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15 let kliniky
Na jaře 2001 jsme poprvé vstoupili do našich ambulancí našeho pracoviště, které nám pak dalších 15 let
bylo každodenním působištěm. Před několika dny jsme si připomněli naše 15té narozeniny oslavou s cca 80 hosty
– zaměstnanci stávajícími i bývalými a dalšími spolupracovníky.
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15 let kliniky
Osobně jsem velmi rád, že se podařilo celé 15ti leté období zvládnout a z původní skromné sestavy (4 lékaři,
3 sestry) vybudovat pracoviště s přibližně 3 desítkami zaměstnanců zdravotnické i nezdravotnické profese, kteří
pracují na společném cíli kliniky – medicínské služby na vysoké úrovni.
Velkým úspěchem je stabilita lékařského týmu, který tvoří to nejdůležitější, co zdravotnické zařízení má k dispozici.
Ne přístroje, místnosti, parkoviště, specializovaná technika, ale lidé jsou tím, na čem medicína stojí (a padá).
Klíčové pozice máme od samého počátku ve stejném složení, lékařský tým se postupně rozšiřuje a kmenová
sestava (Zavadil, Horniak, Jeřábková, Palma) zůstala od prvního okamžiku až do dnešních dní.
Především jim, a i všem ostatním, kteří se do našeho kolektivu postupně začleňují, patří velký dík.
Sesterský i administrativní tým doznává více změn, svoji roli zde hrají i mateřské povinnosti, které v převážně
ženském kolektivu život přináší.

Pro všechny klienty, kteří nás navštěvujete, si dovolím uvést krátký přehled naší sestavy, abyste věděli, kdo se o Vás
stará a na koho se můžete obracet.
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přibližný počet odpracovaných let
lékař

MUDr. Ivo Horniak

lékař

MUDr. Petr Palma

lékař

MUDr. Petra Jeřábková

lékař

MUDr. Michal Zavadil

lékař

MUDr. Renata Hofírková

lékař

MUDr. Jana Grycová

sestřička
lékař

Pavlína Kolmanová
MUDR. Hana Kyselová

sestřička

Kristina Kučerová

sestřička

Šárka Šebelová

administrativa
sestřička
lékař
sestřička
administrativa
sestřička
administrativa
sestřička
fyzioterapeutka

Dáša Mertová
Hana Gajarská
MUDr. Vít Kulhánek
Irena Kolísková
Romana Barotková
Bc. Lenka Polčáková
Tereza Bohatá
Tereza Holková
Mgr. Petra Kleinbauerová
0

Naše kolegyně na mateřské dovolené:

4

8

Míša Vyskočilová

Eva Remiášová

Monika Jechová

Lucie Sznapková

Barbora Neubergerová
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12

16

Kolektiv doplňují naši kamarádi, spolužáci a další spolupracovníci z převážně brněnských nemocnic a ambulantních
pracovišť, na které se vždy s důvěrou obracíme s požadavkem a prosbou o ošetření našich klientů tam, kde naše
možnosti končí – a tak se dostává počet pracovníků, spojených pod hlavičkou naší kliniky na nějakých 40.

Posledním přírůstkem je naše nová kolegyně – fyzioterapeutka Petra Kleinbauerová,
kterou můžete od června 2016 potkávat na našem pracovišti a díky které máme
možnost poskytnout rehabilitační péči ve vlastní režii naší kliniky.

