PRŮVODCE
PACIENTA
Příručka pro hospitalizované pacienty

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie
(KPRCH)
Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno
Popáleninové centrum (JIP, IMP, stand. a dětské odd.) - pavilon CH, přízemí
Oddělení rekonstrukční chirurgie (JIP, stand. odd.) - pavilon L, 10. NP
Ambulance - pavilon X, 3. NP
Telefonický kontakt - sekretariát kliniky: tel. 532 233 206
Informace můžete získat buď přímo telefonicky na klinice,
nebo prostřednictvím webu www.fnbrno.cz.

obsah

PRO TY, CO CHTĚJÍ SPRÁVNĚ JÍST

Zdravá strava

Zdravá strava PLUS

Odborné vyšetření nutričním
terapeutem

Odborné vyšetření nutričním terapeutem

Zjištění nutričního stavu
na přístroji InBody,
složení Vašeho těla a efek�vity
Vašeho metabolismu
Zhodnocení stravovacích zvyklos�,
doporučení správné skladby
a režimu stravování

Cena: 1.690,- Kč

Zjištění nutričního stavu na přístroji InBody,
složení Vašeho těla a efek�vity
Vašeho metabolismu
Zhodnocení stravovacích zvyklos�,
doporučení správné skladby
a režimu stravování

O KLINICE

4

STRUKTURA PRACOVIŠTĚ

5

DOMÁCÍ ŘÁD

6

Druhá konzultace s nutričním
terapeutem po 4 – 6 týdnech

Cena: 1.990,- Kč

Víte, že správnou výživou můžete významně podpořit kvalitu svého života?

Pomůžeme Vám!
Upravte svůj životní styl, stravovací zvyklos�
a předcházejte tak diabetu, onemocněním srdce a cév, obezitě,
vysokému krevnímu tlaku, onkologickým onemocněním!
Významně můžete podpořit kvalitu svého života.

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, Brno
Tel.: +420 532 232 894
Mobil.: +420 778 080 213
+420 775 761 730
www.preven�vni-programy.cz
preven�vniprogramy@fnbrno.cz

PRÁVA PACIENTA / POVINNOSTI PACIENTA

11

SLUŽBY V AREÁLU NEMOCNICE

14

PŘEHLED MEDICÍNSKÝCH ÚTVARŮ PMDV

16

PLÁN AREÁLU PMDV (BOHUNICE)

17

OSTATNÍ

zásady bezpečnosti ve FN Brno, certifikáty a ocenění, slovníček A – Z

18

SPOLEČNÉ ORGANIZACE, NAŠE NADACE

20

3

o klinice

struktura pracoviště

Vážení pacienti,
vítáme Vás na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Na následujících stránkách bychom Vás
chtěli provést naší klinikou, přiblížit její chod a spektrum námi poskytovaných služeb. Věříme, že tyto informace Vám usnadní
pobyt v našem zdravotnickém zařízení a zmírní Vaše obavy během hospitalizace.

LŮŽKOVÁ ČÁST
Popáleninové centrum

Pavilon CH, přízemí
JIP I – tel. 532 233 205, 532 233 207 (5 lůžek)
IMP + standardní odd. – tel. 532 233 257 (3 + 13 lůžek)
Dětské odd. – tel. 532 233 425 (9 lůžek)

Oddělení rekonstrukční chirurgie

NAŠE POSLÁNÍ

Naším posláním je poskytnutí nejmodernější dostupné léčby pacientům s popáleninami různého původu. S tím souvisí i následná péče o tyto pacienty zahrnující různé rekonstrukční výkony. Současně zajišťujeme specializovanou péči pacientům
s defekty měkkých tkání různého původu či pacientům s úrazem ruky. Moderní zdravotní péči poskytuje tým odborníků na
vysoké kvalitativní úrovni s využitím nejnovějších poznatků v našem oboru.

NAŠE VIZE

Neustále zlepšovat výsledky léčby našich pacientů a dát jim větší naději na uzdravení a návrat do plnohodnotného života.
Patřit mezi špičková pracoviště v České republice a být významným pracovištěm i v evropském kontextu. Maximální spokojenost našich pacientů.

NAŠE HODNOTY

Pavilon L, 10. patro
JIP II – tel. 532 232 657 (6 lůžek)
Standardní odd. – tel. 532 233 274 (18 lůžek)

AMBULANTNÍ ČÁST
nachází se ve 3. patře pavilonu X
Evidence pacientů – tel. 532 233 420
Ambulance č. 1 – tel. 532 233 875
Ambulance č. 2 – tel. 532 233 028
Ambulantní sálek – tel. 532 232 514

Kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče
Bezpečná péče o klienty
Úcta ke klientům
Individuální přístup

NAŠE ZAMĚŘENÍ

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno se řadí mezi tři popáleninová centra v České republice. Na klinice zajišťujeme superspecializovanou komplexní a kontinuální péči o pacienty s popáleninami různého původu (termické, elektrické,
chemické, radiační). Zároveň se v naší péči ocitají pacienti s omrzlinami či toxickou epidermální nekrolýzou (Lyellův syndrom).
S touto léčbou jde ruku v ruce následná dispenzarizace pacientů po úrazu popálením, která zahrnuje psychologickou podporu, péči o jizvy či různé rekonstrukční výkony.
Náplní kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie je celé spektrum výkonů plastické a rekonstrukční chirurgie. Poskytujeme
diagnostiko-terapeutickou péči pacientům s dekubity, posttraumatickými a jinými rozsáhlými defekty kůže a měkkých tkání.
Je zde prováděna chirurgie ruky, komplexní operativa prsou (onkologie i rekonstrukce), mikrochirurgická operativa či zákonná
léčba transsexuálů.
Zároveň nabízíme širokou škálu estetických výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou dle aktuálního ceníku.

