
,,VstřÍcná, bezpečná, moderní' klienty a zaměstnanci vyhledávaná nemocnice''

Několik užiteěných informací, které je dobré znát:

Návštěvní hodiny
Na Všech lůŽkových oddělenÍch Nemocnice Sokolov jsou náVštěVní hodiny obvyk|e od 15.0o _ 17'0o hodin. Mimo
tento čas je potřeba domluvit náVŠtěVU s ošetřUjícím personálem'

LSPP (,,pohotovost")
Nemocnice Sokolov provozuje ad 1' 7 ' 2011 tři ''pohotovosti" 

_ dětskou LSPP' dospělou LSPP a zubní LSPP'

Dětská LSPP:
Po _ Pá 16.00 aŽ 21'00 hodin
So' Ne' svátek 09'00 aŽ 19.00 hodin
Dětská pohotovost se nacházi v pavilonu E Ve 3. patře

Dospělá LSPP:
Po _ Pá 16'00 aŽ 21'00 hodin
So' Ne, svátek 09'00 aŽ 19'00 hodin
Dospělá pohotovost se nachází V pavilonu C V prostorách koŽního oddělenÍ (před náVštěVou ordinace je nutná regis-
trace na centrálním registru)

zubní LsPP:
so' Ne, svátek 09'00 aŽ 14'00 hodin
stomatologická pohotovost se od 1' 7 ' 2a11 nacházÍ V pavilonu C, 3' patro' kontakt 352 520 195

Kontakty
Ústředna _ telefon 352 52o 111 , provozní doba 24 hodin denne
Podatelna _ provozni doba Po - Pá7 '00 aŽ 9'00 a 12'00 aŽ 14'00 hodin
Pokladna _ Úhrady lze provádět V provozní době Po _ Pá 7'00 aŽ 9'00 a 12.00 aŽ 14'00 hodin
centrální registr _ telefon 352 520 123, provozní doba 24 hodin denně' Úhrady Zde lze provádět
ibezhotovostně
sekretariát ředitelství * telefon 352 52o 369' provozni doba Po _ Pá7 '00 aŽ 15'30 hodin
Personální úsek - nábor _ teleÍon 352 520 263, provozní doba Po - Pá7 '00 aŽ 15'30 hodin

Webové stránky - www'nemosok'cz
Budeme rádi za zas|áni názoru na jakékoli téma týka'iící se naŠí nemocnice (V sekci ''VaŠe názory")' Na Webových
stránkách naleznete například i ankety pro Veřejnost a dále zde můŽete sledovat informace o aktuálnim děnÍ (sekce
,,Aktuality").

Zákaz kouření v areálu nemocnice
V areálu nemocnice je VyhláŠen zákaz kauření ' Toto pravidlo platí jak pro zaměsinance' tak pro kllenty nemocnice.
V areálu je Vyhrazeno několik kuřáckých míst' která jsou řádně oznaČena' Žádáme VŠechny, aby tato nastavená pra-
Vidla dodžovali a na kuřáckých mistech udrŽovali Čistotu. Děkujeme za pochopení'

DopravnÍ situace V areálu nemocnice
Vzhledem k omezenému poČtu parkovacích míst Žádáme' aby bylo respektováno dopravníznačenÍV areálu nemoc-
nice' BohUŽel není do realizace plánu Výstavby parkovacího domu moŽné umoŽnit VětŠímu počtu řidičů Zaparkovat
V areálU' DodrŽováním dopravního znaČení předejdete zbytečnému Udělování pokut' Děkujeme Za pochopení.

Špitálka Nemocnice soko|ov !.. !.!i.ti_: :11]!.- l'a.]


