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Žádost o poskytnutí dotace na zajištění financování lékařské pohotovostní služby v roce 2020
Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města projednalo žádost o poskytnutí dotace v minimální výši 400 000,00 Kč Ústeckému kraji,
IČ: 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem na zajištění lékařské pohotovostní služby na
rok 2020 a
rozhodlo
1. o poskytnutí dotace Ústeckému kraji, IČ: 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem na
zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2020 ve výši 400 000,00 Kč a
2. o uzavření smlouvy o zajištění financování lékařské pohotovostní služby v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotace Ústeckému kraji, IČ: 70892156, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem na zajištění lékařské pohotovostní služby na rok 2020 ve výši 400
000,00 Kč a o uzavření smlouvy o zajištění financování lékařské pohotovostní služby v předloženém znění.

Cena:

400 000,00

Návrh postupu:

Rada města doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření
smlouvy na rok 2020.

Důvodová zpráva:
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předkládá žádost Ústeckého kraje (dále jen ÚK) o poskytnutí dotace na
zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen LPS) na rok 2020 ve výši 400 000,00 Kč.
Léta byl ve spádové oblasti statutárního města Děčín uplatněn model zajištění LPS, jehož podstatou je
poskytnutí krajské neinvestiční dotace jednotlivým městům na zajištění LPS, přičemž ÚK stanovil v souladu se
zněním zákona obecné podmínky způsobu organizace a zajištění LPS na území kraje. V takovém případě
statutární město Děčín poté uzavíralo smlouvu v režimu zajištění závazku veřejné služby na provoz ordinací
LPS s vybraným poskytovatelem zdravotních služeb (tj. společností Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice
Děčín, o.z.) pro danou spádovou oblast v rozsahu stanoveném dle místních požadavků či zvyklostí. Zároveň
město Děčín dofinancovávalo LPS ze svého rozpočtu.
V průběhu roku 2018 však byla řešena krize při zabezpečení provozu pohotovostní ordinace pro dospělé na
stanovišti v Děčíně, kde od 1.7.2018 byly uzavřeny smlouvy s příslušnými ambulantními praktickými lékaři,
kteří se podílejí na výkonu služeb LPS, a které lékařům umožnily vykonávat služby v jejich privátních
ambulancích. Současně ale řada služeb LPS na základě stanoveného rozpisu a po dohodě s některými lékaři,
byla realizována v pohotovostní ordinaci provozované společností Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín,
o.z. Mimo jiné i s ohledem na tyto popsané komplikace při zajištění LPS na Děčínsku bylo dohodnuto s ÚK, že
bude vhodnější uplatnit ve spádové oblasti Děčín model zabezpečení pohotovosti, který vychází ze situace,
kdy město není již příjemcem dotace a ÚK pak uzavírá smlouvy na zajištění LPS přímo s provozovatelem
pohotovostních ordinací (a v tomto případě i s některými lékaři podílejícími se na výkonu služeb LPS), a to v
režimu tzv. závazku veřejné služby.
Řada měst však i v takovém případě podporuje zabezpečení provozu ordinace LPS ve své spádové oblasti, a
to prostřednictvím dotace poskytnuté samotnému kraji.
Předpoklad zafinancování LPS ze strany ÚK pro rok 2020 činí 2 160 000 Kč. Spoluúčast, kterou ÚK požaduje
po statutárním městu Děčín, je 400 000,00 Kč.
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Žádost o poskytnutí dotace na zajištění financování lékařské pohotovostní služby
v roce 2020
Vážený pane primátore,

v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí dotace Ústeckému kraji –
Krajskému úřadu (sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156)
na zajištění financování ordinací lékařské pohotovostní služby (dále LPS) ve spádové oblasti
Děčínska. Dotace bude použita na úhradu nákladů vzniklých provozovatelům jednotlivých
ordinací LPS v období od 1. 1. do 31. 12. 2020.
Smlouvy o provozu ordinací a výkonu služeb LPS na Děčínska jsou uzavírány v souladu
s rozhodnutím Komise Evropského společenství ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3.
Provozovateli ordinace v takovém případě náleží za zajišťování závazku veřejné služby
vyrovnávací platba, která se skládá z prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku zabezpečení LPS
a její součástí je přiměřený zisk provozovatele (max. 10 % z nákladů vzniklých v daném

