V Chomutově, dne 25.6.2019

---------------------------------------

věc: změna ordinačních hodin v období od 1.7.- 30.8.2019
V období od 1.7. do 30.8.2019 se upravuje z důvodu čerpání dovolených doba v ordinacích
Březno, Údlice, Zelená, Nezabylice a Chbany následovně:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

BŘEZNO
7 – 10

ÚDLICE
1130 – 14

----

----

915 - 12
----

1230 – 1430
700 – 930

Odběry 7-7,30

sudý+lichý týden

ZELENÁ NEZABYLICE CHBANY
---------7 – 10

----

----

---11 – 14

---00
7 – 930

730 – 9
----

Odběry 7-7,30

Odběry 7-9,30

Pátek

1030 – 1330

7 – 10

Odběry 7-7.30

lichý týden

Odběry 7-7,30

----

----

----

Vyjímky 3.7.2019 se ordinuje pouze v Udlicích, V období 5.8. – 9.8. nebude přítomen lékař,
v ordinaci pouze sestra. Zastupuje pro akutní případy a pracovně neschopné Dr.Weigertová.
V termínu 15.8. – 20.8. bude přítomna pouze sestra. Zastupuje Dr. Chabrová.
Do všech ordinací je možnost objednání na telefonech středisek. Ostatní pacienti budou
ošetřeni samozřejmě také, ale objednaní pacienti budou mít přednost. Akutní případy
kdykoliv kdekoliv ihned. Budou ošetřeni všichni pacienti, kteří budou v čekárně nejdéle
30 minut před ukončením ordinační doby. Lze využít objednávkový systém

Telefon: Březno 474 692 285, Údlice 474 667 289, Zelená 474 658 136,
mobil lékaře 602 418 092
V nepřítomnosti lékaře nebude kromě výše uvedených termínů držena pohotovostní služba
sestrou na střediscích. Mimo ordinační dobu lze vyhledat v normálních pracovních hodinách
lék. ošetření či radu nejlépe v ostatních ordinacích dle výše uvedeného rozpisu. Dále
v červenci u MUDr. Dany Seemannové, Zdr. středisko Horní Ves – tel.: 474688187.
V mimoordinační dobu poskytne ošetření v akutních případech náhlého ohrožení
Zdravotnická záchranná služba, tel.: 155 nebo 112, v ostatních případech Lékařská služba
první pomoci tel.: 474447313. Návštěvní služba v denních hodinách na vyžádání se nemění,
stejně jako služba konsultační na tel. číslech středisek, eventuelně mobilních telefonech.
Obecní úřady prosím o zveřejnění.
Podniky se smluvní závodní péčí prosím o omezení plánovaných prohlídek. Ve výše
uvedených termínech se závodně preventivní péče neposkytuje. Naplánujte si akutní
prohlídky dopředu.
MUDr.Kukuča Milan

