Nemocnice Nové Město na Mor., p.o.
Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
telefon: +420 566 801 111 (spojovatelka)
fax:
+420 566 801 609

Pravidla při objednávání prostřednictvím systému eAmbulance
_____________________________________________________
Ambulance dětského oddělení
Pouze kontrolní klinické vyšetření! Nelze první vyšetření to je nutné objednat telefonicky na
ambulanci či osobně .
Ambulance dětské neurologie
Objednání možné pouze se žádankou/doporučením praktického či odborného lékaře!
Chirurgická cévní ambulance
Pouze kontrolní klinické vyšetření! První vyšetření nutno objednat telefonicky na čísle 566 801
240, 242.
Interní alergologická ambulance
POUZE kontrolní vyšetření, PRVNÍ návštěva se musí objednat/domluvit telefonicky na čísle 566
801 291!
Interní všeobecná ambulance
Objednání možné pouze se žádankou/doporučením praktického či odborného lékaře!
Týká se pouze pacientů k internímu vyšetření pacienti k předoperačnímu vyšetření se musí
objednávat telefonicky na tel.č. 566 801 290 nebo osobně!
Pacient musí mít s sebou doporučení od lékaře + ostatní dokumentaci!
S sebou nutný seznam užívaných léků!
Cévní interní ambulance - MUDr. Uhlíř
Pouze pro pacienty k prvnímu vyšetření!
Nutná žádanka od lékaře + popřípadě ostatní dokumentace!
S sebou seznam užívaných léků!
Interní endokrinologická ambulance - dr. Šolcová
Jen pro dospělé pacienty!
U pacientů na první vyšetření je třeba mít písemné doporučení od lékaře a seznam užívaných
léků!

Kardiologická ambulance
- EKG Holte, TK Holter (ABPM), Ultrazvuk srdce
Nutná žádanka od lékaře s doporučením + popřípadě ostatní dokumentace! S sebou seznam
užívaných léků!
Nefrologická ambulance
Objednání týden předem k vyšetření(ne odběrům)!
Objednání na první vyšetření s doporučením od jiného lékaře lze pouze osobně nebo
telefonicky!!!
Revmatologická ambulance
Při prvním vyšetření s sebou donést doporučení, zprávy z dosud proběhlých vyšetření +
výsledky, aktuální rozpis užívaných léků !
Lymfologická ambulance
Objednání na první vyšetření lze pouze osobně nebo telefonicky!!!
Oční ambulance
Neslouží k objednání na specializované vyšetření: laserová ošetření, YAG kapsulotomie,
vyšetření zorného pole, vyšetření dvojitého vidění na Hessově plátně, FAG.
Pokud jste obdrželi doporučení od svého lékaře k očnímu vyšetření, vezměte si ho s sebou.
Pokud máte zájem o předpis brýlí a nějaké brýle máte (do blízka, do dálky), rovněž je s sebou
vezměte.
ORL ambulance (+ vyš. sluchu - Audiometrie)
ORL vyšetření + vyšetření sluchu – Audiometrie
Foniatrická ambulance
V případě 1. vyšetření na sluchadla je nutné Audio vyšetření!
Rehabilitační - ordinace lékaře
Nutná žádanka od lékaře s doporučením + popřípadě zprávy od odborných lékařů!
____________________________________________________________________________
Předem Vám děkujeme, že respektujete výše uvedená pravidla provozu našich ambulancích.
Přispíváte tak k rychlému a bezproblémovému průběhu svého ošetření.
_____________________________________________________________________________
Kolektiv zaměstnanců nemocnice.

