ALKA neprovozuje  

ONP

•  chirurgická ambulance

F 1. p. JÍDELNA – OBČERSTVENÍ (11:00–12:45)

B
1. p.

• ORL ambulance
nefrologická ambulance neprovozuje  

ONP

příz. dialýza neprovozuje  
ONP

H

3. p.
• ODBĚRY KRVE
• neurologická ambulance + EEG + EMG

2. p.

• kožní ambulance
• gynekologické ambulance + ultrazvuk
• hematologická ambulance
• oční ambulance
oční optika neprovozuje  

ONP

MUDr. Miluše Bardová – gynekologie neprovozuje  
ONP

1. p.

• zubní ambulance         + POHOTOVOST
• psychologie
MUDr. Tomáš Karas – ortopedie neprovozuje  

ONP

masáže, kosmetika, pedikúra neprovozuje  
ONP

klub stomiků, školské odbory neprovozuje  
ONP

př
íze

mí

•  oddělení preventivní medicíny, 
spirometrie + prstová pletysmografie

• praktický lékař
• interní ambulance + revmatologie
• tělovýchovné lékařství – ambulance

sut. protialkoholní záchytná stanice neprovozuje  
ONP

F

příz. LÉKÁRNA
1. p. • klinická biochemie + odběry

2. p.
•  oddělení klinické hematologie 

a krevní transfúze 
+ odběrové centrum pro dárce krve

Are á l  I D4
3. p. • gynekologie – porodní sál POHOTOVOST

4. p.
• poporodní oddělení – šestinedělí
• novorozenci

A př
íze

m
í

•  psychiatrie
•  psychologie
•  sociální péče
• dětská  psychiatrie
• paliativní poradna

1. p. Domácí péče Andělka

tel.  318 641 700
318 641 111

D2

sut.
WC

• dětské – ambulance

příz.
POKLADNA

• dětské – lůžkové oddělení

1. p.
•  ortopedie + traumatologie I

– lůžkové oddělení
2. p. • urologie – lůžkové oddělení
3. p. • chirurgie I – lůžkové oddělení

4. p.
• ORL – ambulance
• chirurgie III – lůžkové oddělení

D3

př
íze

m
í

• neurologie – ambulance
• neurologie – laboratoř EEG + EMG
•  ortopedicko-traumatologická ambulance I 

+ sonogra� e (ultrazvuk) dětských kyčlí
•  chirurgie – odborné ambulance: 

cévní + mammární
•  chirurgie – odborné ambulance:

stomická, proktologická, kýlní, hojení ran, 
endokrinologie, cévní, speciální, odborná

1. p.
•  ortopedie + traumatologie II

– lůžkové oddělení
2. p. • gynekologie – lůžkové oddělení
3. p. • chirurgie II – lůžkové oddělení

D1

příz.
• angiocentrum
• zobrazovací metody – CT pracoviště

1. p.
•  urologie – ambulance
•  sonogra� e (ultrazvuk) I

2. p. •  oční – ambulance

3. p.

• oční – ambulance POHOTOVOST
• oční – lůžkové oddělení
• oční – stacionář
• oční – operační sál

4. p.
• ambulance bolesti a anestezie
• angiologická ambulance
• gastroenterologie

B příz. • onkologie

I

D4

P

D3

D1

E

J

D2

N

B
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F

C

M

sokolovna

KHS + ZÚ

G
en

. R
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směr
Jiráskovy sady

Sokolská

U Nemocnice

Hradební

Riegrova

1

2

3

1

2

objekty zdravotních služeb

parkoviště

vyhrazená stání 
pro občany s handicapem

vstupy do objektů

vstupy do areálu – pouze pro pěší

průjezd areálem

zastávka MHD

správní a provozní budovy

podzemní spojovací chodba

příjem vzorků, laboratoř

HLAVNÍ VSTUP DO AREÁLU

BUS

WC

WC
WC

WC

WC

POHOTOVOSTnonstop

LÉKÁRNA

jídelna – občerstvení
po–pá       9:00–13:30

ZDRAVOTNICKÉ 
POTŘEBY

24h

24h

24h

24h

24h

RECEPCE 
24h

Prvních 15 minut parkování v areálu zdarma.
V pondělí až pátek od 6:00 do 18:00 hodin poplatek za každou 
i započatou hodinu 10 Kč.
V pondělí až pátek od 18:00 do 6:00 hodin dalšího dne poplatek 20 Kč.
O sobotách, nedělích a svátcích od 6:00 do 18:00 hodin poplatek 20 Kč.

stav od 1. 12. 2018

C

př
íze

m
í

R E C E P C E  –  I N F O R M AC E
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

AKUTNÍ PŘÍJEM POHOTOVOST 
•  akutní ambulance – interna, chirurgie, 

úrazová ambulance (traumatologie), 
LSPP pro dospělé

•  zobrazovací metody – rentgen (RTG),
sonogra� e (ultrazvuk) II

WC + bezbariérové WC
•  chirurgie – ambulance: kontroly, příjmy
•  ortopedicko-traumatologická ambulance II

1. p.
•  oddělení anestezie a intenzivní medicíny 

(ARO) + JIP chirurgie – lůžkové oddělení
3. p. • centrální operační sály
4. p. • multimediální přednáškový sál

J Dětská skupina Zdravínek

N př
íze

m
í

WC + bezbariérové WC
• dětské – ambulance POHOTOVOST
• praktický lékař pro děti a dorost
•  dětské odborné ambulance – kardiologie, 

endokrinologie a diabetologie, nefrologie, 
infekční

• vchod – dětské JIP
1. p. • JIP dětské – lůžkové oddělení

I

př
íze

m
í

• Centrum interních ambulancí: 
– kardiologie, kardiostimulace ........ vchod 2
– Holter EKG+TK .................................. vchod 2
– ECHO (echokardiogra� e) ................ vchod 2
– ergometrie ........................................ vchod 2
– diabetologie, endokrinologie ....... vchod 2
– podiatrie, protetika ......................... vchod 2
– plicní, spirometrie ........................... vchod 2
– kalmetizace ....................................... vchod 3
– infekční ambulance ......................... vchod 1

• RTG (rentgen) II..................................... vchod 2
• sonogra� e (ultrazvuk) III ................... vchod 2

1. p.
•  klinická mikrobiologie a parazitologie 

+ příjem materiálu .............................. vchod 1

2. p.
• interna I – lůžkové oddělení ............. vchod 2
• interna IV – lůžkové oddělení ............ vchod 2

3. p.
• interna III – lůžkové oddělení ........... vchod 2
• paliativní péče – lůžkové oddělení .. vchod 2

4. p.
• neurologie – lůžkové oddělení ......... vchod 2
•  rehabilitace – lůžkové oddělení ....... vchod 2

M příz.
WC + bezbariérové WC

• magnetická rezonance

P 1. p. JÍDELNA – OBČERSTVENÍ
2. p. • JIP interna – lůžkové oddělení


