Tisková zpráva
Nemocnice Mělník upraví provoz vybraných ambulancí
Mělník, 3. dubna 2019 – S platností od 1. května 2019 dojde v Nemocnici Mělník k úpravě
provozu. Vedení nemocnice po společných jednáních se zástupci Středočeského kraje, města
Mělník i zdravotních pojišťoven dospělo k modelu provozu ambulancí, který by měl odpovídat
zjištěným potřebám obyvatelstva a pacientů ve spádové oblasti.
V budovách současné interny a chirurgie budou i nadále fungovat nepřetržité 24hodinové příjmové
ambulance těchto odborností, avšak výhradně za účelem akutního příjmu pacientů na lůžka interních
a chirurgických oborů. Pro neakutní případy bude v budově interny otevřena lékařská pohotovostní
služba pro dospělé. Ordinační doba bude ve všední dny od 16:00 do 20:00 hodin, o víkendech
a svátcích od 12:00 do 19:00 hodin. Mimo tyto časy se musí pacienti s neakutními problémy obracet
na jiná zdravotnická zařízení, která z vlastních zdrojů či za přispění státu poskytují 24hodinovou
pohotovostní službu. V budově chirurgie bude nově v provozu úrazová ambulance od pondělí do
neděle v čase od 7:00 do 15:30. V budově polikliniky bude nemocnice i nadále provozovat ORL
pohotovost pro děti a dospělé v nezměněných časech – pracovní dny od 16:00 do 20:00, o víkendech
a svátcích od 8:00 do 20:00 hodin.
„Všechny změny vedení nemocnice připravovalo dlouhou dobu a konzultovalo je s partnery na straně
pojišťoven, kraje a města. Nově nastavený model provozu pomůže nemocnici lépe využít čas
a možnosti odborného zdravotnického personálu,“ uvádí Linda Gregořicová (Šefčíková), tisková
mluvčí a manažerka marketingu a komunikace Nemocnice Mělník, a přibližuje: „Zdravotnická
záchranná služba bude samozřejmě i nadále zajišťovat zdravotnickou pomoc a my budeme přivezené
pacienty přijímat na lůžka 24 hodin denně. Zavedení pohotovosti a úrazové ambulance pak přinese
rychlejší pomoc zase u méně akutních potíží.“
Veškeré aktuální informace k připravovaným změnám budou uveřejněny rovněž na webových
stránkách nemocnice, v případě potřeby je možné se obrátit i na sekretariát. Rovněž budou informace
o úpravách zaneseny i v navigačním systému nemocnice.