VEDENÍ KLINIKY – TELEFONICKÉ KONTAKTY
přednosta:
primář POP:
primář RCH:
vrchní sestra:

Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (tel. 532 233 004)
MUDr. Ivan Suchánek (tel. 532 233 426)
MUDr. Filip Černoch (tel. 532 233 139)
Ing. Marie Melicharová (tel. 532 233 203)
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DOMÁCÍ ŘÁD

Denní režim

Kdo o Vás během hospitalizace pečuje
Lékařská péče – během hospitalizace na naší klinice budete mít svého ošetřujícího lékaře, který bude za Vaši léčbu zodpovědný. Při přijetí Vás seznámí s průběhem a plánem léčby, bude Vás průběžně informovat o výsledcích a postupech v léčbě. Můžete se na něj obrátit se všemi svými problémy a dotazy ohledně léčby. Dbejte prosím jeho pokynů a instrukcí. V odpoledních
a nočních hodinách, stejně jako o víkendu a svátcích, o Vás bude pečovat lékař vykonávající pohotovostní službu.
Ošetřovatelská péče – ošetřovatelskou péči na vysoké odborné úrovni Vám poskytují nelékařští zdravotničtí pracovníci (NLZP
– všeobecné sestry, zdravotničtí asistenti, ošetřovatelé a sanitáři) dle svých kompetencí a specializací v oboru. Péče na jednotlivých odděleních je vedena staničními sestrami řízenými vrchní sestrou.
Vedoucí lékař oddělení a staniční sestra Vám rádi pomohou při řešení Vašich otázek. V případě závažnějších připomínek k Vaší
léčbě, ošetřovatelské péči nebo provozním záležitostem se můžete obrátit na primáře oddělení, vrchní sestru nebo přednostu
kliniky.
Zaručujeme Vám naprostou důvěrnost a ochranu všech údajů o Vaší osobě. K léčbě budeme přistupovat s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy k Vašemu soukromí.

Uložení osobních věcí a cenností
K uložení osobních věcí a oblečení máte na každém pokoji k dispozici noční stolek vedle lůžka a šatní skříň. Za své osobní věci
i cennosti, které máte u sebe na pokoji, zodpovídáte sám/sama.
Větší částky peněz je možno uložit do úschovy v pokladně nemocnice, předměty z drahých kovů, kreditní karty, vkladní a šekové knížky je možno krátkodobě uložit do úschovy do trezoru na oddělení.
Pokud si přejete používat vlastní elektronické přístroje jako mobilní telefony, notebooky, přehrávače, rádia aj., činíte tak na
vlastní odpovědnost. V tom případě budete při příjmu požádáni o podepsání „Prohlášení o užívání osobního majetku po dobu
hospitalizace“. Vlastní televizní přijímače nejsou v nemocnici povoleny.
Doporučujeme větší obnosy peněz, kreditní karty, šperky, elektroniku či jiné cenné věci prostřednictvím blízké osoby odnést
domů.

Užívání léků
Jestliže pravidelně užíváte nějaké léky, předejte jejich seznam svému lékaři. Pokud si přinesete vlastní léky, sestra je od Vás
převezme a řádně označené je po dobu Vašeho pobytu na klinice uloží. Budete-li trvat na užívání vlastních léků a jejich uložení
u sebe a bude-li s nimi lékař souhlasit, sepíše s Vámi „Prohlášení pacienta o užívání vlastních léků po dobu hospitalizace“
a zařadí je mezi léky, které budete během léčby užívat. Naordinované léky, které Vám bude ve stanovenou dobu podávat nelékařský zdravotnický pracovník (všeobecná sestra, zdravotnický asistent), užívejte přesně podle jeho pokynů.
Naordinované léky, které Vám bude ve stanovenou dobu podávat nelékařský zdravotnický pracovník,
užívejte přesně podle pokynů !

Hygiena v nemocnici
Čistota prostředí zdravotnického zařízení představuje významnou prevenci vedoucí ke snížení výskytu infekcí získaných během pobytu v nemocnici. Mytí a dezinfekce rukou představují hlavní nástroj k omezení
tohoto rizika.
V prostorách FN Brno jsou tzv. stanoviště zdraví − jedná se o místa s dávkovači dezinfekčních prostředků
na ruce. Další jsou u vstupů na oddělení i na pokojích pacientů. Tyto prostředky mají schopnost ničit mikroorganismy na rukou během několika sekund. Dodržujte prosím při svém pobytu hygienu rukou podle
informačních materiálů umístěných v blízkosti dávkovačů.
Pokud jste upoutáni na lůžko, požádejte personál, aby Vám umožnil potřebnou hygienu dle Vaší potřeby. Na nutnost umytí a dezinfekce rukou upozorněte i své návštěvy.
Myjte si ruce pokaždé:
Své lůžko udržujte v čistotě, nelehejte a nesedejte na lůžko v šatech nebo
před jídlem
v obuvi. Výměna ložního prádla se provádí dle individuálních potřeb, minipo použití toalety
málně 1x týdně. Požádejte personál o výměnu, kdykoli dojde ke znečištění
po kontaktu s ostatními pacienty
lůžkovin biologickým materiálem (krev, moč apod.).
V průběhu hospitalizace můžete používat své vlastní osobní prádlo i obuv,
v případě potřeby Vám nemocniční prádlo poskytneme.
Odpadkové koše na pokojích pacientů jsou určeny jen pro běžný, komunální odpad; infekční odpad odhazujte prosím vždy
jen do určených nádob.
Udržujte čistotu a pořádek na pokojích, na chodbách, na WC i v koupelnách. Pokud zjistíte jakoukoliv závadu, informujte
prosím staniční sestru nebo službu mající sestru, které zajistí nápravu.
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Denní režim na KPRCH může být upraven dle aktuálních provozních podmínek oddělení. Na jednotkách intenzivní péče je
režim dne vždy upravován dle zdravotního stavu pacientů.

