
Sušická regionální nemocnice – zdraví pro Šumavu.   
Potřebujete kvalitní a profesionální zdravotní péči? Žijete v regionu a jeho okolí nebo jste zde jen jako návštěvník při 

toulkách Šumavou?  

V Sušické nemocnici můžete od ledna 2020 opět využít širokou 
nabídku zdravotní péče. Zkušený zdravotnický tým vám 

poskytne kvalitní a profesionální péči v moderně vybaveném 

zázemí nemocnice.  

Naše nemocnice je snadno přístupná a bezbariérová. Parkování 

u areálu nemocnice je zdarma. 

Pro řešení Vašich zdravotních obtíží máme k dispozici lůžková 

oddělení – interní oddělení, chirurgické oddělení, oddělení 
následné péče a při závažných zdravotních problémech také 

multioborovou jednotku intenzivní péče. Poskytujeme 

komplexní anesteziologickou péči pro léčebné a diagnostické 

výkony na odborných odděleních nemocnice (chirurgie, interna).  

Máte náhlé zdravotní problémy? V Sušické nemocnici je k dispozici nepřetržitá lékařská pohotovostní služba pro děti 

i dospělé. Ke kvalitní diagnostice slouží samozřejmě laboratoř a oddělení zobrazovacích metod (rentgen, ultrazvuk), 

které jsou v provozu 24 hodin denně. Chirurgická ambulance rovněž funguje v nepřetržitém provozu. 

V areálu nemocnice naleznete následující ordinace ambulantní péče:  

• Praktický a závodní lékař pro dospělé  

• Praktický lékař pro děti a dorost  

• Chirurgická ambulance 

• Interní a příjmová ambulance  

• Gastroenterologická ambulance  

• Gynekologická ambulance  

• Dětská a alergologická ambulance pro děti a dorost  

• Echokardiografie (ECHO) 

Dále poskytujeme i odborné poradny v několika oblastech:  

• Chirurgická indikační poradna  

• Traumatologická poradna 

• Cévní poradna 

• Prsní poradna 

• Koloproktologická poradna 

V případě pohybových problémů můžete využít služby rehabilitačního oddělení, které poskytuje služby nejen 

hospitalizovaným pacientům, ale také příchozím klientům v ambulantním režimu.  

Naše nemocnice zajišťuje službu zdravotně sociální pracovnice, která vám může poskytnout sociální poradenství a 

pomoci se zajištěním následných sociálních služeb. V případě pacientova zájmu pomáháme se zajištěním duchovní 

služby. Duchovní mohou navštívit pacienta přímo u lůžka nebo lze využít nemocniční kaple. Spolupracujeme s 

okolními nemocnicemi – především s FN Plzeň. 

Bližší informace naleznete na www.susnem.cz nebo je získáte na telefonním čísle +420 376 530 100. Najdete nás na 
adrese Chmelenská 117, 342 01, Sušice. 

Sledujte nás na   www.facebook.com/susickanemocnice  

Vaše regionální Sušická nemocnice  

Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům chirurgického 

oddělení za výbornou péči a lidský přístup. Po letech 

problémů s kolenem mohu opět jezdit na kole a chodit po 

kopcích. Děkuji i zaměstnancům rehabilitace, kteří mi 

poskytli pooperační péči. Jan Bervida, Sušice 
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http://www.facebook.com/susickanemocnice

