Kontakty

Kde nás najdete
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BUDOVA NEMOCNICE
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- 1P
P

přízemí

Vodoléčba / linka 174
Bezbariérový vchod / východ
Radiodiagnostické oddělení / linka 161
Gynekologická ambulance / linka 185
Interní ambulance I / linka132
Interní ambulance II, EKG, odběry krve / linka 136
Diabetologie / linka 133
Chirurgická ambulance I / linka 156
Chirurgická ambulance II - úrazová / linka 155
Chirurgická ambulance III / linka 158
Ortopedická ambulance I / linka 104
Ortopedická ambulance II / linka 210
Mamologie, cévní ambulance, urologické ambulance
Kožní ordinace / linka 198

1P

Chirurgické lůžkové oddělení / linka 164
Multioborová JIP / linka 150
Oddělení klinické biochemie - laboratoř / linka 128
Gastroenterologie / linka 139
Revmatologie / linka 139
Anesteziologická ambulance / linka 146

2P

Chirurgické a ortopedické lůžkové odd. / linka 165
Interní lůžkové odděleni / linka 130
Odd. následná intenzivní péče - NIP / linka 160

1. patro

2. patro

3P

3. patro

JSME TADY PRO VAŠE
MHD:
tramvaj č. 4
autobus č. 29
autobus č. 30

zastávka Dvořákova
zastávka Poliklinika Bory
zastávka Bory

tou tradicí
nemocnice s dlouhole
Í ZDRAVOTNÍ PÉČE
DOSTUPNÁ A KVALITN
lení se 173 lůžky
7 lůžkových oddě
BULANCE
ITACE, ODBORNÉ AM
PORODNICE, REHABIL

Gynekologicko - porodnické odděleni / linka 183
Novorozenecké oddělení / linka 190

BUDOVA REHABILITACE

P

přízemí

1P

1. patro

2P

2. patro

3P

3. patro

Rehabilitace - vyšetřovny / linka 172
Oční ambulance / linka 163
Kardiologie / linka 135
Elektroléčba, magnetoterapie, lymfoterapie,
parafín, hydrogalvan / linka 179
Ordinace rehabilitace I / linka 196
Ordinace rehabilitace II / linka 197
Objednávky pacientů / linka 106
Léčebná tělesná výchova - tělocvična / linka 171
Ergoterapie / linka 105

www.mulacovanemocnice.cz

ZDRAVÍ

KONTAKT:
MULAČOVA NEMOCNICE s.r.o.
Dvořákova 1207/17, 301 00 Plzeň
e-mail: sekretariat@mulacovanemocnice.cz
recepce: +420 377 677 111, sekretariát: +420 377 677 200
fax: +420 377 375 055
@mulacovanemocnice

MULAČOVA NEMOCNICE
člen skupiny

www.mulacovanemocnice.cz

U nás jsou
maminky
spokojené
GYNEKOLOGIE, PORODNICE,
NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ
»» TRADIČNÍ ZAVEDENÁ PORODNICE
»» DĚTSKÉ ODBORNÉ PORADNY
»» RODINNÉ PROSTŘEDÍ, OSOBNÍ PŘÍSTUP
Gynekologicko-porodnické oddělení v Mulačově nemocnici zajišťuje
komplexní lůžkovou a ambulantní péči o klientky z Plzně a širokého
okolí. Spektrum péče gynekologicko-porodnického oddělení zajišťuje
prevenci, diagnostiku, konzervativní a operační péči o nemoci ženského pohlavního ústrojí, péči o ženu a plod po celé období fyziologického a rizikového těhotenství, porodu a období šestinedělí.
Oddělení disponuje 38 lůžky, navíc jsou
k dispozici 3 jednolůžkové a 2 dvoulůžkové nadstandardní pokoje. Všechny
pokoje na oddělení šestinedělí jsou
roomingové. Porodní sály je možné si
po předchozí telefonické domluvě prohlédnout. Při prohlídce se Vám bude
věnovat porodní asistentka a poskytne
veškeré potřebné informace týkající se průběhu porodu, péče během
a po porodu a péče o novorozence. Nastávajícím maminkám nabízíme oblíbené kurzy předporodní přípravy, informativní setkání pro těhotné nebo předporodní MAXI lekci pro nastávající rodiče rovněž pod
vedením zkušené porodní asistentky. Ročně se u nás narodí více než
700 dětí. Na našem oddělení pracuje tým odborných lékařů, porodních asistentek, dětských sester a všeobecných sester nepřetržitě 24
hodin denně.
Novorozenecké oddělení v Mulačově nemocnici zajišťuje v návaznosti
na porodnické oddělení péči o fyziologické novorozence, oddělení má
k dispozici 20 lůžek. K porodu přijímáme rodičky od ukončeného 35.
týdne těhotenství, včetně USG a monitorování ozev plodu. Lékař novorozeneckého oddělení je přítomen u každého porodu a poskytuje
dítěti případnou potřebnou péči a neodkladnou pomoc. Výhodou pro
rodičky v naší nemocnici je možné vyšetření novorozence na alergii.
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
pondělí pátek 8 – 15 hod., pro akutní případy nepřetržitě
PORADNA PRO RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ
pondělí 11 – 15 hod., tel.: 377 677 185
TĚHOTENSKÁ PORADNA
pondělí až pátek 8 – 18 hod., tel.: 377 677 185, 377 677 182
KONZULTACE S LÉKAŘEM PORODNÍKEM
středa a čtvrtek 15 – 18 hod., tel.: 377 677 185
PŘEDPORODNÍ KURZY
Od ukončeného 25. týdne těhotenství termíny dle individuální dohody
tel.: 377 677 182, e-mail: predporodnikurz@mulacovanemocnice.cz