časové rozmezí
05:00 – 06:00
06:30 – 07:00
07:00 – 07:45
07:30 – 08:00
07:30 – 11:30
11:30 – 12:30
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00
13:00 – 14:00
14:00 – 19:00
14:00 – 18:00
14:30 – 15:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:30
18:30 – 19:30
19:30 – 22:00
20:00 – 20:30
22:00 – 06:30

denní činnosti
akutní odběry krve, podávání časovaných léků
buzení pacientů, ranní odběry krve a dalších vzorků, ranní hygiena
ranní lékařská vizita, plnění ordinací lékaře
snídaně
léčebně/vyšetřovací a ošetřovatelské úkony, příjmy a propuštění pacientů, plnění ordinací lékaře,
převazy, plánované operační výkony
oběd
podávání poledních léků, převazy
odpolední klid
velká lékařská vizita
léčebně/vyšetřovací a ošetřovatelské úkony, plnění ordinací lékaře
návštěvy
svačina
večeře
podávání večerních léků
večerní lékařská vizita, večerní hygiena
možnost sledování TV
II. večeře pro diabetiky
noční klid

Lékařské vizity
Vizity neboli návštěvy zdravotnického týmu u lůžka pacienta jsou nedílnou součástí Vaší léčby. Vzhledem ke své vážnosti
probíhají se vzájemnou úctou a respektem pacienta i lékaře. V ranních hodinách probíhá malá vizita, dále přichází velká vizita
a ve večerním čase se setkáte se službu konajícím lékařem na tzv. večerní vizitě.

Ranní vizita

probíhá každý pracovní den v době mezi 7:00 – 7:45
účastní se ošetřující lékař za asistence ošetřující sestry

Velká vizita

Velká vizita probíhá pod vedením přednosty kliniky nebo primáře, zúčastňuje se jí také vrchní sestra a rehabilitační pracovnice.
Součástí je porada, kde je probrán průběh a výsledky Vaší léčby, poté následuje návštěva zdravotnického týmu u lůžka pa
cienta. Velká vizita se koná každý pracovní den dle následujícího klíče:
Pondělí – 13:00
Úterý – 13:00
Středa – 13:30
Čtvrtek – 13:00
Pátek – 08:00

Večerní vizita

Večerní vizita začíná po 18:30 hod. Tuto vizitu provádí lékař mající ústavní pohotovostní službu. Její
doba může být ovlivněna neodkladnou činností
sloužícího lékaře.
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Vyjádření spokojenosti pacientů

Informovaný souhlas
„Informovaný souhlas“ je vyjádřením Vašeho svobodného rozhodnutí ohledně navrhovaného léčebného postupu, popřípadě
operačního výkonu. Mějte na paměti, že pokud s léčebným postupem či výkonem nesouhlasíte, máte možnost jej kdykoliv
odmítnout a podepsat „Odmítnutí zdravotních výkonů“. „Informovaný souhlas“, popřípadě „Odmítnutí zdravotních výkonů“
jsou součástí zdravotnické dokumentace.
Váš ošetřující lékař je povinen Vás seznámit se všemi potřebnými informacemi o Vašem zdravotním stavu i o všech léčebných
alternativách tak, abyste se před zahájením každého vyšetřovacího, operačního a léčebného výkonu mohl/a rozhodnout, zda
s ním souhlasíte.

Informace o zdravotním stavu
Při první hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Brno budete požádáni o vyplnění a podepsání „Záznamu o souhlasu s poskytováním informací o zdravotním stavu a o určení osoby oprávněné vyslovit zástupný souhlas“. Zde uveďte, kterým osobám
a v jakém rozsahu může lékař sdělit informace o Vašem zdravotním stavu.
Informace o zdravotním stavu jsou podávány v době návštěv od 14:00 do 15:30 hod., jedná-li se o závažný případ, pak i mimo
tuto dobu.
! Informace nelze podávat telefonicky, informujte o tom prosím své blízké osoby !

Výukové pracoviště

KPRCH stejně jako celá FN Brno je výukovým zdravotnickým pracovištěm. Praktickou výuku zde absolvují studenti medicíny,
bakalářského a magisterského studia Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, studenti vyšších odborných zdravotnických
škol a dále i stážující zdravotničtí pracovníci. Všichni studenti jsou zde pod odborným vedením mentorů, lékařů a sester našeho pracoviště. Jsou také ze zákona vázáni povinnou mlčenlivostí. Prosíme Vás o pochopení, spolupráci a maximální vstřícnost
v této důležité oblasti.

Stravování
Podávání stravy pacientům je součástí komplexní ošetřovatelské péče. Složení stravy se řídí zásadami a výživovými doporučeními v Dietním systému FN Brno.
Při přijetí Vás personál zváží a zeptá se Vás na váhové změny za posledních 6 měsíců. Získané údaje se sledují elektronicky
prostřednictvím nutričního záznamu. Vhodnou dietu Vám dle Vašeho onemocnění předepisuje ošetřující lékař. Předepsaná
dieta je součástí léčby, a proto prosíme, abyste její význam nepodceňovali. Strava se na odděleních podává 4x denně. U diety
racionální, diabetické nebo jaterní dostanete možnost výběru ze dvou variant.
Potřebujete-li si uložit potraviny do lednice, je v čajové kuchyňce daného oddělení vyhrazena lednice pro pacienty. Zde si
můžete řádně označené potraviny uložit.
Z hygienických důvodů není umožněn vstup do kuchyňky oddělení. Pokud byste chtěl/a uvařit vodu na kávu nebo čaj, požádejte ošetřující personál, rádi Vám vyhovíme. Výjimku tvoří dětské oddělení, kde není možno z důvodu bezpečnosti dětských
pacientů podávat teplé nápoje.

Televizní přijímače
Na pokojích máte ke zpříjemnění svého pobytu televizní automaty. Používání televizních automatů na standardních pokojích je
za poplatek dle aktuálního ceníku. Na JIP a dětském oddělení se nacházejí televizní přístroje bez nutnosti poplatku. Televizní
automaty jsou majetkem dodavatelské firmy, nikoliv nemocnice. V případě poruchy kontaktujte prosím sestru nebo staniční
sestru. Televizní přístroje, pokud neruší spolupacienty, je možné ponechat v provozu maximálně do 22:00.

Signalizační systém
U každého lůžka je k dispozici signalizační zařízení. Jeho základní funkcí je přivolání sestry pomocí červeného tlačítka. Po jeho
stlačení se spustí zvukový a světelný signál. Nouzový alarm je nainstalován v podobě spínače také na WC a v koupelnách.

