Zajištění léčebně preventivní péče v Nemocnici Blansko
v době vánočních svátků 2009
Bez omezení provozu - nepřetržitě
CPD (centrální příjem- akutní diagnostika)
Chirurgická ambulance
Interní oddělení:
 Jednotka intenzivní péče
 Akutní lůžkové oddělení „A“
 Lékařská ústavní pohotovostní služba- bez změny běžného režimu
Neurologické oddělení:
 Iktová jednotka - JIP
 Akutní lůžkové oddělení
 Lékařská ústavní pohotovostní služba - bez změny běžného režimu
Plicní oddělení:
 Akutní lůžkové oddělení
Radiodiagnostické oddělení, oddělení klinické biochemie
Oddělení nukleární medicíny- ONM
 Ambulantní provoz bez omezení.

Provoz specializovaných ambulancí (akutní vyšetření zajištěna vždy na CPD)
Interní ambulance

V ambulancích se nebude ordinovat:
GEA
23.12. 2009 - 3.1. 2010
KARDIO
21.12. 2009 - 3.1. 2010
ALERGO
21.12. – 22.12. , 28.12. 2009 - 3.1. 2010
HEMATOL 23.12. 2009 - 3.1. 2010
ENDOKRIN 23.12. 2009 - 3.1. 2010
DIAB
22.12. 2009 - 3.1. 2010
INT II – MUDr. Juránková
22.12. – 23.12. , 31.12. 2009
INT III – MUDr. Navrátil
22.12. - 3.1. 2010
ECHO – MUDr. Tvarůžková 24.12. 2009 - 3.1. 2010
NEU ambulantní provozy
 NEU ambulance –specializovaná (nemocnice)
Ve dnech 24.12. - 25.12.2009 a 31.12.- 1.1.2009 ambulance uzavřena.
Ambulance lékaře- neobjednává se od 21.12.2009 do 1.1.2010 včetně.
21.-23.12., 28.-30.12.2009 akutní stavy, v běžnou pracovní dobu přítomnost SZP.
Akutní stavy- ošetření nepřetržitě lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru
neurologie.
Pohotovostní neurologická péče (všední dny od 17:00hodin, v sobotu, neděli a ve
svátky) na ambulanci urgentního příjmu (CPD).

Infuzoterapie- neobjednává se od 21.12.2009 do 1.1.2010 včetně
 Elektromyografická laboratoř (EMG+ BAEP)
24.12.2009 do 1.1.2010 včetně laboratoř uzavřena.
Elektroencefalografická laboratoř (EEG + VEP)
24.12.2009 do 1.1.2010 včetně laboratoř uzavřena.
Akutní a ostatní indikovaná elektrodiagnostická vyšetření budou zajištěna podle urgence.
Kožní ambulance - omezení provozu:

Kožní ambulantní provozy budou v omezeném provozu od 23.12.09 do 3.1.2010 ošetřovat
jen objednané a ošetřujícím lékařem akutně indikované pacienty.
Rehabilitace - ambulantní provoz - poliklinika

Rehabilitační ambulantní pracoviště: 31.12.2009 uzavřeno, jinak beze změn.
V úterý 29.12. se vypouští velký bazén,ve středu se ruší hodiny pro zaměstnance.
Plicní ambulance - MUDr. Filouš (akutní vyšetření zajišťuje oddělení TRN)
Uzavřena 28.12.-31.12.2009

ONM ambulantní část nemá omezen provoz, v pracovních dnech mezi svátky bude zajištěn
provoz zejména pro akutní vyšetření (jako např. scintigrafie plic, venografie). Po domluvě
na klapce 345 možno objednat i jiná vyšetření.
ORL ambulance- poliklinika (akutní vyšetření podle rozpisu ÚPS FN Brno)
Uzavřena 29.12.-31.12.2009.
Logopedická ambulance - poliklinika
Uzavřena 23.12.-31.12.2009
Ortopedická ambulance (akutní traumatologická vyšetření zajišťuje chirurgická ambulance
nepřetržitě)
Uzavřena 22.12.-31.12.2009. Ordinuje se dne 29.12.2009.
Psychologická ambulance- poliklinika
Uzavřena 21.12.-31.12.2009
Onkologie
Uzavřena 31.12.2009

Pohotovostní služba lékárny bude ve čtvrtek 24.12.2009 (Štědrý den) od 8:00 do 20:00 hod.
Ostatní dny zůstávají beze změny.

Léčebně preventivní péče běžně zajišťovaná zdravotnickým zařízením je poskytována bez
mimořádného omezení.