Chirurgické oddělení, ORTOPEDICKÉ
ODDĚLENÍ a UROLOGIE
Chirurgické oddělení poskytuje
komplexní ambulantní a lůžkovou péči pacientům vyžadujícím chirurgickou, ortopedickou
nebo urologickou léčbu. Disponuje dvěma odděleními o celkovém počtu 60 lůžek a dvěma
nadstandardními pokoji. Menší
zákroky např. odstranění kožních nebo tukových nádorů jsou prováděny ambulantně. Oddělení
provádí široké spektrum operačních výkonů, jako jsou například operace žlučníku, kýly, střev, hemoroidů, štítné žlázy a příštítných tělísek,
nádorových onemocnění prsů, cévní a urologické operace. V rámci ortopedie jsou pak prováděny např. artroskopie kolene, ramene, hlezna, ale také celkové náhrady kyčelních, kolenních a hlezenních kloubů. Ambulantně jsou prováděny výkony jako např. operace lupavého
prstu, syndrom karpálních tunelů apod.

ZAJIŠŤUJEME NEPŘETRŽITÝ PROVOZ ÚRAZOVÉ AMBULANCE

INTERNÍ ODDĚLENÍ
Interní oddělení s celkem 38 lůžky a 1 nadstandardním pokojem poskytuje akutní i diagnostickou, lůžkovou i ambulantní péči. Pečuje
o pacienty s onemocněními kardiovaskulárního systému, nemocemi plic, zažívacího traktu, ledvin, metabolickými a revmatologickými
chorobami. Často také o pacienty s některými onkologickými a neurologickými diagnózami. V rámci interního oddělení jsou provozovány odborné ambulance kardiologie (ECHO srdce, zátěžová bicyklová
ergometrie, holterizace krevního tlaku a EKG), gastroenterologie (gastroskopie i kolonoskopie), diabetologie, revmatologie a všeobecná interní ambulance.

MULTIOBOROVÁ JEDNOTKA INTENZIVNÍ
PÉČE - JIP, NIP, ANESTEZIOLOGIE
Multioborová JIP poskytuje péči pacientům, jejichž zdravotní stav
vyžaduje trvalé monitorování a podporu některé z životních funkcí.
Oddělení má celkem 17 lůžek. Charakterem jde o multioborovou JIP,
která pečuje jak o pacienty s interními či chirurgickými onemocněními, ale také o pacienty po náročných operačních výkonech. Oddělení Následné intenzivní péče (NIP) Mulačovy nemocnice poskytuje
dlouhodobou intenzivní péči o základní životní funkce u těch nemocných, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění,
neobnovila se některá ze životních funkcí a nadále vyžadují podporu
základních životních funkcí, nejčastěji pokračování umělé plicní ventilace. Oddělení disponuje 10 lůžky. Anesteziologie je nelůžkové oddělení poskytující znecitlivění a peri-operační léčbu pro pacienty podstupující chirurgický, ortopedický, urologický či gynekologický operační
zákrok. Po konzultaci s pacientem je vždy vybrán nejvhodnější druh
anestezie s ohledem na rozsah a délku operace a rovněž s ohledem
na zdravotní stav pacienta.

REHABILITACE
Oddělení rehabilitace poskytuje komplexní ambulantní rehabilitační péči
a rovněž léčebnou tělesnou výchovu
hospitalizovaným pacientům. Rehabilitační léčba a fyzioterapie jsou poskytovány na základě doporučení od
praktického nebo odborného lékaře,
vždy po vyšetření našim rehabilitačním lékařem.
Léčebné metody:
INDIVIDUALIZOVANÁ LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA, TECHNIKY
MĚKKÝCH TKÁNÍ, VODOLÉČBA, ELEKTROLÉČBA, PŘÍSTROJOVÉ
A MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽE, ERGOTERAPIE, MAGNETOTERAPIE, PARAFÍN a další

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE
LABORATOŘ
Biochemická laboratoř zajišťuje pacientům širokou škálu laboratorních vyšetření na základě požadavků lékařů ostatních oddělení nemocnice. Pracuje v nepřetržitém provozu.

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
Zajišťuje nepřetržitě všechna běžná RDG vyšetřeni
ambulantním i hospitalizovaným pacientům pomoci
zobrazovacích metod rentgenu (skiagrafie, skiaskopie),
ultrazvuku (sonografie) a CT
(počítačová tomografie).

ODBORNÉ AMBULANCE A PORADNY
»» Anesteziologická ambulance

»» Mamologie

»» Cévní poradna

»» Oční ambulance

»» Dětské odborné ambulance

»» Ortopedická ambulance

»» Diabetologie

»» Proktologická poradna

»» Gastroenterologie

»» Rehabilitační ambulance

»» Gynekologická ambulance

»» Revmatologie

»» Chirurgická ambulance

»» Sonografie

»» Kardiologie

»» Urologická ambulance

»» Kožní ambulance

»» Všeobecná interní ambulance

Jsme smluvním zařízením všech zdravotních pojišťoven.
Zdravotní péče poskytovaná v Mulačově nemocnici je
hrazena ze zdravotního pojištění.

