NOUZOVÝ PLÁN
ZAJIŠTĚNÍ AKUTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBYVATELE SUŠICKA
Praktičtí lékaři spouští od 30.3.2020 nouzový plán akutní zdravotní péče obyvatel. Cílem plánu je
zajistit kontinuální primární péči praktického lékaře pro pacienty. I přes šířící se epidemii koronavirem, která je
zcela pochopitelně v popředí zájmu, stále existují pacienti, kteří budou potřebovat péče praktických lékařů z
důvodu jakýchkoliv jiných potřeb, které nepůjdou vyřešit telefonicky či on-line.
Za tímto opatřením je rovněž snaha o odlehčení Sušické nemocnici od pacientů, kteří nebudou
potřebovat akutní nemocniční péči. Důvodem je rovněž naprostý nedostatek ochranných prostředků pro
všechny lékaře primární péče. Pro občany Klatov a okolí bude podobný model zajišťován ve spolupráci s
nemocnicí Klatovy.
KOMU BUDE AKUTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVÁNA?
Tato péče bude poskytována všem pacientům praktických lékařů na území ORP Sušice, pokud tak jejich
praktičtí lékaři rozhodnou.
JAK MÁ OBČAN POSTUPOVAT?
1. Při obtížích VŽDY VOLEJTE SVÉMU PRAKTICKÉMU LÉKAŘI.
2. Ten po vyhodnocení Vašich obtíží, bude-li třeba fyzického vyšetření (kontroly), Vás odešle
k pohotovostnímu lékaři, který toho dne (či dne následného) má službu ve své ambulanci.
3. Pohotovostní lékař i sestra budou plně vybaveni ochrannými prostředky, aby chránili sebe, ale i
vyšetřované pacienty.
4. Pacienti jsou povinni dodržovat nařízená opatření k nošení ochranných pomůcek a dodržování rozestupů
v čekárnách.
KDO BUDE KRIZOVĚ POSKYTOVAT AKUTNÍ PÉČI?
Péči budou poskytovat níže uvedeni praktičtí lékaři. Rozpisy pohotovostních lékařů a ordinační hodiny
budou vždy na následující týden zasílané všem lékařům primární péče, nemocnici a budou zveřejněny na
stránkách města.
Rozpis pohotovostních služeb – týden 30.3. – 3.4.2020
Den v týdnu

lékař

Místo ambulance

Pondělí

MUDr. Nová Kateřina

Poliklinika I. patro

8:00-12:00

376 532 859

Úterý

MUDr. Jandová Eva

Poliklinika I. patro

8:00-12:00

373 705 273

Středa

MUDr. Nikodémová Olina Poliklinika II. patro

8:00-12:00

376 523 208

Čtvrtek

MUDr. Grušková Nora

Nemocnice Sušice

7:00-14:00

376 530 333

Pátek

MUDr. Klečková Jana

nábřeží K. Houry 158

8:00-12:00

373 700 098

Sdružení praktických lékařů.

Ordinační hodiny

kontakt