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

url: www.kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz
ID: t9zbsva
1/2

DIČ: CZ70892156
č. ú. 882733379/0800

účtovacím období a za jeho následné zdanění odpovídá provozovatel). Současně se
při výpočtu vyrovnávací platby také zohledňují veškeré předpokládané příjmy, které by měl
provozovatel získat v důsledku zajištění takovéto veřejné služby. Část předpokládaných
nákladů na zajištění provozu LPS na stanovišti v Děčíně v roce 2020, jenž bude nutné uhradit
v souladu s citovaným rozhodnutím Komise ES a u kterých není předpoklad, že je bude
schopen pokrýt Ústecký kraj - Krajský úřad ze svého rozpočtu, dosáhne objemu
cca 400 tis. Kč.
Vážený pane primátore, z uvedeného důvodu Vás žádám o poskytnutí dotace v minimální výši
400 000,- Kč na provoz ordinací LPS na Děčínsku v roce 2020. Současně Vám pro Vaši
informaci zasílám návrh smlouvy o zajištění financování LPS v roce 2020, včetně Způsobu
organizace a zajištění LPS v ÚK v roce 2020.
V případě nejasností a potřeby bližšího komentáře se můžete obrátit přímo na Ing. Petra
Severu, vedoucího odboru zdravotnictví krajského úřadu,
nebo na pana Adama Součka, pracovníka oddělení organizace
zdravotních služeb odboru zdravotnictví, t
Předem děkuji za spolupráci.
S pozdravem

Ing. Milan Zemaník
ředitel krajského úřadu

Přílohy
1x návrh smlouvy o zajištění financování LPS v roce 2020
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Krajský úřad
ČJ: KUUK/087471/2020
Číslo smlouvy u Poskytovatele: ………..
Číslo smlouvy u Příjemce: 20/SML2873-SoPD/ZD

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Statutární město Děčín
Sídlo:
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
Zastoupené:
Ing. Jiřím Andělem CSc., primátorem
Kontaktní osoba:
Mgr. Eva Štolbová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Magistrátu města Děčín
E-mail/telefon:
eva.stolbova@mmdecin.cz / 412 593 241
IČ :
00261238
DIČ:
CZ00261238
Bank. spojení:
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 19-921402389/0800
a
Příjemce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

70892156
CZ70892156

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný za organizaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti.
Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám, uzavírají smluvní
strany tuto smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků na zajištění výše
uvedené činnosti ve spádové oblasti Děčín, a to formou dotace poskytnuté Příjemci
Poskytovatelem.
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva statutárního města Děčín č. ZM
…………….. ze dne ………… dotaci ve výši 400 000 Kč (slovy: čtyřistatisíc korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na bankovní účet Příjemce nejpozději do 20 dnů ode
dne uzavření této smlouvy, pod variabilním symbolem …………… .
2. Dotace je určena na zajištění lékařské pohotovostní služby v období 1. 1. - 31. 12. 2020
ve spádové oblasti uvedené v preambuli této smlouvy způsobem popsaným v čl. II. odst. 1.
této smlouvy. Dotace bude použita v souladu se všemi podmínkami smlouvy na úhradu
nákladů vzniklých v době od 1. 1. do 31. 12. 2020.
3. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 27. 5. 2020.
4. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Článek II.
Práva a povinnosti
1. Příjemce při výkonu přenesené působnosti přijal „Způsob organizace a zajištění lékařské
pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2020“ (dále jen „Způsob“), který tvoří přílohu
č. 1 k této smlouvě. Na základě Způsobu byla pro zajištění lékařské pohotovostní služby
v oborech všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a uzavřena mezi Příjemcem
a poskytovatelem zdravotních služeb smlouva o závazku veřejné služby. Dotace bude
použita na vyrovnávací platbu za realizaci závazku veřejné služby. Provozovatelem
ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru praktický lékař pro děti a dorost je Krajská
zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (IČ: 25488627). Lékařská pohotovostní služba je
zajištěna v rozsahu od 17:00 do 20:00 hod. v pracovních dnech a od 9:00 do 18:00 hod.
ve dnech pracovního klidu. Provozovateli ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru
všeobecný praktický lékař jsou Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
(IČ: 25488627) a ostatní poskytovatelé zdravotních služeb dané odbornosti, se kterými kraj
uzavře smluvní vztah. Rozpis provozovatelů je aktualizován dle podkladů Sdružení
praktických lékařů ČR. Lékařská pohotovostní služba je zajištěna v rozsahu od 17:00
do 20:00 hod. v pracovních dnech a od 9:00 do 18:00 hod ve dnech pracovního klidu.
2. Poskytovatel se zavazuje Příjemci poskytnout potřebnou součinnost při organizaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby.
3. Příjemce se zavazuje předat Poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití
poskytnuté dotace, a to do 31. 3. 2021. Spolu se závěrečnou zprávou je Příjemce povinen
předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace.
Článek III.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn, v případě neplnění podmínek této smlouvy Příjemcem,
požadovat na Příjemci vrácení dotace a Příjemce je povinen na výzvu Poskytovatele
prostředky poskytnuté dotací vrátit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem.
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2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 14 dnů od doručení výpovědi Příjemci.
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
Článek IV.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID: t9zbsva.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel
a Příjemce obdrží po jednom vyhotovení.
5. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva statutárního města Děčín č. …………. ze dne ………….
6. Příjemce potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. …………. ze dne …………..
V Děčíně dne ………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Statutární město Děčín
Ing. Jiří Anděl CSc., primátor

