
Postupné obnovování plánované péče 

Určeno:  
− Všem zaměstnancům MMN v Jilemnici a Semilech a zdravotnickým pracovníkům v regionu 

− Sociálním službám 

− Občanům spádového regionu 

 
Dne 27. dubna 2020 bude zahájeno postupné obnovování plánované péče v MMN, a.s. 
v nemocnicích v Jilemnici a v Semilech.  
 
Postupné obnovování bude odvislé od vývoje epidemie onemocnění Covid 19. 
 
Prioritou nemocnic je zachování podmínek pro diagnostiku a léčbu onemocnění Covid 19.  
 
Vstup do budov bude nadále regulován a povolen toliko přes filtry obou nemocnic.  
 
Filtry nemocnic mají k dispozici seznamy objednaných pacientů s časy pro přijetí na lůžková 
oddělení nebo na vyšetření a vpouští pacienty na konkrétní čas.  
Pacienti proto musí být dopředu objednáni telefonicky a na konkrétní čas.  
 
Prosíme pacienty, aby se dostavili s cca půlhodinovým předstihem.    
 
V areálu nemocnice jsou rozmístěny lavičky s dostatečnou vzdáleností od sebe.  
 
Ambulantní a vyšetřovací část  
a) Zdravotníci MMN budou postupně kontaktovat pacienty, jimž byla mimořádným 

opatřením MZ ČR zrušena plánovaná vyšetření, a budou domlouvat náhradní termíny 
vyšetření.  

b) Zdravotnické služby budou poskytovány plánovaně v konkrétní dobu tak, aby nedocházelo 
k přítomnosti více než 3 pacientů v čekárně současně (jeden pacient přichází, jeden 
odchází, jeden čeká na vyšetření).  

c) Pacienti ve společných čekárnách musí dodržovat vzájemný odstup minimálně dva metry 
s výjimkou doprovázejících osob.  

d) Rehabilitace a fyzioterapie nebude v Jilemnici zatím poskytována, k dispozici je v Semilech.  
e) Hematologická ambulance ordinuje pondělí až čtvrtek.  
f) Endokrinologická a thyreologická poradna ordinuje v pátek.    
g) Odběry biologických materiálů budou prováděny v intervalu po 10 minutách.  
h) Lékařská pohotovostní služba je nadále poskytována v prostorách filtrů do nemocnic, 
i) Provedení invazivních vyšetření je podmíněno negativním PCR testem ne starším 48 hodin. 
j) Obnovuje se plánovaný provoz radiodiagnostického oddělení včetně mamoscreeningu.  
 
Lůžková část 
1) Izolační oddělení v Jilemnici zůstává nadále v činnosti, pacienti mohou být přeloženi na jiné 

oddělení po druhém negativním PCR testu v odstupu 5 dnů.   
2) Pacienti s interními chorobami, včetně neurologických, jsou umístěni na interním 

oddělení.  
3) Pacienti operačních oborů jsou umístěni na chirurgickém a gyn-por oddělení v Jilemnici a 

na ortopedickém oddělení v Semilech.  



4) Plánované přijetí pacientů na všechna oddělení je podmíněno negativním PCR testem ne 
starším 48 hodin.  

5) Plánované přijetí pacientů na operačního výkony je podmíněno předoperačním 
vyšetřením v požadovaném rozsahu ne starším 14 dnů. 

6) Propouštění pacientů  
a. do domácího prostředí s následným poskytováním domácí péče  
b. do zařízení se sociálními službami 
je podmíněno provedením rapid testu ne starším 24 hodin.  

7) Překlady pacientů mezi oběma nemocnicemi jsou podmíněny provedením PCR nebo rapid 
testu ne starším 24 hodin.   

8) Návštěvy jsou nadále zakázány.  
 
Provozní část 
A. Jsou obnoveny stavební a údržbové práce.  
B. Je obnovena servisní činnost, servisní zásahy jsou plánovány a rozvrženy na jeden zásah 

na den.  
 
Všichni zaměstnanci MMN jsou nadále povinni hlásit svému nadřízenému respirační potíže, 

zvýšenou teplotu nebo další příznaky uváděné u onemocnění COVID 19.  

 

 

MUDr. Jiří Kalenský 
předseda představenstva  

MMN, a.s. 

V Jilemnici dne 2020-04-23 
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