Naší snahou je, abyste se u nás cítili co nejlépe a byli se vším maximálně spokojeni. Uvítáme Vaše názory, zkušenosti či připomínky, které pro nás budou inspirací ke zlepšování kvality poskytovaných služeb. Přestože se tým všech pracovníků našeho
oddělení snaží o to, aby Váš pobyt zde vedl k co nejúčinnější léčbě Vaší nemoci a byl pro Vás co možná nejsnesitelnější, nelze
za všech okolností zabránit vzniku případných nedorozumění.
Svá přání, popřípadě stížnosti a připomínky můžete projednat s primářem oddělení, jeho zástupcem, vrchní sestrou, event.
předložit písemně řediteli nemocnice.
Dotazník spokojenosti pacientů, který máte možnost vyplnit, je k dispozici na požádání u staniční sestry nebo ošetřujícího
NLZP. Najdete ho také na internetu (www.fnbrno.cz > Pro pacienty a návštěvníky > Dotazník spokojenosti). Děkujeme předem
za jeho vyplnění. Dotazníky v papírové podobě vhoďte prosím do schránky umístěné v návštěvní místnosti.

Užívání návykových látek
Kouření je všeobecně považováno za rizikový faktor při vzniku mnoha onemocnění. V nemocnici, jejímž posláním je prevence
a léčba nemocí a také výchova ke zdravému způsobu života, uplatňujeme přísný zákaz kouření v celém areálu nemocnice
(mimo vyhrazená stanoviště). Prosíme Vás, abyste tento zákaz respektovali.
! V areálu nemocnice není dovoleno požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek !

Ničím nerušené prostředí
Klid, ticho a nerušený spánek jsou velkými pomocníky při léčení. Proto Vás prosíme, abyste byli ohleduplní vůči sobě navzájem
a nerušili ostatní nemocné. Upozorněte na nutnost dodržování ticha také své rodinné příslušníky. Dodržujte prosím odpolední
a noční klid – mají také svůj terapeutický význam. V této době svůj mobilní telefon vypněte nebo nastavte do tichého režimu.
! Po 22.00 hod. neopouštějte oddělení !

Pokyny pro návštěvy
Návštěvy přicházející na oddělení se musí ohlásit sestře. Stejně tak i pacient odcházející z oddělení musí nahlásit zdravotnickému personálu, kam odchází. Návštěvní doba je 14:00–18:00. Ve výjimečných případech může lékař umožnit návštěvu u pacienta i mimo tuto dobu, bere přitom v úvahu hygienicko-epidemiologická opatření a příkazy ředitele (zákaz návštěv v době
chřipkové epidemie apod.).
Na standardních odděleních se nevyžaduje přezouvání ani používání ochranných pomůcek.
Návštěvy na jednotce intenzivní péče jsou možné se svolením ošetřujícího lékaře v počtu maximálně 2 osoby k jednomu
pacientovi na nezbytně nutnou dobu. Při vstupu je nutné použít ochranné pomůcky – plášť, čepici, ústenku, návleky na
obuv. Návštěvy budou požádány o dezinfekci rukou.
Požádejte své příbuzné a známé, aby se chovali při návštěvách ohleduplně a nesedali si na nemocniční lůžka.
Dohodněte si také rozumný počet návštěvníků.
Řekněte svým návštěvám, aby nenosily zejména: květiny v květináčích ani řezané květiny či jiné předměty a věci, které by
mohly být zdrojem infekce; větší množství ovoce a potravin, které rychle podléhají zkáze.
V případě léčebných a ošetřovatelských úkonů může být vaše návštěva požádána, aby opustila pokoj.
Návštěvy by měly respektovat případná upozornění či omezení ze strany personálu, která jsou v zájmu pacienta.

Doprovod pacienta
Ubytování doprovodu nemocného se vztahuje především na dětské pacienty. U dětí do 6 let věku nebo u osob tělesně či
duševně hendikepovaných je ubytování doprovodu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. U dětí nad 6 let je úhrada
a možnost hospitalizace doprovodu možná až po návrhu ošetřujícího lékaře, ev. psychologického pracovníka, který zhodnotí
situaci na oddělení a skutečné medicínské potřeby dětského pacienta. Pokud lékař shledá možnost k hospitalizaci doprovodu
dítěte staršího 6 let, je pro úhradu takového pobytu z prostředků zdravotního pojištění nutné žádat revizního lékaře Vaší zdravotní pojišťovny. Pokud revizní lékař příslušné pojišťovny tuto žádost neschválí, platí si doprovázející osoba pobyt sama. Cena
ubytování doprovodu je stanovena platným ceníkem.

Klimatizace
Na pokojích je instalováno klimatizační zařízení. Pokud Vám nebude vyhovovat teplota vzduchu, můžete se obrátit na ošetřující personál, který zkontaktuje pracovníky klimatizace. V žádném případě se nesnažte manipulovat s bočním větracím oknem
ani se vzduchotechnickým zařízením.
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práva pacienta

Poskytování spirituální péče

Fakultní nemocnice ve spolupráci s Biskupstvím brněnským nabízí pacientům duchovní službu v nemocnici. Tato služba pacientům přináší:
možnost účasti na římskokatolické bohoslužbě v nemocniční kapli
- ve středu v 16.00 hod.
- v neděli v 9.30 hod.
Kontaktní osoby:
neomezený vstup do nemocniční kaple ve 2. NP výškatolický kněz – tel. 602 582 459 (nepřetržitá telefonní služba)
kové budovy – vedle Centrální evidence pacientů
pastorační asistentka – tel. 739 389 188
příležitost k osobnímu setkání s katolickým knězem či
duchovním z jiné církve a vysluhováním svátosti – na
Vaše přání Vám návštěvu duchovního zajistí ošetřující personál
návštěvu pastorační asistentky u lůžka – rozhovor, modlitba, eucharistie

PRÁVA PACIENTA
1.

Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými odborníky.

2.

Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho
ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož
i možnostem denně se stýkat s členy své rodiny či s přáteli. Omezení takového způsobu návštěv kontinuálně může být provedeno pouze ze závažných důvodů.

3.

Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického a terapeutického postupu zasvěceně
rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být informován
o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje více
alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se
jich zúčastní.

4.

Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.

5.

V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření i léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho
soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace vyšetření a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být prováděny diskrétně. Přítomnost osob, které se léčby přímo neúčastní, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby
nemocný sám nevybral.

6.

Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou
považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.

7.

Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným
způsobem vyhovět jeho žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze
onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen poté, co mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění této situace a byl
poučen o nezbytnosti tohoto předání a ostatních okolnostech, které existují.

8.

Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má
právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou
mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž
bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.

9.

Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař
rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient
může kdykoli, a to i bez uvedení důvodů, z experimentu odstoupit.

10.

Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.

11.

Pacient má právo a povinnost řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se
léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient bude mít právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat
odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

Školní výuka

Na dětském oddělení probíhá výuka hospitalizovaných dětí s povinnou školní docházkou. Tuto výuku zajišťuje pedagogická
pracovnice, která na naši kliniku dochází pravidelně 3x týdně.

Potvrzení o pracovní neschopnosti

„Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ (RDPN) Vám bude vystaveno na základě Vašeho požadavku při přijetí. RDPN
může ošetřující lékař vystavit nanejvýš 3 dny zpětně. V odůvodněných případech lze RDPN zajistit i později – za předpokladu
schválení žádosti o zpětné uznání RDPN úřadem OSSZ. Máte-li doklad o neschopnosti již od jiného lékaře, je Vaší povinností
nám ho předat. Po celou dobu hospitalizace je doklad o RDPN uložen u nás. Vždy 21. den trvání RDPN (spolu s dílem RDPN č.
IV. „Žádost o nemocenské“) nebo poslední tři dny v měsíci či při propuštění Vám předáme doklad „Potvrzení o trvání dočasné
pracovní neschopnosti“ pro přiznání nemocenských dávek (tzv. lístek na peníze).
Doručení příslušných hlášení RDPN zaměstnavateli si každý pacient zajišťuje sám. Pokud to zdravotní stav pacientovi nedovoluje, odeslání lze provést prostřednictvím centrální podatelny za úhradu poštovného dle platného ceníku FN Brno.

Hospitalizační účet

Na Vaše přání lze vystavit za poplatek „Kalkulaci za vystavení hospitalizačního účtu“, kde jsou uvedeny veškeré náklady za
léčbu.

Předčasné propuštění z nemocniční péče

Vaše hospitalizace může být předčasně ukončena na základě Vašeho přání a sepsaní „Odmítnutí zdravotních výkonů“, který
podpisem potvrdíte. Propuštění na negativní revers není možné při onemocnění infekční chorobou nebo jinou závažnou chorobou ohrožující samotnou osobu nebo její okolí, u nichž je zákonem stanoveno povinné léčení.
! Závažná porušení léčebného procesu mohou vést k ukončení hospitalizační léčby !

Ukončení hospitalizace

Termín propuštění Vám sdělí ošetřující lékař. Vyhotoví Vám propouštěcí zprávu a poučí Vás o dalším léčebném průběhu. Propouštěcí zprávu Vám s doporučeními a léky na následující tři dny předá sestra. Na převoz transportní sanitní službou máte
nárok jen v případě snížené pohyblivosti a s ohledem na pohybový režim.
Pro zajištění kontinuity Vaší léčebné péče je zapotřebí, abyste se do tří dnů od propuštění ohlásil/a u svého praktického lékaře
a u doporučených odborných lékařů k dalšímu sledování.

PÉČE O BOLEST

Bolest je subjektivní pocit a její vyjádření je vždy velmi individuální záležitostí. Naší snahou je poskytnout Vám – s ohledem na
Vaše potřeby – maximální péči směřující k příznivému ovlivnění bolesti. Vaše vyjádření o bolesti plně respektujeme. Účinnost
léků proti bolesti hodnotíme do jedné hodiny po podání. Veškeré informace o Vaší bolesti dokumentujeme a předáváme v rámci ošetřujícího týmu. U bolestivých výkonů se Vás snažíme předem upozornit a eventuálně bolest medikamentózně zmírnit.
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povinnosti pacienta

CHARTA PRÁV DĚTÍ V NEMOCNICI
1.
2.

3.
4.

Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně poskytnuta v domácím léčení nebo při ambulantním
docházení.
Děti v nemocnici mají mít právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, mělo by se rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své
dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení
a povzbuzováni k aktivní účasti na něm.
Děti, případně jejich rodiče, mají právo na informace v takové podobě, jaká
odpovídá jejich věku a chápání. Musí mít zároveň možnost otevřeně hovořit
o svých potřebách s personálem.
Děti, případně jejich rodiče, mají právo poučeně se podílet na veškerém
rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. Každé dítě
musí být chráněno před všemi zákroky, které pro jeho léčbu nejsou nezbytné, a před zbytečnými úkony podniknutými pro zmírnění jeho fyzického
nebo emocionálního rozrušení.

5.

S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením a neustále musí být respektováno jejich soukromí.

6.

Dětem se musí dostávat péče náležitě proškoleného personálu, který si je
plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí každé věkové skupiny.

7.

Děti mají mít možnost nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici
své věci.

8.

O děti má být pečováno společně s jinými dětmi téže věkové skupiny.

9.

Děti mají být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo
jejich vývojovým potřebám a požadavkům a zároveň vyhovovalo uznaným
bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti.

10.

Děti mají mít plnou příležitost ke hře, odpočinku a vzdělávání, přizpůsobenou jejich věku a zdravotnímu stavu.

12

POVINNOSTI PACIENTA

Pacient je povinen se prokazovat platným průkazem pojištěnce.
Pacient je povinen jednat důstojně se zdravotnickým personálem.
Pacient je povinen v zájmu úspěšné léčby sdělovat lékařům a sestrám všechny potřebné informace a poskytnout jim výsledky předchozích vyšetření.

