NEMOCNICE SEDLČANY
Široké spektrum moderní zdravotní péče
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O nás

Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení ležící ve Středočeském kraji. Nemocnice
nabízí široké spektrum základní i specializované zdravotní péče, kterou vám poskytne tým vysoce
kvalifikovaných odborníků s přátelským a profesionálním přístupem. Rozpětí služeb je velmi široké mimo všestrannou akutní ambulantní péči, akutní lůžkovou standardní a intenzivní péči v oboru
interní lékařství, plánovanou chirurgickou, ortopedickou a urologickou péči v režimu jednodenní
chirurgie (JPL), nabízíme i vícestupňovou následnou péči na oddělení následné intenzivní péče
(NIP) a oddělení následné ošetřovatelské péče. Disponujeme také vlastní moderní dopravní službou.
Naše filozofie
Naším hlavním cílem je poskytovat kvalitní zdravotní péči tak, abychom klientům zmírnili nebo
odstranili zdravotní potíže a pomohli jim dosáhnout úplného zdraví. Mezi hlavní kréda nemocnice
patří poskytování kvalitní péče s maximálním ohledem na zájem pacienta.
Získaná ocenění
K určení správné diagnózy má nemocnice k dispozici specializované radiodiagnostické oddělení
se sonografickým pracovištěm, oddělení klinické biochemie a hematologie akreditované Českým
institutem pro akreditace (ČIA). Díky tomu poskytuje svým pacientům diagnostiku na nejvyšší úrovni.
Nemocnice Sedlčany poskytuje svým pacientům maximální a kvalitní péči a vstřícný přístup.

Poskytovaná péče

Naše nemocnice nabízí široké spektrum základní i specializované zdravotní péče
Ambulantní péče
Odborné ambulance
Chirurgická
Proktologická
Urologická
Interní
Diabetologická
Plicní
Psychologická
Rehabilitace
Specializované poradny
Mammární (prsní)
Flebologická (žilní)
Kýlní
Diagnostika
Echokardiografie
Ergometrie
Radiodiagnostika
Sonografie
Laboratoř biochemická
Laboratoř hematologická

Lůžková péče
Interní oddělení
Jednotka intenzivní péče
Chirurgické oddělení - JPL
Oddělení následné intenzivní péče (NIP)
Oddělení následné ošetřovatelské péče
Doplňkové služby
Dopravní zdravotní služba
MDM Centrum
Soukromé odborné ambulance
Ortopedická
Neurologická
Reumatologická
Kožní
Oční
ORL

Chirurgické oddělení

Na moderně vybavených operačních sálech provádí naši vysoce specializovaní odborníci elektivní
(plánované) chirurgické, ortopedické a urologické operační výkony v režimu tzv. jednodenní péče
na lůžku (JPL). Naší snahou je zkrátit dle možností dobu hospitalizace pacienta po plánované
operaci na jeden pooperační den. Pokud si to rozsah výkonu a stav pacienta vyžaduje, je hospitalizace
prodloužena po nezbytně nutnou dobu léčení. Čekací doby jsou minimální, objednání k operacím
je možné i bez doporučení.
Spektrum operací
Laparoskopické operace žlučníku, kýl, chronického zánětu apendixu, rozrušení srůstů
Operace křečových žil (varixů) - včetně nejmodernější metody – radiofrekvenční ablace (RFA)
Operace hemoroidů – včetně miniinvazivní metody HAL
Diagnostické a rekonstrukční ortopedické artroskopické operace kolene, ramene a hlezna
Operace deformit nohou a prstů, odstranění podkožních a kožních útvarů a další
Urologické operace – fimózy, hydrokély, orchiektomie, biopsie prostaty a další

Interní oddělení

Naše nemocnice poskytuje v rámci interního oddělení akutní lůžkovou péči na nejvyšší úrovni, včetně
intenzivní péče vyššího stupně. V nutných případech je zajištěn převoz na řadu specializovaných
pracovišť v Praze a v Příbrami, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme.
V rámci interního oddělení poskytujeme akutní lůžkovou péči na následujících pracovištích:
interní oddělení standardní lůžkové péče
jednotka intenzivní péče vyššího stupně

Vícestupňová následná péče

Jedním ze základních pilířů nemocnice Sedlčany je poskytování nejlepší následné péče špičkovými
odborníky na oddělení následné intenzivní péče a oddělení následné ošetřovatelské péče.
Oddělení následné intenzivní péče (NIP)
Naši vysoce kvalifikovaní specialisté zajišťují na oddělení odbornou péči pro pacienty, u kterých
došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění a neobnovila se některá ze životních funkcí.
Nejčastěji se jedná o pacienty, u kterých selhaly pokusy o odpojení od umělé plicní ventilace na
ARO či JIP.
Oddělení následné ošetřovatelské péče
Odborníci ze sedlčanské nemocnice se na oddělení následné ošetřovatelské péče věnují
pacientům s dlouhodobými chorobami, u kterých je zapotřebí doléčení či ošetřovatelská
a rehabilitační péče.

Kontakt
MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.
Tyršova 161, 264 01 Sedlčany
tel.: +420 318 841 500

www.nemocnice-sedlcany.cz
www.facebook.com/nemocnice.sedlcany
e-mail: info.sed@mediterra.cz

Tanvald

Neratovice
Zámeček

CLPA
Palackého
Malvazinky

Sedlčany
Mostiště

Kontaktujte nás. Rádi vám poradíme
a zodpovíme vaše otázky.

Naše nemocnice je dopravně
velmi dobře dostupná.

Postaráme se o vás a zajistíme
potřebnou péči na nejvyšší úrovni.

Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

