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14:30 hodin). âasová nároãnost vy‰et-
fiení je cca 30 – 60 minut a k vy‰etfiení
je nutn˘ doprovod. S sebou je potfieba
donést doporuãení od dûtského lékafie,
ev. zprávy z pfiedchozích neurologic-
k˘ch vy‰etfiení.

V dubnu 2017 zahájila v blanenské
nemocnici provoz ambulance dûtské
neurologie. Tato odborná ambulance
nabízí vy‰etfiení v oboru dûtské neu-
rologie, a to v plném rozsahu. SluÏby
jsou urãené dûtem od narození do 18
let vûku. Rozsah vy‰etfiení zahrnuje
vy‰etfiení jak neurologické, tak i vy-
‰etfiení elektroencefalografické a evo-
kované potenciály zrakové i sluchové.
V Nemocnici Blansko je samozfiejmû

zaji‰tûna návaznost dal‰ích vy‰etfiení,
a to oãní vy‰etfiení, ORL, rentgenové
vy‰etfiení vãetnû CT mozku a logope-
dické vy‰etfiení. Ambulance dûtské
neurologie je umístûna ve 4. patfie lÛÏ-
kové ãásti nemocnice.

Indikací pro vyhledání ambulance
dûtské neurologie je fiada, mezi nejãas-
tûj‰í dÛvody pro vy‰etfiení patfií: záchva-
tová onemocnûní v dûtském vûku 
(epileptické záchvaty, kolapsové stavy,

febrilní kfieãe, psychosomatická onemoc-
nûní), bolesti hlavy, poruchy spánku, 
poruchy psychomotorického v˘voje (po-
ruchy fieãi, mentální retardace, autismus),
poruchy pohybového aparátu a jiné.

Ambulance – kontakty: MUDr.
Michal Ryzí, Ph.D., ordinaãní hodiny:
stfieda 8:30 – 12:30 hodin, 13:00 –
14:30 hodin. Objednávky: 601 157 448
(objednání moÏné telefonicky dennû od
pondûlí do pátku, a to od 13:00 do

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz
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• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej ekologick˘ch produktÛ •

• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

Zaujala Vás nûkterá z nabízen˘ch profesí? 
Nav‰tivte nás nebo za‰lete svÛj Ïivotopis na hana.strnadova@eden-eu.com

StaÀte se souãástí zku‰eného t˘mu ve stabilní a dynamicky
se rozvíjející mezinárodní spoleãnosti se sídlem v Adamovû.
Spoleãnost Eden Europe hledá kandidáty na tyto profese:
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Obsluha CNC vysekávacího lisu na strojích zn. Trumpf

Obsluha CNC ohraÀovacího lisu na strojích zn. Trumpf

Sváfieã (metoda CO2 nebo TIG)

Praxe v oboru vítána, pfiíp. zauãíme Aktivní pfiístup k práci

Práce v tfiísmûnném provozu Zodpovûdnost
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Operátor v˘robní a lakovací linky
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Odpovídající finanãní ohodnocení

Motivaãní odmûny za v˘kon
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