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akreditované centrum
kolonoskopického screeningu

dětské onkologické centrum (DOC)

LDN a hospice

Komplexní onkologické centrum Masarykův onkologický ústav
ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno
a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice
Brno

Fakultní
nemocnice
u sv. Anny v Brně

Nemocnice
Kyjov, p.o.

Nemocnice
Vyškov, p.o.

Nemocnice
Břeclav, p.o.

Nemocnice
Znojmo, p.o.

Vojenská
nemocnice Brno

Poliklinika
Viniční, a.s.

Poliklinika
Blansko

Nemocnice
Blansko, p.o.

Úrazová
nemocnice
v Brně

Nemocnice TGM
Hodonín, p.o.

Nemocnice
Milosrdných bratří

Nemocnice
Ivančice, p.o.

Městská
nemocnice
Hustopeče

Nemocnice
Valtice, s.r.o.

Nemocnice
Tišnov, p.o.

Síť zdravotnických zařízení podílejících se na péči o onkologického pacienta:

Jihomoravský kraj

Masarykův
onkologický ústav

klinika komplexní onkologické péče

oddělení chirurgické onkologie a operačních sálů

klinika radiační onkologie

oddělení urologické onkologie

gastroenterologické oddělení

oddělení gynekologické onkologie

anesteziologicko-resuscitační oddělení

oddělení nukleární medicíny

oddělení radiologie

oddělení radiologické fyziky

oddělení onkologické patologie

oddělení laboratorní medicíny

oddělení epidemiologie a genetiky nádorů

ambulance podpůrné a paliativní onkologie

oddělení klinických hodnocení

amb. obecné onkologie, Poliklinika Zahradníkova
interní gastroenterologická klinika

interní hematologická a onkologická klinika

chirurgická klinika

klinika dětské onkologie

neurochirurgická klinika

urologická klinika

klinika nemocí plicních a tuberkulózy

onkogynekologické centrum gyn-por. kliniky

klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

oddělení otorinolaryngologie

onkologicko-chirurgické oddělení

neurochirurgická klinika

1. chirurgická klinika

klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

1. ortopedická klinika

klinika zobrazovacích metod

klinika komplexní onkologické péče - ambulance
a stacionář (ambulantní provoz KKOP MOÚ)

mamografie - pracoviště Porodnice

další centra mamografického screeningu:

Poliklinika Břeclav - mamografie

FEMMA, s.r.o.
(spolupráce s FN U Sv. Anny)

EUC Mamocentrum Brno
(spolupráce s FN U Sv. Anny)

RDG oddělení odd. radiologické
a zobr. metod

endoskopické centrum

gastroenterologické oddělení

endoskopické
pracoviště

endoskopické
centrum

gastroenterologická
ambulance

interní oddělení interní oddělení LDN

další centra kolorektálního screeningu:

Top Moravia Health, s.r.o.
(Brno-Židenice)

Remedis, s.r.o.
(Brno – Staré Brno)

Gastroenterologie Eden, s.r.o.
(Brno-Zábrdovice)

Gastroenterologická ambulance, s.r.o.
(Brno, Poliklinika Zahradníkova)

MUDr. Aleš Baláš, s.r.o.
(Brno-Zábrdovice)

GEAVIL, s.r.o. –
Gastroenterologická ambulance

(Blansko)

doléčovací a rehabilitační odd. (Nový Lískovec)

LDN Bílovice nad Svitavou

další LDN a hospice:

Hospic sv. Alžběty
(Brno-Štýřice)

LDN Červený kopec
(Brno-Štýřice)

Oblastní charita Rajhrad -
Dům léčby bolesti

s hospicem sv. Josefa

Nemocnice
Milosrdných bratří
Letovice, p.o.

LDN LDN

LDN

RDG oddělení

gastroenterologická
ambulance

gastroenterologická
ambulance

gastroenterologické oddělení
a oddělení digestivní endoskopie

gastroenterologická
ambulance

GEA LIVE, s.r.o.
(Znojmo)

endoskopické
centrum

klinika operační onkologie

Nemocnice
Boskovice, p.o.

gastroenterologická
ambulance

klinika radiační onkologie
(ambulantní provoz KKOP MOÚ)

hematoonkologické centrum (HOC)


