Vážení občané obcí Bystřec, Horní Heřmanice a Výprachtice,
jako poskytovatel lékařské péče ve Vašich obcích bychom Vás rádi informovali o aktuální situaci
v zabezpečení lékařské péče v tomto regionu. Jsme si vědomi toho, že dosažitelná zdravotní péče ve Vašich
obcích je velice důležitá a potřebná, neboť doprava do Lanškrouna či jiného města je značně komplikovaná a
časově náročná, a to zejména v zimním období, což nám opakovaně zdůrazňovali starostové všech tří obcí na
našem společném setkání, které proběhlo v minulých dnech.
O provozování ambulance praktického lékaře pro dospělé ve Vašich obcích jsme měli a stále máme
zájem. Nakonec jsme to dokázali převzetím ambulance po MUDr. Karlu Červinkovi a následným zajištěním
nového lékaře do Vašeho regionu, tedy do oblasti, kde není jednoduché takového kandidáta nalézt. V květnu 2010
se ve Vašich obcích stal novým lékařem, zajištěným společností Mediclinic, pan MUDr. Robert Novotný, který
v prosinci téhož roku, bohužel, náš tým opustil. Následovalo lednové období provizoria, kdy obrovský kus práce
v ambulanci odvedla naše zdravotní sestřička paní Pecháčková, za což ji i touto formou děkuji.
Vám, občanům Bystřece, Horních Heřmanic a Výprachtic se současně omlouvám za komplikace
způsobené touto situací, ale zajistit kvalitního lékaře do regionů, které jsou uprostřed panenské přírody, ale
relativně vzdálené větším městům, je skutečně složitý úkol. Přesto jsme se situací vzniklou odchodem MUDr.
Novotného vyrovnali v relativně krátké době a od 1.2.2011 zajišťuje lékařskou péči v ordinaci Mediclinicu pan
MUDr. Jakub Hejný, kterého bychom Vám rádi touto cestou představili.
Pan MUDr. Jakub Hejný je rodákem z Liberce, ale ve Vašem kraji žije již řadu let. Vystudoval lékařskou
fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V letech 2000 – 2004 působil jako lékař na oddělení ARO
v nemocnici s poliklinikou v České Lípě. Dalších 7 let – do počátku roku 2011 - pak pracoval na interním
oddělení a oddělení ARO v nemocnici v Ústí nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že se chce věnovat medicíně coby
praktický lékař pro dospělé a chce k tomu využít své znalosti, které získal během svého působení v nemocnici,
rozhodl se přijmout naši nabídku a pracovat v tomto regionu.
Jsme přesvědčeni, že spolupráce s panem doktorem Hejným bude dlouhodobá, neboť žije s celou svou
rodinou v tomto kraji a Mediclinic se bude snažit vytvořit mu takové podmínky, aby byl pan doktor spokojen.
Věříme, že se podaří posunout dále i naši spolupráci s Vašimi obcemi resp. starosty, se kterými jsme v posledních
týdnech v užším kontaktu a snažíme se zlepšit naši vzájemnou komunikaci.
Prvním krokem, jenž by měl směřovat k naplnění výše uvedeného, je rozhodnutí společnosti Mediclinic
zakoupit do ordinací Bystřec, Horní Heřmanice, Výprachtice přenosný přístroj na měření EKG. Jeho používání
umožní měřit EKG přímo v ordinaci, což bude znamenat, že část klientů využívajících služeb MUDr. Hejného
resp. Mediclinicu nebude muset cestovat za tímto vyšetřením do Lanškrouna či jinam. Nákup tohoto přístroje
realizujeme na žádost pana doktora Hejného.
Věříme, že změna na postu lékaře nijak nenaruší kvalitu poskytovaných služeb ani Vaši spokojenost.
V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či stížností se prosím neváhejte zeptat svého lékaře nebo kontaktovat
MediClinic na lince 844 300 100 nebo na emailu info@mediclinic.cz.
S pozdravem,

Mgr. Václav Polata
výkonný ředitel Mediclinic a.s.

MediClinic je největší soukromý poskytovatel ambulantní lékařské péče v České republice. Na trhu působí od roku 2008. Provozuje 140 ambulancí ve velkých
i menších městech a stará se o zdraví více než 100 000 pojištěnců

