PLÁNEK DĚTSKÉ NEMOCNICE
pavilon

ústředna

Q MR2

Klinika dětské radiologie

pavilon L

pavilon B1 vpravo

Laboratoře Interní hematologické a onkologické kliniky
Ústav patologie - bioptická stanice

Klinika dětské onkologie
Dětská oční klinika
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Klinika dětské ORL
pavilon B2 vlevo
Pediatrická klinika
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie

pavilon D
Centrální evidence pacientů – Teyschlova hala
Klinika dětské radiologie

pavilon F
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
+ anesteziologická ambulance
Centrální operační sály
Centrální sterilizace
pavilon C
Dětské rehabilitační oddělení
Oční ambulance
Kožní ambulance
Klinika dětské onkologie
Klinika dětské ORL

532 23 1111

pavilon G

pavilon K

Poliklinická ambulantní část
• Interní ambulance, Chirurgická a ortopedická ambulance,
Ambulance ORL, Foniatrie, Kardiologická ambulance,
Rehabilitace, Odběrová místnost, LSPP
Lékárna
Ambulance + stacionář dětská onkologie
Klinika dětské onkologie
Klinika dětské radiologie
Oddělení lékařské genetiky
Pediatrická klinika
Klinika dětské neurologie
EEG
EMG
Ředitelství

Stravovací provoz - jídelna
Základní škola při FN Brno
Mateřská škola při FN Brno
pavilon H
Ambulance dětské psychiatrie
Ambulance dětské stomatologie

NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA
Výdejna u vrátnice

Tato výdejna zajišťuje lékárenskou
pohotovostní službu.
otevřeno:
v pracovní dny: 7.30-22.00 hodin
v sobotu, v neděli a svátky: 8.00-22.00 hod.
tel.: 532 234 646, 532 234 181

Výdejna v pavilonu G

pavilon E

v přízemí hlavní budovy Dětské nemocnice,
vpravo od centrální evidence, chodbou přes čekárnu ortopedie.
otevřeno: v pracovní dny 7.00-16.00 hod.  
tel.: 532 234 617, 532 234 416

Laser, Ortoptika
Ortoptická cvičebna
Urodynamická ambulance
pavilon A
Lékárna
Logoped
Psycholog
Ambulance dědičných metabolických poruch
Oddělení klinické biochemie
Oddělení dětské hematologie

pavilon R
Ubytovna Nadačního fondu Krtek
Ambulance infekčních nemocí
Ubytovna pro rodiče hospitalizovaných dětí
Nutriční poradna
Sociálně-zdravotní oddělení
pavilon S
Klinika dětských infekčních nemocí

www.fnbrno.cz

www.facebook.com/FNBrno

KONTAKTY NA KLINIKY
TELEFON NA SEKRETARIÁT, 7.00–15.30 HODIN
PŘEDVOLBA 532 23
Dětská oční klinika – klapka 4201
Klinika dětské anesteziologie a resuscitace – klapka 4698
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie – klapka 4360
Klinika dětské onkologie – klapka 4755
Klinika dětské ORL – klapka 4440
Klinika dětské neurologie - klapka 4919
Klinika dětských infekčních nemocí – klapka 4523
Pediatrická klinika – klapka 4226

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Centrální evidence pacientů,
Informace
Teyschlova hala, pavilon D
tel. 532 234 314 (nepřetržitě)

Dětská pohotovost

od 15.30 hod. do 7.00 následujícího dne (v pracovních dnech)
mimo pracovní dny nepřetržitě
zubní lékařskou pohotovostní službu zajišťuje Úrazová nemocnice, Ponávka 6
dětské popáleninové centrum je v areálu Bohunice, Jihlavská 20

tel. 545 210 658 nebo 532 234 935

Vítejte ve FN Brno – v Dětské nemocnici

Dětská nemocnice FN Brno poskytuje komplexní diagnostiku a specializovanou
i superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy pacientům ve věku 0-19 let.
Moderní vybavení, týmy erudovaných odborníků, komplexní diagnosticko-léčebné
zázemí a úzká vědecko-výzkumná spolupráce s Lékařskou fakultou Masarykovy
univerzity v Brně – to vše charakterizuje současnost Dětské nemocnice v Brně.
K uzdravení malých pacientů přispívají už šest desetiletí Mateřská škola při FN Brno
a Základní škola při FN Brno – hrou, vzděláváním i tvořením umožňují hospitalizovaným dětem zapomenout na bolest a věnovat se činnostem, které je baví a těší.
Od roku 2000 působí v Dětské nemocnici jedno ze dvou vysoce specializovaných
dětských traumacenter v ČR. Dětská nemocnice je zároveň pediatrickoonkologickým centrem pro Moravu a Slezsko.

