UPOZORNĚNÍ:
Změna ordinační doby lékařské pohotovostní služby (LPS)
pro dospělé v okrese Hradec Králové
Od 1. října 2015 dochází na základě rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje ze dne 14. 9. 2015 ke změně rozsahu lékařské pohotovostní služby pro
dospělé pro spádové území okresu Hradec Králové ve Fakultní nemocnici v
Hradci Králové. Nově se zkracuje ordinační doba ve všedních dnech.
Nové ordinační hodiny LPS – Fakultní nemocnice v Hradci Králové:
Dospělí:
• ve všední den: od 16,00 – 22,00 hod (s výjimkou stavu epidemie, jehož
vyhlášení je v kompetenci vedoucího OUM dle aktuálního stavu
pacientů na LPS)
• ve dnech pracovního klidu a o svátcích: od 8,00 – 7,00 hod.
Ostatní pohotovostní služby, které zajišťuje kraj prostřednictvím bývalých okresních
nemocnic (v současné době akciové společnosti Zdravotnického holdingu KHK a.s.),
zůstávají nezměněny. Stejně tak zůstávají nezměněny ordinační hodiny pohotovostní
služby pro děti a dorost, lékárenské i stomatologické služby.
Tabulka platných rozpisů VŠECH pohotovostních služeb je zveřejněna od 1. října
2015 na webu kraje.
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Cílem LPS je zabezpečit lékařskou první pomoc v případech náhlého onemocnění
nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu, jestliže stupeň postižení nevyžaduje
zásah zdravotnické záchranné služby. Je poskytována všem dospělým pacientům
mimo pravidelný provoz ordinací registrujících lékařů a ambulantních zdravotnických
zařízení.
LPS však není určena pro běžné vyšetřovací či léčebné výkony, které lze vyžádat v
době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.
Na Emergency - Oddělení urgentní medicíny FN HK (OUM) je sdružena akutní péče
o dospělé pacienty s interní a chirurgickou problematikou a dále jsou Zdravotnickou
záchrannou službou na OUM transportováni pacienti ve velmi vážném stavu
například po autonehodách, s cévní mozkovou příhodou nebo pacienti s náhlou
zástavou oběhu.
Z toho plynou nestejnoměrné čekací doby na vyšetření. Pokud je přivezen pacient
v závažném stavu, má vzhledem k ohrožení života jeho ošetření absolutní prioritu.
Ve FN HK je nepřetržitý 24hodinový provoz na těchto ambulancích:
Klinika infekčních nemocí
Urologická klinika
Neurologická klinika
Klinika ORL a chirurgie krku
Porodnická a gynekologická klinika
Oční klinika
Ortopedická klinika

