Žežic
k

á

AREÁL II
tel.

B

318 641 111

objekty zdravotních služeb

B

správní a provozní budovy
V

vrátnice

C

nadzemní spojovací chodba
vstupy do objektů
vstupy do areálu
HLAVNÍ VSTUP DO AREÁLU

C

D

BUS zastávka MHD

Žežic
k

á

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

D

E

• ORL ambulance
1. p. • dobrovolnické centrum
neprovozuje
nefrologická ambulance
ONP
neprovozuje
příz. dialýza
ONP
3. p. • OČKOVACÍ CENTRUM
2. p. • oddělení následné rehabilitace
• rehabilitační cvičebny
1. p.
neprovozuje
ALKA
ONP
neprovozuje
ALKA
ONP
příz. • chirurgická ambulance
• chirurgické poradny – cévní, mammární
1. p. • rehabilitační oddělení
příz. • rehabilitační oddělení
4. p. • léčebna dlouhodobě nemocných
2. p. • oddělení ošetřovatelské péče
• zdravotně-sociální oddělení
1. p. • zobrazovací metody: rentgen (RTG)
• nukleární medicína – kanceláře
sut. • nukleární medicína

H

• ODBĚRY KRVE
• hematologická ambulance
3. p.
• praktický lékař pro děti a dorost
• dětská odborná poradna – nefrologie
• hematologická ambulance
• oční ambulance
2. p.
• praktický lékař pro děti a dorost
neprovozuje
gynekologie
ONP
• zubní ambulance + POHOTOVOST
• dětská neurologie
• psychologie
1. p.
neprovozuje
MUDr. Tomáš Karas – ortopedie
ONP
neprovozuje
masáže, pedikúra
ONP
neprovozuje
kadeřnictví, školské odbory
ONP
• oddělení preventivní medicíny,
spirometrie + prstová pletysmografie
• praktický lékař
• interní ambulance + revmatologie
sut. protialkoholní záchytná stanice

neprovozuje
ONP

oddělení abecedně (BUDOVA, patro, vchod) – od 15. 11. 2022

F

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 ul. Jan
aD
rdy
hodin dalšího dne poplatek 20 Kč.
O sobotách, nedělích a svátcích od 6:00 do 18:00
hodin poplatek 20 Kč.

E

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

přízemí

F

H

V

platí
od
15. 11.
2022

ALKA (C, přízemí + 1. p.)*
dětská odborná poradna – nefrologie (H, 3. p.)
dětská neurologie (H, 1. p.)
dialýza (B, přízemí)*
dobrovolnické centrum (B, 2. p.)
gynekologie (H, 2. p.)*
hematologická ambulance (H, 1. p.)
chirurgická ambulance (C, přízemí)
chirurgické poradny – cévní, mammární (C, přízemí)
interní ambulance (H, přízemí)
JÍDELNA (po–pá 11:00–12:45) (F, 1. p.)
léčebna dlouhodobě nemocných (E, 4. p.)
nefrologická ambulance (B, 1. p.)*
nukleární medicína (E, suterén)
OBČERSTVENÍ (po–pá 11:00–12:45) (F, 1. p.)
OČKOVACÍ CENTRUM (C, 3. p.)
oční ambulance– dočasně uzavřena (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)
praktický lékař pro děti a dorost (H, 3. p.)
preventivní medicína – oddělení (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, 1. p.)
revmatologie (H, přízemí)
spirometrie (H, přízemí)
záchytná stanice protialkoholní (H, suterén)*
zdravotně-sociální oddělení (E, 1. p.)
zubní ambulance + POHOTOVOST (H, 1. p.)
* neprovozuje ONP