532 23 1111
Návštěvní hodiny v Dětské nemocnici
rodič, který není s dítětem hospitalizován, může u lůžka svého dítěte
pobývat v době od 7.00 do 20.00 hodin
ostatní návštěvy u dětí: v pracovní dny od 15.30 do 17.30 hodin, ve
dnech pracovního volna a o svátcích také v době od 9.30 do 11.30 hodin.
V době od 13.00 do 15.00 hodin je na jednotlivých odděleních
stanoven polední klid.

PARKOVÁNÍ
Vjezd a parkování v areálu Dětské nemocnice je umožněn pouze
pacientům s průkazy ZTP a ZTP/P s řádně označenými vozidly
(bezplatně).
Ostatní řidiči mohou vjet na nádvoří Dětské nemocnice pouze na
dobu nezbytnou k vysazení nebo nastoupení pacienta.
Vozidlo není možné ponechat zaparkované
v areálu DN ani po dobu vyšetření.

Máte zájem pracovat ve Fakultní nemocnici Brno?

Chcete během jednoho dne absolvovat souhrn
komplexních vyšetření?
Zajímá Vás, v jakém stavu jsou Vaše klouby
a který sport je pro Vás vhodný?
Udělali byste rádi maximum pro prevenci srdečního selhání během
fyzické námahy či sportu Vaší ratolesti?
Trápí Vás váš jídelníček a chtěli byste redukovat svoji váhu?
Potýkáte se i Vy s bolestí zad pocházející nejen ze sedavého zaměstnání?
Chceme a umíme Vám pomoci! Využijte některý z komerčních
preventivních programů – www.preventivni-programy.cz:

ZDRAVÁ ZÁDA
ZDRAVÁ STRAVA
ZDRAVÁ KŮŽE
ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ
ZDRAVÝ MANAGER
ZDRAVÉ SRDCE
ZDRAVÝ POHYB
ZDRAVÝ SPORTOVEC
ZDRAVÝ RŮST
SCREENING
Oddělení marketingu FN Brno

Ve Fakultní nemocnici Brno se můžete uplatnit v oborech:

Tel.: 775 761 730,  778 080 213

Lékař
Farmaceut
Jiný odborný pracovník VŠ
Nelékařský zdravotnický pracovník
Dělník
Technicko-hospodářský pracovník

e-mail: preventivniprogramy@fnbrno.cz
www.preventivni-programy.cz

na těchto pracovištích: Bohunice, Dětská nemocnice, Porodnice

Nadační fond Vita Nova

Aktuální informace o volných pracovních místech najdete na
www.fnbrno.cz/pracovni-prilezitosti

Účelem nadačního fondu Vita Nova je všestranný rozvoj FN Brno. K naplnění tohoto účelu fond zajišťuje:
nákup přístrojů a dalšího vybavení
lékařů osvětu v oblasti medicíny

Kontaktní osoba pro Vaše dotazy:

Alena Stehlíková, tel. 5 3223 3724, 5 3223 3297
e-mail: stehlikova.alena@fnbrno.cz

příspěvky na modernizace a rekonstrukce další vzdělávání
podporu výzkumné činnosti podporu vydávání odborné
literatury v oblasti medicíny

Číslo účtu: 133335621/0100

DĚTSKÁ NEMOCNICE

DĚTSKÁ NEMOCNICE

Černopolní 9, 602 00 Brno

Černopolní 9, 602 00 Brno

www.fnbrno.cz

www.facebook.com/FNBrno

Adresa: FN Brno, Jihlavská 20, 639 00 Brno, e-mail: emicudova@fnbrno.cz,
tel.: 532 233 208 – Mgr. Erna Mičudová – předseda správní rady.
Obratem zpracujeme darovací smlouvu, která může být doručena i v elektronické podobě.

