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Stodská nemocnice omezuje z provozníGh důvodů

dětskou pohotovost

stodská nemocnice upravuje od 1 . listopadu 2019 z pfovozních důvodůrežim dětského oddělení, Do odvolání
nebude posk}tovat lékařskou pohotovostní službu pro děti a dorost ve všednídny v dobé od .l5:30 do 7:oo
hodin a o víkendech. záloveň omezí ho§pitalizace dětských pacientů ve večeinícha nočníchhodinách.
OPatření se dotkne zhruba dvou až tří desítek,dětských paóientů týdně, omezeni;soú oáeá*á. o zavedení
standardního režimu budeme věas informovat.
rlovo.1u zŮ?távají vŠechnydětské ambulance. společně s tůžkovoupéčí,títerá bude V režimu denního
3tacionář6, zajistlme Veškerá standardní ošetření včetně případného podá;lí iniuzt, aptikace inieici eiinnatačni

"|

teraPii.. Pacienta takto vždy minimátně.zaléčíme, a buď odejde do

rozhodne

o

_dalŠÍhospitalizaci, zajistime

nemocnice Alan sutnar,

ji v

áomáci péee, ieio , pip"Je,- za pediatr
některém z'okotnícn zdravótnickych zarŮeii," uvedl ředitel

Beze změn zŮstáVá provoz novorozenéckého oddělení a tedy i porodnice. chirurgické ošetření děti
a dorosiu

bY9? nld.á|,e zajišt'ovat chiruígická ambulance, která trvale flnluje i v režimu po-hotovosiniiiuioý
seom oni

V

týdnu 24 hodin denně.

DoČasnéÚPraVY režimu dětského odděleníjsou projednány se stěžejními poskytovateli dětské zdravotní péěe
okolnÍch regionéch, ktere jsou připraveny a mají kapacity potřebnou póei převzit. Zároveň V těchto
dnech
nemocnice informuje všechny spádové ambulance dětských lékařů a radnice měst a obcí.
V
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Přovoz dět§kého odd. stod§ké nemocnicé od 1.iistopadu
Ambulantní péče/ dětské ambulance stod, chotěšov, Merklín bez omezení
SouČinnost Pediatra s novorozeneckým odd. a porodnicí v režimu 7124 l sďeening novorozenců
- bez omezení
chirurgické oŠetřenídětí a dorostu chirurgickou ambulancí Vč. chiruígické pohoto uosti 7l24 bez
-

omezení
ošetřénídětí na lúžkovémodd. (podání inít]ze, aplikace injekce, inhalaění terapie apod,) /
krátkodobá observace do 15:30 - béz omezení v rámcí denního stacionáře
Hospitalizace na lŮŽku přes noc / vícedenní hospitalizace - bude zajištěna v některé z okoln,ích
nemocnic (Domažlice, Klatovy, Plzeň, Rokycany)
Lékař§ká pohotovostní služba pro děti a dořost - ve stodské nemocnici v rámci dětské
ambulance ve Všednídny od 7:00 do 15:30; mimo uvedenou dobu, tj, ve všednídny od 15;30 do
7:00 a během víkendŮ v některém z okolních zdíavotnických zařízeníposkytujících LPs pro děti
a dorost (Viz seznam níže)

1,'1.2 Poskytovatelé LP§

-

-

pro děti a dorost
Domažlická nemocnice - Kozinova 292, DomažIice - 37g 71o 224
Klatov§ká némocnice - Plzeňská 929, Klatovy - 376 335 109
Nemocnice u sV, Jiří Plzeň - stanióní 74 (vjezd do areálu z opavské Ul.), Plzeň 4
377 262 970
Rokycan§ká nemocnice - Volduš§ká 750, Rokycany - 371 762 .1.10
Poliklinika Tachov - Bezdružická 274,'lachov - 374718 183

-

stod dne 25. 'l0, 2019
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předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s,
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