Organizace zdravotní péče v mimopracovní době zajišťovaná Úrazovou nemocnicí v
Brně

Ústavní pohotovostní služba ÚN (ÚPS)
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé (LPS) a zubní (děti a dospělí)
(ZLPS)
Obě tyto služby jsou oddělené a pracují na sobě nezávisle.
15:00 – 17:00
pracovní dny
(pouze pro chirurgická onemocnění a úrazy !)

Ponávka 10 přízemí.

Bez poplatku
17:00 – 7:00

pracovní dny

7:00 – 7:00

volné dny

ústavní pohotovostní služba ÚN(ÚPS)

Ponávka 10 přízemí.
Regulační poplatek 90.- Kč

17:00 – 7:00

pracovní dny

7:00 – 7:00

volné dny

lékařská pohotovostní služba
- všeobecná (LPS)
- zubní (ZLPS)

Koliště 41 (I. patro)- vchod Úrazovou n.
Koliště 41 (I. patro)- vchod Úrazovou n.
Regulační poplatek 90.- Kč

ÚSTAVNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
ošetřuje především:
- čerstvé úrazy
- pacienty dovezené RZP, překlady z jiných zařízení
- pacienty s doporučením LPS
- komplikace péče ÚN
- objednané pacienty
Přednostně ošetřuje stavy ohrožující život a zdraví s hrozbou nebezpečí z prodlení .
Ostatní chirurgické potíže jsou ošetřovány podle stupně naléhavosti.
Dlouhodobé chirurgické potíže (více než 24 hod) je třeba řešit pomocí svého
praktického lékaře, na ÚPS pouze při náhlém zhoršení.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA VŠEOBECNÁ
Je určena pro náhlé zhoršení zdravotního stavu a akutní potíže, které nesnesou odkladu do
běžné pracovní doby praktického lékaře.
Provádí se pouze nezbytné vyšetření a ošetření v rozsahu odbornosti praktického lékaře.
V případě nutného specializovaného ošetření nebo hospitalizace jsou pacienti odesíláni podle
platné rajonizace (spádové oblasti podle bydliště) nebo podle uvážení lékaře a dohody
s pacientem a příslušným pracovištěm.
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ZUBNÍ
Je určena pro náhlé zhoršení a akutní potíže, které nesnesou odkladu do běžné pracovní doby
registrujícího stomatologa.
Provádí se pouze nezbytné zákroky sloužící i jen k dočasnému vyřešení. (neprovádí se např.
plombování). Definitivní ošetření pak provádí registrující stomatolog.
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