Pacient je povinen respektovat všechna opatření směřující k uzdravení, především léčebný, dietní a rehabilitační režim, a zachovávat doporučenou životosprávu vyplývající
z jeho léčebného programu.
Pacient je povinen dodržovat domácí řád nemocnice a hygienicko-epidemiologická
pravidla (dle poučení personálu si dezinfikovat ruce…), event. dodržovat ochranný izolační režim.
Pacient je povinen akceptovat zákaz kouření (mimo povolená stanoviště) a požívání
alkoholických a jiných návykových látek v celém areálu nemocnice.
Pacient je po náležitém poučení personálem povinen nosit přidělený identifikační náramek se jménem, pracovištěm a identifikačním kódem. Je mu také vysvětlen systém
přidělených značek na náramku:
-

barva zelená – riziko pádu
barva červená – pacient má v anamnéze alergii – riziko alergické reakce
barva žlutá – diabetik
barva modrá – riziko vzniku dekubitu (nebo již vzniklý dekubit)
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služby v areálu nemocnice

SLUŽBY V AREÁLU PMDV (Bohunice)

Parkování

Průchod a průjezd
do areálu nemocnice
pro veřejnost
Informace
Centrální evidence pacientů
Family Pointy

Lékárna

Občerstvení

Drogerie
Noviny, časopisy, tabák
Knihy, časopisy
Květiny, drobné dárky

Pacienti a návštěvníci mohou využít odstavných ploch v okolí nemocnice
nebo placené parkoviště Netroufalky s 204 místy. Parkovné je 20,- Kč/
hodina.
Vjezd pacientům s průkazy ZTP a ZTP/P s řádně označenými vozidly do
areálů FN Brno je umožněn bezplatně.
Pacienti, vjíždějící na vyšetření do vnitřního areálu, skládají na vjezdu kauci
na parkovné, a to v minimální výši 100,- Kč. Parkovné v areálu je pro pa
cienty stanoveno na 50 Kč/2 hod. za každé započaté dvě hodiny.
Ostatní návštěvníci (např. dovoz a odvoz pacienta, jednání apod.) skládají
na vjezdu také kauci v minimální výši 100,- Kč. Parkovné je v tomto případě stanoveno ve výši 50,- Kč/hodina (i za každou započatou). Při odjezdu
z areálu do 30 minut je kauce vratná v plné výši.
Návštěvy hospitalizovaných pacientů mohou parkovat v areálu (v době
návštěv 14.00–18.00 hodin) za úhradu jednorázového poplatku ve výši
50,- Kč.
Pacienti i návštěvníci jsou povinni parkovat jen na vyhrazených místech
a dbát pokynů vrátných či ostrahy FN Brno.
Vrátnice Jihlavská: otevřena v pracovních dnech 6.00–19.00 hod., so–ne a
svátky 14.00–18.00 hod.
Vrátnice Netroufalky: v pracovních dnech 6.00–19.00 hod., so–ne a svátky
14.00–18.00 hod. (jen průchod)
Vrátnice čistá (výjezd sanitek do ulice Kamenice): nonstop
Vrátnice hospodářská (do ulice Kamenice): denně 6–19 hod. (o vánočních
svátcích je provoz upraven)
pavilon L, přízemí

Optika JOY optic
Pokladna
Nemocniční kaple
Bankomat KB
Poštovní schránka
Automat na jízdenky MHD
Automat – rozměňovač peněz
Wi-Fi připojení
Ubytovna Netroufalky

pavilon L, 2. NP
pavilon L, 2. NP
pracovní doba: 7.00–15.00, mimo pracovní dobu zastupuje Centrální evidence pacientů
pavilon L, 2. NP, v blízkosti Centrální evidence pacientů
pavilon L, přízemí
pavilon L, přízemí
při vstupu z ulice Jihlavské
u vstupu do pavilonu L
pavilon L, přízemí
rozmění bankovky na desetikorunové mince
Wi-Fi připojení zdarma na všech pracovištích FN Brno
přihlásit se lze heslem FN Brno pacient
v těsné blízkosti nemocnice Bohunice
kapacita je 396 lůžek (informace o počtu volných míst získáte na telefonním čísle 532 238 004)
aktuální ceník je uveden na webu (www.fnbrno.cz > Pro pacienty a návštěvníky > Služby v areálu)

pavilon L, 2. NP
ve 3. NP pavilonu L
v přízemí pavilonu X, za lékárnou
výdejna Jihlavská
otevřeno: v pracovní dny 7.00–18.00 hod.
tel.: 532 232 170, 532 232 434
výdejna v pavilonu X, přízemí
otevřeno: v pracovní dny 7.15–17.00 hodin
tel.: 532 232 119, 532 232 120
výdejna v pavilonu Z (ženská klinika), přízemí –
průjezd pod pavilonem
otevřeno: v pracovní dny 7.15–16.00 hodin
tel.: 532 233 308
lékárna a prodejna ortopedických a protetických pomůcek,
pavilon L, 3. NP
otevřeno: v pracovní dny 7.15–17.00 hodin, v sobotu 8.00–16.00 hodin
tel.: 532 232 438
Bistro Zlatá hvězda: ve 3. NP pavilonu L
a u vrátnice Jihlavská
Potraviny Zlatá hvězda: ve 3. NP pavilonu L
Občerstvení Zlatá hvězda: ve 2. patře pavilonu Z
Cukrárna a kavárna Zlatá hvězda: ve 3. NP pavilonu L
Stánky při vstupu z ulice Netroufalky:
Oříšky/sušené ovoce
Ovoce, zelenina, nápoje
Pekárna Crocus
pavilon L, 3. NP
stánek při vstupu do Nemocnice Bohunice z ulice Netroufalky
knihkupectví ve 3. NP pavilonu L
pavilon L, 3. NP
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přehled medicínských útvarů PMDV

plán areálu PMDV (Bohunice)

Centrální operační sály I (COS I)

pavilon L, 1., 2. a 3. NP

Centrální sterilizace

pavilon CH, 1. a 3. NP

Dermatovenerologické oddělení

pavilon F

Diagnosticko-terapeutické centrum

pavilon X a Ambulance pracovně-lékařských služeb PMDV
a PRM – pavilon C

Endoskopické centrum

pavilon Z, 5. NP

Gynekologicko-porodnická klinika

pavilon Z

Chirurgická klinika

pavilon L, 7. a 17. NP

Interní gastroenterologická klinika

pavilon L, 15. NP, a hemodialýza 6. NP

Interní hematologická a onkologická klinika

pavilon L, 14. a 17. NP

Interní kardiologická klinika

pavilon L, 13. NP

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

pavilon L, 2. NP

Klinika infekčních chorob

pavilony A, B a C

Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství

pavilon D1 a E

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy

pavilon E, D (2. NP), A a Z (5. NP)

