Odd. Ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Informace pro lékaře
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o změnách týkajících se oddělení Ústní,
čelistní a obličejové chirurgie.

PŘEMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ DO NOVÝCH PROSTOR
Zásadní změnou je kompletní přemístění ambulantní i lůžkové části oddělení do zcela
NOVÝCH PROSTOR, které se budou nacházet v Horním areálu nemocnice, pavilon C,
přízemí, vchod z boku budovy (přístup přes Terminál nemocnice a stále rovně po
chodníku) – viz plánek přiložený v závěru dokumentu.

Provoz oddělení zde bude zahájen v úterý dne 3. 4. 2018.
Stěhování oddělení proběhne ve dnech 19. 3. – 2. 4. 2018. Z tohoto důvodu bude omezen
provoz na našem současném pracovišti.
V tuto dobu budou ošetřovány POUZE akutní neodkladné případy po předchozí
telefonické domluvě odesílajícího lékaře s lékařem našeho oddělení.
Telefonní číslo na ambulanci odd. ÚČOCH: 38 787 8560, 38 787 1111 (spojovatelka)
Děkujeme za pochopení.

PŘEMÍSTĚNÍ ZUBNÍ LSPP DO NOVÝCH PROSTOR
S přesunem oddělení ÚČOCH do nových prostor souvisí i přemístění ordinace zubní LSPP.
Provoz zubní LSPP v nových prostorách odd. ÚČOCH bude zahájen v úterý dne 3. 4.
2018.
Ve stávajících prostorách (Dolní areál, pavilon E, 4. patro) bude zubní LSPP sloužena
naposledy dne 2. 4. 2018 (Velikonoční pondělí).
Pracovní doba zubní LSPP zůstává beze změn.

ZMĚNA ORGANIZACE PROVOZU ODD. ÚČOCH
S provozem oddělení ÚČOCH v nových prostorách dále souvisí několik změn v organizaci
provozu ambulancí. Uvádíme je v následujícím přehledu. Prosíme o jejich prostudování a
respektování.


Ordinační doba ambulancí: Po, Stř, Čt, Pá 08:00 – 15:00 hod



Úterý – ošetřovány budou POUZE akutní neodkladné případy po předchozí
telefonické domluvě ošetřujícího zubního lékaře s lékařem oddělení ÚČOCH

Je nezbytně nutné, aby byl pacient ke konzultaci na našem oddělení vždy předem
objednán (telefonicky či osobně).

Neobjednaní, neakutní pacienti budou při první návštěvě naší ambulance objednáni ke
konzultaci – bez ohledu na vzdálenost bydliště, mobilitu atd. - s upozorněním, že měli
být řádně objednáni (samostatně nebo odesílajícím lékařem)
Pacienty, u kterých je nutné časné vyšetření na našem oddělení (např. podezření na
nádorové onemocnění), VŽDY objednává ošetřující lékař osobně po telefonické domluvě
s lékařem oddělení ÚČOCH.
Pacienty k vyšetření na naší ambulanci posílejte řádně vybavené písemným doporučením a
dostupnou RTG dokumentací. Registrující poskytovatel, který pacienta přijal do péče, je
povinen, vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta, předat mu písemné doporučení k
poskytnutí příslušné specializované ambulantní péče. Součástí doporučení je písemné
odůvodnění a důležité informace týkající se zdravotního stavu pacienta, včetně výsledků
provedených vyšetření a informace o dosud provedené léčbě (§ 47, odst. 5 zákona 372/2011
Sb.)
Vzhledem k blížícím se změnám v souvislosti s GDPR nebude z právních důvodů nadále
přípustné, aby se jakékoli informace o pacientovi předávaly nezabezpečenými přístupovými
kanály. Mezi tyto nepovolené postupy patří i zasílání zdravotnických informací včetně RTG
snímků od PZL e-mailem. Jediným možným způsobem je odeslat pacienta na naše
oddělení s RTG snímky na přenosném médiu (USB, CD/DVD), do budoucna nelze
vyloučit nutnost šifrování. Žádáme o bezpodmínečné respektování tohoto postupu.
Nelze akceptovat tištěnou podobu RTG dokumentace, neboť kvalita tisku je
nedostatečná k posouzení zobrazených detailů

Horní areál Nemocnice České Budějovice, a.s.

ORDINAČNÍ HODINY
AMBULANCE ÚČOCH:
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
pouze akutní případy
po telef. domluvě
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00
08:00 – 15:00

Prosíme, sledujte naše webové stránky www.nemcb.cz v sekci Oddělení Ústní, čelistní a
obličejové chirurgie, kde budeme postupně aktualizovat informace pro naše pacienty.
Velmi děkujeme za Vaši spolupráci.