Příjemce
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana
kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 016/69R/2019 ze dne
22. 5. 2019

Příloha:
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2020
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Příloha č. 1:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji v roce 2020
1.

2.

3.
4.

5.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.
Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).
Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.
Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě
uzavřeného smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského
zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních služeb,
pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.
Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské
pohotovostní služby:
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka ordinace v oboru:
všeobecný praktický lékař; pro spádovou oblast okresu Litoměřice ordinace v oboru:
praktický lékař pro děti a dorost),
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka ordinace v oboru: všeobecný
praktický lékař),
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska ordinace v oboru všeobecný praktický lékař),
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost);
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska ordinace v oboru: všeobecný praktický
lékař; pro spádovou oblast okresu Chomutov v oboru praktický lékař pro děti
a dorost),
n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař).
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6.

7.

8.

Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby vykáže poskytovatel
zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným
zdravotním pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),
b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby
za zajištění závazku veřejné služby,
d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,
f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné
odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové oblasti.
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne 9. 12. 2019
Zpracoval:
Ing. Petr Severa
vedoucí odboru zdravotnictví

Schválil:
Ing. Milan Zemaník
ředitel krajského úřadu

Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
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Příloha:
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně
zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů
▪

▪

▪

▪

stanoviště Děčín
-

ordinace LPS pro dospělé

-

provozovatelé: poskytovatelé zdravotních služeb, se kterými kraj uzavřel smluvní vztah.
Rozpis provozovatelů je aktualizován dle podkladů Sdružení praktických lékařů ČR,
uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz nebo www.mmdecin.cz (doporučeno
telefonicky ověřit správnost uvedených informací před návštěvou lékaře),
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinace: dle rozpisu provozovatelů
Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

-

ordinace LPS pro děti a dorost

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinace: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice (budova „I“ - zadní
vchod, tel. 412 510 555)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Rumburk
-

provozovatel: JOCORP s.r.o (MUDr. Josef Kořínek),

-

adresa ordinace: Lesní 1062/26, 408 01
a polikliniky, a.s. (pavilon II – Podhájí)

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 332 535)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

Rumburk,

areál

stanoviště Varnsdorf
-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

-

adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 372 445)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Chomutov
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

-

adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)

-

▪

o

o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

stanoviště Kadaň
-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.
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Lužické

nemocnice

▪

▪

▪

-

adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 944 341, 474 333 900)
Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod.

stanoviště Litoměřice
-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 478, 416 723 479)

-

provozovatel: Nemocnice Litoměřice, a.s.

-

adresa ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

ordinace LPS pro děti a dorost

-

provozovatelé: Nemocnice Litoměřice, a.s.,
adresa ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice, tel. 416 723 125;
MUDr. Martina Procházková,
adresa ordinace: Havlíčkova 171, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 602 944 290.
Rozpis služeb provozovatelů je uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz.
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Roudnice nad Labem
-

provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.

-

adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 858 111-2)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

stanoviště Žatec
-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

-

adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)

-

▪

o

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Louny
-

provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.

-

adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny

-

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),

-

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)
o

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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▪

stanoviště Most
-

provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a Krajská
zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. (odbornost praktický lékař pro děti a dorost)

-

adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)

-

▪

▪

▪

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

stanoviště Litvínov
-

provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

-

adresa ordinace: Tylova 661, 436 01 Litvínov

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 725 343 863)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod.

stanoviště Teplice
-

provozovatel MUDr. Hana Pácaltová

-

adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)

-

▪

o

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Bílina
-

provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.

-

adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 823 745, 417 777 121)
o

Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod.

stanoviště Ústí nad Labem
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

-

adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)

-

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (dětský pavilon, budova D, tel. 477 114 231)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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