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Vážená paní starostko, vážený pane starosto.
MMN, a.s. se k Vám obrací s prosbou o zveřejnění následujících informací pro potřeby Vašich občanů.
K těmto změnám dochází v souvislosti s personálními změnami a v souladu s dlouhodobým plánem na zajištění
zdravotních služeb v nemocnici v Semilech.
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S účinností od 17. března 2017 od 15:30 hodin bylo dočasně a na dobu neurčitou uzavřeno chirurgické
lůžkové oddělení.
Od 20. března 2017 je zajištěna činnost chirurgické ambulance v pracovní dny v době od 08:00 hodin do
15:30 hodin.
Od 1. dubna bude činnost interní ambulance zajištěna v pracovní dny v době od 06:00 hodin do 14:30
hodin.
Od 1. dubna bude činnost ortopedické ambulance zajištěna v pracovní dny v době od 08:00 hodin do
15:30 hodin.
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje byla o organizačních změnách informována. Území
ORP Semily bylo v rámci rajonizace rozděleno shodným způsobem jak při uzavření lůžkového interního
oddělení v Semilech.
LPS (lékařská pohotovostní služba) bude zajištěna sloužícím lékařem dle rozpisu a ve zvyklém rozsahu.
Při výkonu LPS není lékařům bráněno provádět běžné ambulantní výkony ze spektra své odbornosti,
případně observovat pacienta na lůžku multioborové intenzivní péče.
Pacient, který se dostaví sám či v doprovodu druhé osoby do areálu semilské nemocnice k ošetření a
současně bude splňovat kritéria pro výjezd ZZS, bude v těchto indikovaných případech po základním
vyšetření a na výzvu přítomného lékaře transportován ZZS LK do nejbližšího ZZ schopného zajistit
definitivní ošetření.
Pacient, který se dostaví sám či v doprovodu druhé osoby do areálu semilské nemocnice k ošetření a
nebude splňovat kritéria pro výjezd ZZS, bude po základním vyšetření v případě potřeby odeslán do
nejbližší spádové nemocnice, případně tam bude dopraven prostřednictvím DZS (dopravní zdravotní
služba), telefonní čísla 1215 nebo 910 190 105 nebo 602 309 963.
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