Po častých dotazech občanů na zajištění lékařské pomoci v mimoordinačních hodinách lékařů jsme se
rozhodli zaktualizovat letáček z roku 2005 (ukončena činnost LSPP Židlochovice) s návodem, kam se v
případě zdravotních potíží obrátit.
1/ STAVY BEZPROSTŘEDNĚ OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT
(bezvědomí, koma, otravy, těžké krvácení, autonehody, astmatický stav,
epileptický záchvat, píchnutí alergika včelou…)
volat Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) tel.: 155

2/ OBČANÉ, S NÁHLOU ZMĚNOU ZDRAV. STAVU, NEOHROŽUJÍCI BEZPROSTŘEDNĚ ŽIVOT
SCHOPNI DOPRAVIT SE K LÉKAŘI,
- LSPP Hustopeče v areálu městské nemocnice
- pro dospělé
tel.: 519 407 310
všední dny: 15.30 - 7.00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin
- LSPP Úrazová nemocnice Ponávka 6, Brno
- pro dospělé
tel.: 545 538 538
všední dny: 17.00 - 7.00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin
- Centrum dětských odborných zdravotnických služeb, - pro děti
poliklinika „Bílý dům“, Žerotínovo nám. 4/6, Brno
tel.: 542 216 511
všední dny: 16.00 - 7.00, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin
- Zubní pohotovost
- pro dospělé a děti
FN Brno, Pekařská 53, vchod na pohotovost je z Hybešovy ulice
tel.: 543 183 459
všední dny: 15.30 - 7.30, so, ne + svátky nepřetržitě 24 hodin
- Lékárna Koliště č. 47, Brno, nepřetržitý provoz
tel.: 545 424 811 spojovatelka, 545 424 815 výdejna receptů
- Lékárna Kobližná č.7, Brno, nepřetržitý provoz
tel.: 542 212 110
3/ OBČANÉ S NÁHLOU ZMĚNOU ZDRAV. STAVU, NEOHROŽUJÍCI BEZPROSTŘEDNĚ ŽIVOT
BEZ VLASTNÍ DOPRAVY
( zlomeniny, horečky, apod )
- kontaktují lékaře LSPP Hustopeče, tel.: 519 407 310
- který zajistí v pracovní dny od 15.30 do 22.00 a v dny pracovního klidu od 07.00 do 19.00
převoz pacienta k ošetření do spádového zdravotnického zařízení
- nebo navštíví pacienta přímo
4/ PŘI ÚMRTÍ
- občané kontaktují lékaře LSPP Hustopeče
tel.: 519 407 310

POZOR !!
Při kontaktu LSPP je nezbytné vědět:
- jméno a příjmení
- rodné číslo
- zdravotní pojišťovnu
(Bez těchto náležitostí nemůže být služba poskytnuta!)
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Po dotazech občanů na jednání Zastupitelstva města Židlochovice, na základě rozhovoru starosty města
s krajským zdravotním radou MUDr. Josefem Drbalem, sdělujeme následující :
- Každý občan má právo na svobodnou volbu lékaře
- Avšak k odborným vyšetřením, která nejsou akutní, musí mít pacient doporučení od svého
praktického lékaře. Toto neplatí u vyšetření gynekologického, očního, psychiatrického .
- Nemocnice může odmítnout přijetí pacienta pouze po řádném zdůvodnění, které si můžete
následně prověřit.
- Z důvodu znalosti komplexního zdravotního stavu pacienta svým praktickým lékařem, jakož i
z důvodu dispozice dokumentací pacienta u PL, je nesporně výhodnější návštěvy na LSPP
omezit jen na ty skutečně nezbytné ..

