
Kapličtí si oddychli:
Přibyli jim lékaři
Novou ordinaci se dvěma
praktickými lékaři ote-
vřelo sdružení Všeobecný
lékař v kaplické poliklini-
ce. Zájem pacientů je veli-
ký.

ZUZANA KYSELOVÁ

Kaplice – Ordinace s větším
týmem zdravotníků zahájila
od neděle provoz v Kaplici.
V ordinaci působí lékaři Li-
bor Hlavatý a Pavel Strejc,
tým doplňuje vrchní sestra
Michaela Šuplerová a další

sestry. Všichni budou spolu-
pracovat a doplňovat se tak,
aby pacienti nikdy nezůstali
na holičkách bez lékařské

péče. To jim umožňuje efek-
tivně využívat i lékařské pří-
stroje, které si samotný lékař
může dovolit je stěží.
„Máme například EKG,

CRP, INR,“ jmenovala lékařka
amanažerka Olga Janovská.
„Také saturační čidlo, tlako-
vý holtr, a protože druhý in-
ternista je kardiolog, tak brzy
pořídíme i ABI.“
„Vybavení je naprosto im-

pozantní,“ přitakal lékař Pa-
vel Strejc. „Nyní jde o to,
vnést do péče o pacienta lid-
ský rozměr.“ Strana 2
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Kaplice – Jindy o víkendu
téměř osiřelá poliklinika
v Kaplici v neděli dopoledne
nebývale ožila. Do budovy
proudili lidé různého věku,
převážně však dříve naroze-
ní.
Aměli k tomu pádný dů-

vod. V poliklinice otevírali
praktičtí lékaři nové ordina-
ce. Konkrétně – sdružení
Všeobecný lékař. Vypadá to,
že spolu s ním přichází do
Kaplicemoderní lékařská
péče.
„Kraj i pojišťovna uznaly,

že v Kaplici je třeba dalšího
lékaře,“ uvedla lékařka Olga
Janovská. „A to se ještě ne-
vědělo, že své působení
v Kaplici ukončí doktor Ra-
dík. Takže ačkoliv jsme tuto
ordinaci začali připravovat
s lékařem LiboremHlava-
tým, oslovili jsme ještě dok-
tora Pavla Strejce, takže tu
budou pacientům k dispozici
lékaři dva. Ti si vzájemně
vypomůžou, budou tady or-
dinovat spolu, a pokud bude
nárůst pacientů veliký, zažá-
dáme pojišťovnu o rozšíření
úvazku.“
Neznamená to, že by

ostatní dosavadní praktičtí
lékaři v poliklinice ukončili
svou praxi. Sdružení Všeo-
becný lékař je doplní. Zá-
jemci jeho jednu ordinaci
najdou v přízemí, druhá or-
dinace je v patře, a to ordi-

nace po doktoru Radíkovi.
„Od března budeme půso-

bit v obou ordinacích,“ vy-
světluje Olga Janovská. „A to
především proto, žemáme
i tři zdravotní sestry a po-
skytujeme rovněž návštěvní
službu sestry v terénu. Po-
třebujeme tedy více prosto-
ru. Navíc díky tomumůžeme
provádět třeba infuze a další
terapii v horní ordinaci.“
Ordinace sdružení Všeo-

becný lékař kromě Kaplice již
působí v Benešově nad Čer-
nou, kdeměla obec veliký
problém sehnat doktora.
Dále v Horní Stropnici a do
měsíce se toužebně vyhlíže-

ného lékaře dočkají také
vMalontech, kdeměli stejný
problém jako Benešovští.
„Těchto pět ordinací bude
mít společný tým lékařů, tým
sester, často i společné pří-
strojové vybavení. Budou se
tedymoci navzájem zastou-
pit a pacienti nebudou bez
péče,“ připomněla výhody
Olga Janovská.
Pacienti se přihlašovali

v několika frontách. „Přišla
jsem se zaregistrovat, proto-
žemůj první lékař zemřel a
druhý odešel,“ svěřila se
Zdeňka Černá z Bujanova.
„Zaplaťpánbůh, že to tady
otevřeli,“ je ráda. „Nevěděla

jsem, kam se vrtnu. Přišli
jsme se přihlásit celá rodina
včetně vnučky.“
„Uvidí se, jaké to tady bu-

de,“ zamýšlel se Hubert Pe-
trželka z Kaplice. „Lékaři tu
chybí, jsem rád, že po nich
nemusím někde lítat.“
„Já jsem chodil k lékaři,

který prohlížel lidi tak, že se
jich nedotkl,“ podělil se
o svou zkušenost Jan Šimu-
šák z Kaplice. „To semimoc
nelíbilo, tenhle přístup. Tak
doufám, že tady to bude lep-
ší. Zatím jsem příjemně pře-
kvapen. Personál je sympa-
tický. Tak to tu snad trochu
pozvednou. Byli tu potřeba.“

ZÁJEMCI, kteří chtějí docházet do nové ordinace, semusí přijít
osobně zaregistrovat. Foto: Deník/Zuzana Kyselová

OTEVŘENÍ. Zleva Olga Janov-
ská, Libor Hlavatý, vrchní sestra
Michaela Šuplerová, Pavel
Strejc a Pavel Talíř. Foto: Deník


