Informace – Zdravotnictví
Vážení spoluobčané,
zhruba před 14 dny nám sdělil náš dlouholetý praktický lékař pan MUDr. Ladislav Ustohal
to, že ke dni 30. dubna tohoto roku končí poskytování zdravotní péče ve své ordinaci
v nestátním zdravotnickém zařízení. Nám nezbývá než mu poděkovat za dlouhá léta
poskytování lékařské péče. Tím před námi vyvstal problém odpovědět na otázku: Kdo bude
tím lékařem či lékařkou, jenž převezmou jeho lékařskou praxi a ordinaci. Pan doktor říkal, že
se mu nepovedlo sehnat nástupce a nikdo jeho obvod tím pádem nepřevezme. Mohu říci,
že jsme oslovili několik praktických lékařů v okolí a vážně se nenašel nikdo kdo by uvolněný
lékařský obvod převzal.
Lékařský obvod je veliký (Rouchovany, Přešovice, Dukovany a Dalešice ) a klientů –
pacientů málo. Dostali jsme se do situace, které již prožívají i jiné a dokonce i větší obce.
Takže různé zprávy v tisku a televizi, které jsou občas uváděny, mají reálný základ a
nedostatky lékařů všeobecně se dotýkají už i nás. Celou situaci jsme probírali s Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou a 1. náměstkem hejtmana pro zdravotnictví atd.
Po mnoha jednáních jsme také oslovili praktického lékaře pana MUDr. Daniela Kvapila,
který poskytuje lékařskou péči v nestátním zdravotnickém zařízení v Hrotovicích a
Myslibořicích. Dojednali jsme následující: Pan doktor je ochoten přijmout klienty – pacientynaše spoluobčany do své praxe z uvolněného obvodu z Rouchovan a Šemíkovic.
Dále jsme dohodli: Pan doktor v ordinaci vyčlení v úterý od 8:00 do 10:00 a v pátek od
8:00 do 9:00 hodin ordinační hodiny pro občany naší obce s tím, že se občané objednají na
telefonu 724 888 474 u sestřičky Nadi Moravové. Další podrobnosti se dozvíte přímo od
pana MUDr. Kvapila při registraci v ordinaci. Akutní případy samozřejmě bude pan doktor
přijímat k vyšetření v obvyklých ordinačních hodinách.
Současně s tím jsme pro občany, kteří nemají doma nikoho, kdo by je dovezl do ordinace
v úterý nebo v pátek zřídíme přepravu hasičským vozem, který bude přistaven v 7:30 hodin
u obecní knihovny a doveze je do Hrotovic.

Vážení spoluobčané,
vím, že navrhované řešení situace nenahradí lékařskou péči v ordinaci, která je v místě obce
a lékař je v pracovních dnech tzv. při ruce. Ale věřte, že jsme zkoušeli hodně kroků ordinaci
udržet. Samotné rozhodnutí ukončit práci v ordinaci pana MUDr. Ustohala jsme mohli a dá
se říct, že jsme i předpokládali, ale na nějaké dlouhé organizování hledání lékaře či lékařky
jsme neměli a ani nemáme čas. Vím, že mnozí z Vás již náhradního lékaře našli. Vy, co ještě
nejste rozhodnuti, pak vážně můžete využít služeb pana MUDr. Daniela Kvapila nebo lékařů
na JE Dukovany. Je nutné se u nového lékaře zaregistrovat do konce měsíce dubna.

V případě, že tak neučiníte bude Vaše zdravotní dokumentace předána do archivu v Jihlavě.
Mrzí mě, že nyní není v silách obecního úřadu situaci „zachránit“.
S přáním všeho dobrého a hlavně dobrého zdraví
Ing. Vladimír Černý
Starosta

Ambulance všeobecného praktického lékaře
MUDr. Daniel Kvapil s.r.o.
IČ : 29319439
Lékař : MUDr. Daniel Kvapil
zdravotní sestra: Naděžda Moravová

Ordinační doba lékaře :
Hrotovice 632
Pondělí
Úterý
Středa

Myslibořice 242

630 až 1200 7-9h odběry
630až 13007-9h odběry+akutní pacienti
! 9-13 pouze objednaní pacienti

!

1000 až 1800

! 10-13 pouze objednaní pacienti

!

700 až 9007-9h odběry

Čtvrtek
Pátek

1300 až 1600

700 až 12007-9h odběry

Mobil :724888474
email: mudr.kvapil@gmail.com ,

Tel: 568860300
www.rescueteam.cz

Velmi rádi Vás k vyšetření objednáme (osobně/telefon/online ) - informujte se v ordinaci
– objednaní pacienti mají přednost. Vystavujeme elektronické recepty i prac.
neschopenky.
Pořadí pacientů určuje lékař.
Poslední neobjednaný pacient bude ošetřen 30 minut před koncem pracovní doby.
Pro akutní a imobilní pacienty poskytujeme návštěvní službu.
Provádíme prevenci rakoviny tlustého střeva na moderním přístroji bez nutnosti diety.
V ordinaci používáme diagnostické přístroje:
➢
12tisvodové EKG BTL
➢
BTL ABPM 24 hodinový monitoring krevního tlaku
➢
vyšetření INR přístrojem Coaguchek
➢
vyšetření CRP a FOB přístrojem Orion
➢
glukometr, pulsní oxymetr
Provádíme všechna běžná očkování (chřipka, klíšť.encefalitida, tetanus, žloutenka A,B,.)
Poskytujeme základní chirurgickou péči – ošetření drobných ran, zánětů, převazy, kontroly

Stále přijímáme nové pacienty