Klinika nukleární medicíny

pavilon N

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie

pavilon L, 10. NP, + přízemí CH

Klinika úrazové chirurgie

pavilon L, 5. a 6. NP, spinální jednotka – pavilon I1 (3. NP)

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

pavilon L, 17. NP

Neonatologické oddělení

pavilon Z

Nemocniční lékárna

viz str. 14 (Služby v areálu nemocnice)

Neurochirurgická klinika

pavilon L, 11. NP

Neurologická klinika

pavilon L, 12. NP

Oční klinika P

pavilon L, 16. NP

Oddělení klinické biochemie

pavilon X

Oddělení klinické mikrobiologie

pavilon C a F

Oddělení klinické psychologie

pavilon C a L

Oddělení klinické hematologie

pavilon X, 5. NP, a IN BIT Kamenice 34

Oddělení léčby bolesti

pavilon F

Oddělení léčebné výživy – nutriční poradna

pavilon L, 1. NP

Oddělení nemocniční hygieny

pavilon N

Oddělení ORL

pavilon L, 10. NP

Ortopedická klinika

pavilon L, 5. a 8. NP

Psychiatrická klinika

pavilon G

Radiologická klinika

pavilon I 2, L (1., 2. a 3. NP), CH (4. NP), Q, G (1. p.) a E (1. NP)

Rehabilitační oddělení

pavilon F, D, P

Sexuologické oddělení

pavilon J1, 3. a 4. NP

Sociálně-zdravotní oddělení

pavilon G

Transfuzní a tkáňové oddělení

pavilon I 2

Urologická klinika

pavilon L, 9. NP

Ústav patologie

pavilon I

16

J1

PŘEHLED MEDICÍNSKÝCH ÚTVARŮ PMDV (Bohunice)
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ostatní

ostatní

ZÁSADY BEZPEČNOSTI VE FN BRNO
1.
2.
3.

Chovejte se tak, abyste svou činností neohrozili sebe ani ostatní.

4.
5.

V případě jakéhokoliv ohrožení se ihned obraťte na zdravotnický personál. Zachovejte prosím klid a rozvahu.

SLOVNÍČEK A – Z

Dodržujte zákaz kouření a manipulace s ohněm, mimo vyhrazená místa.

Excize

Na viditelných místech jsou vyvěšeny požární poplachové směrnice a evakuační plány s vyznačenými únikovými cestami.

Chirurgické odstranění patologického útvaru kůže, podkoží či sliznice. Výkon ve valné většině prováděn v místním umrtvení.

Exstirpace

Chirurgické odstranění patologické tkáně uložené v hloubce pod kožním povrchem. Kůže je většinou pouze rozříznuta z důvodu přístupu k ložisku a následně sešita.

Sutura

Jedná se o chirurgické šití, kterým se v chirurgii spojuje kůže, podkoží, svaly, šlachy, vnitřní orgány,
krevní cévy a jiné tkáně v těle po zranění nebo chirurgickém výkonu.

Bazaliom, spinaliom

Nejčastěji se vyskytující kožní nádory. Ač se medicínsky řadí mezi nádory zhoubné, nevykazují
typické známky malignity jako např. metastazování na vzdálená místa. Pacienta většinou nijak
neohrožují na životě, jejich největší nebezpečí tkví v intenzivním růstu a destrukci okolních tkání.

Melanom

Maligní melanom je pravým zástupcem zhoubných kožních nádorů. Kromě kůže může postihovat i
sliznici DÚ, vnitřní orgány či oko (melanom cévnatky). Tvorba vzdálených ložisek (metastáz) je pro
něj typická. Maligní melanom již může ohrozit život pacienta.

% TBSA (Total body
surface area)

V popáleninové medicíně jde o určení rozsahu poškození kůže. Jedná se o procento poškození
kožního krytu vzhledem k celkové ploše kožního povrchu jedince. Pro představu poškození 1%
TBSA odpovídá zhruba velikosti Vaší dlaně.

Nekrektomie

Operační výkon, při kterém se odstraňuje neživá tkáň (v našem případě nejčastěji kůže, podkoží,
ev. svaly či šlachy). Nekrektomie se provádí ostře (za pomoci skalpelu), chemicky či enzymaticky.
Na naší klinice se nejčastěji uchylujeme k nekrektomii chemické, za pomoci 40% kys. benzoové.

Kožní
autotransplantace

Přenos kůže z jedné (dárcovské) oblasti těla na jiné (příjmové) místo jedince. Využívá se k vykrytí
kožních defektů různého původu. K autotransplantaci je možno využít štěp v plné tloušťce či tenký
dermo-epidermální štěp.

Kožní štěp v plné
tloušťce

Část kůže s podkožím (bez tukové vrstvy). Tento typ štěpu se častěji využívá při rekonstrukčních
výkonech, kdy kožní defekt není možno zakrýt místním posunem kůže. Nejčastějším místem odběru je nadklíčková krajina, tříselná krajina či oblast vnitřní strany stehen. Odběrové místo se ve valné
většině uzavře přímým sešitím.

Dermo-epidermální
štěp (transplantát)

Tenká vrstva kůže odebraná v tloušťce cca 0,2-0,6 mm, která obsahuje struktury pokožky (epidermis) a části škáry (dermis), nikoliv již podkoží. Nejvhodnější místa odběru jsou velké, rovné plochy –
záda, stehna, lýtka, hýždě, paže, předloktí. V případě rozsáhlých postižení, kdy jsme limitováni rozsahem odběrových ploch, přicházejí v úvahu i místa hůře odebratelná, např. hrudník nebo břicho.

Meshování kůže

Síťování dermo-epidermálních transplantátů, které zajistí až několikanásobné zvětšení jejich plochy. Toto je mnohdy jediná možnost, jak krýt rozsáhlé popálené plochy. U méně rozsáhlých popálenin nebo kožních defektů jiného původu vytvořená okénka transplantátu zajišťují dobrou drenáž
při krvácení a při tvorbě sekretu, čímž zabraňují odplavení transplantátů nebo jeho rozpuštění při
lokální infekci.

Volný lalok

Jedná se o kožní, svalový či kožně-svalový lalok, který je možno naprosto oddělit od dárcovského
místa a volně přenést do místa určení. Využívá se k vykrytí rozsáhlých či hlubokých defektů. Samotný operační výkon se provádí za pomoci mikrochirurgických technik, jelikož je nutno napojení
cév k dárcovskému místu, aby byla zajištěna výživa laloku.

Decubitus

Proleženina je ohraničená oblast poškozené kůže, popřípadě podkožní tkáně. Vzniká nejčastěji
v důsledku déletrvajícího působení tlaku zejména na kostní výčnělky, na kterých spočívá největší
váha nemocného (např. křížová kost, patní kosti, lopatky, lokty).

Venter pendulus

Výrazné povolení břišní stěny, proporčně nadměrné oproti zbytku těla. Dochází k převisu břišní
stěny přes stydkou kost. K tomuto stavu často dochází po výrazném váhovém úbytku. Je nezřídka
spojen s rozestupem přímých břišních svalů. Operační výkon, který tento převis odstraňuje, se
nazývá abdominoplastika.

Augmentace prsou

Estetický operační výkon, kdy se zvětšuje či vylepšuje tvar prsou za pomoci prsních implantátů.
Ty je možno vkládat pod prsní sval nebo na něj. Další možnosti augmentace prsou je takzvaná
autoaugmantace vlastním tukem. Oba typy operačního výkonu nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Výjimku tvoří augmentace prsu pro vrozené anomálie a asymetrie prsou.

Budete-li mít pohybové omezení, Vaše evakuace bude probíhat na lůžku nebo sedačce k tomu určenými výtahy.

CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ

Fakultní nemocnice Brno je držitelem certifikátu ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, mezinárodní akreditace pro organizace poskytující zdravotní péči DIAS a všechny laboratorní útvary jsou akreditovány
dle ISO 15189. FN Brno je jediným zdravotnickým zařízením v České republice, které má dle normy
ISO 9001:2008 samostatně certifikovány všechny útvary a které je od ledna roku 2007 současně
certifikováno jako celek. V rámci naplňování podmínek pro akreditaci DIAS (Det Norske Veritas Acreditation Standard), který byl přijat Evropskou unií – organizací ISQua Standards) jako mezinárodní
standard pro zdravotnická lůžková zařízení v Evropě, probíhá kontrolní návštěva zahraničních auditorů každoročně.
Akreditační standardy kladou velký důraz na řízení rizik, především z hlediska bezpečnosti pacientů,
a to jak v oblasti fyzické bezpečnosti, tak bezpečnosti v oblasti medicínské, ale také ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost informací. Hodnocení auditorů
potvrzuje vysoce profesně odváděnou medicínskou i podpůrnou činnost a neustálé zlepšování její
kvality ve prospěch pacientů FN Brno.
Další rozvoj oblasti řízení kvality ve FN Brno se soustřeďuje na udržování a rozvoj stávajících systémů s hlavním důrazem na
bezpečnost klientů, ale i zaměstnanců a návštěvníků nemocnice, na ochranu životního prostředí a bezpečnost informací.
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společné organizace, naše nadace

Sociální služby
Pracovnice Sociálně-zdravotního oddělení jsou připraveny pomoci Vám s řešením
tíživé rodinné či sociální situace. Podílejí se na řešení sociální situace pacienta v úzké
spolupráci s multidisciplinárním zdravotnickým týmem.

Máte zájem vy nebo vaši známí či blízcí

Popálky o.p.s.

PRACOVAT

Popálky o.p.s. je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem po popáleninovém
úrazu a jejich blízkým vyrovnat se s fyzickými, sociálními a psychologickými důsledky
úrazu a vrátit se co nejdříve zpátky k aktivnímu životu. Zároveň usiluje prostřednictvím
svých preventivních a vzdělávacích aktivit o snížení četnosti a závažnosti popáleninových
úrazů. Jedná se o skupinu lidí, kteří si sami popáleninovým úrazem prošli.

ve Fakultní nemocnici Brno?
Přejeme Vám brzké uzdravení.

Kolektiv pracovníků Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno

Ve Fakultní nemocnici Brno se můžete uplatnit v oborech:
Lékař
Farmaceut
Jiný odborný pracovník VŠ (odborný pracovník v lab. metodách a v přípravě léčivých přípravků,
klinický psycholog, klinický logoped atd.)
Nelékařský zdravotnický pracovník (všeobecná/dětská sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, zdravotnický asistent, zdravotnický záchranář, ergoterapeut, fyzioterapeut, nutriční terapeut,
radiologický asistent, farmaceutický asistent, sanitář atd.)
Dělník
Technicko-hospodářský pracovník (sekretářka, dokumentátorka, referent, IT pracovník, účetní atd.)

Na těchto pracovištích:

Zájemcům nabízíme:

Jihlavská ulice č. 20

ubytování pro mimobrněnské v Ubytovně
Netroufalky (cca 10 minut od FN Brno – Bohunice)

Dětská nemocnice
Pracoviště dětské medicíny

celou řadu zaměstnaneckých beneﬁtů v oblasti ﬁnanční, služeb a volnočasových aktivit

Bohunice
Pracoviště medicíny dospělého věku

Černopolní ulice č. 9

Porodnice
Pracoviště reprodukční medicíny

možnost dalšího profesního růstu
práci v příjemném kolektivu

Obilní trh č. 11

Aktuální informace o volných pracovních místech naleznete na webu FN Brno
(http://www.fnbrno.cz/pracovni-prilezitosti) nebo na Oddělení organizace řízení.

KONTAKTNÍ OSOBA PRO VAŠE DOTAZY

Alena Stehlíková, referent Oddělení organizace řízení
FN Brno, Lůžkový trakt, II. nadzemní podlaží, kancelář č. 2140
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tel: 5 3223 3724 nebo
stehlikova.alena@fnbrno.cz

5 3223 3297

Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Popáleninové centrum (JIP, IMP, stand. a dětské odd.) - pavilon CH, přízemí
Oddělení rekonstrukční chirurgie (JIP, stand. odd.) - pavilon L, 10. NP
Ambulance - pavilon X, 3. NP
Telefonický kontakt - sekretariát kliniky: tel. 532 233 206
Informace můžete získat buď přímo telefonicky na klinice,
nebo prostřednictvím webu www.fnbrno.cz.