Nejen počet zaměstnanců, ale i prostory nyní a v roce 2001 jsou odlišné – začínali jsme na 190 m2, a v současné
době máme k dispozici plochu 2,5 x větší. Dostali jsme celou řadu nabídek přestěhovat se jinam – proti celé řadě
výhod stojí ovšem jedna velká nevýhoda – zázemí polikliniky. K dispozici máme rychle dostupné laboratoře, RTG
a celou řadu dalších specializovaných provozů, které svojí dostupností velmi usnadňují diagnostiku i léčbu. Komerční
prostory s lepší dostupností, parkováním, v moderních budovách z tohoto pohledu znamenají bohužel zhoršení
komfortu, pokud chybí tato návaznost. A tak zůstáváme ve starém paneláku, který prochází postupnou rekonstrukcí
(ale stále to bude starý panelák), a trošku i závidíme těm, kteří se mohou přesunout do lepších prostor bez obav,
že přijdou o návaznost na okolí. Chybí nám případné volné prostory, které by bylo možné v případě potřeby využít
– naše poliklinika je zaplněna a jen občasné odchody stávajících lékařů mohou přinést pár volných metrů, které
jsou však okamžitě poptány více zájemci. Nezbývá tak, než případné volné prostory převzít kdykoliv se naskytnou,
ať pro ně máme či nemáme využití, protože dostat se k nim v momentě, kdy je potřebovat budeme, není reálné.
Největší úspěch?
Těžko říct, zda sem patří diagnostické či terapeutické rozhodnutí, které mělo zásadní význam pro správný výsledek,
rozhodnutí personální, které se povedlo či nápad, jehož realizace dopadla víc než dobře a přínos je zjevný.
Dobré věci mají vlastnost být považovány za normu, a jsou jaksi samozřejmé. Méně povedené jsou pak více
viditelné a leží v hlavě mnohem déle, než si třeba i zasluhují. Já mám radost z každého dobrého nápadu, který
přijde a který se hlavně podaří realizovat a dotáhnout do konce. Již od dob Járy Cimrmana je český národ
průkopníkem slepých uliček, a nalézt a prošlápnout až do konce tu, která nakonec není slepá je vždy úspěchem.
Největší neúspěch?
Asi naše vztahy s VZP, ležící 15 let u bodu mrazu. Něco je špatně, když se ani za 15 let nepodaří navázat
normálně fungující spolupráci s nejvýznamnější institucí v českém zdravotnictví. „Hrdé“ odmítání úplatkových
metod je v tomto státě k smíchu, dávno jsem měl místo sebe pro jednání angažovat kohokoliv, kdo nemá problém
přizpůsobit se požadavkům partnera a dosáhne cíle, kdy jsou nakonec spokojeny obě strany.
Největší zklamání?
Přestože zdravotní péče by měla být jen minimálně závislá na nezdravotních aspektech, měla ekonomická krize
od roku 2008-9 hluboký dopad do fungování zdravotnictví, naši kliniku nevyjímaje. Propad poznamenal celou řadu
našich klientů, kteří z pochopitelných důvodů hledali úsporná opatření na všech stranách, služby (i ty zdravotní)
nevyjímaje. Pokles poptávky kopíruje ekonomický propad i se svým dnem a opětovným nastartováním někdy v průběhu
roku 2014. Co však bylo mnohem horší, to byl přístup Ministerstva zdravotnictví, které propad příjmů na zdravotní péči
promítlo plně do poklesu úhrad zdravotnickým zařízením, aniž ovšem jakýmkoliv způsobem klesly požadavky
na objem a kvalitu poskytované zdravotní péče. To, že péče v dostatečném množství a kvalitě poskytována nebyla,
je samozřejmě logickou skutečností, ale jediným odpovědným zůstal vždy konkrétní lékař či zdravotnické zařízení.
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Jednou pokřivené vztahy v systému zdravotnictví se už nenarovnají, stejně jako tato palma už nikdy nebude krásným
rovným stromem.

Je to hodně nefér, a celá společnost sklízí tyto dozvuky i další příčiny nespokojenosti ve zdravotnictví. A obávám se,
že jsme teprve na začátku ohromné krize v českém zdravotnictví. Ne ekonomické, ale lidské. Lékaři nevěří politikům,
společnosti a začínají své pacienty opouštět. Mimo obor, mimo naši zemi, případně zůstanou a pracují v modu„ jak
se chová česká společnost, tak se chovám já“.
Nevím, jak se za nějakých 5 let bude hodnotit stávající personální situace ve zdravotnictví (abychom ještě
nevzpomínali, jak to bylo v roce 2016 všechno fajn!), ale považuji to za mnohem větší průšvih, než problém s OKD
– byť to podle naší vlády se zdravotnictvím vypadá v podstatě velmi stále dobře, tak hurá, vše na ostravsko.
Ale pryč od politiky, naše patnáctiny jsme v kolektivu současných i bývalých zaměstnanců oslavili příjemným
způsobem.

Ohlédnutí nám ukázalo, že se nám podařilo vybudovat fungující, stabilní a postupně rostoucí pracoviště s věrnou
klientelou. Jsme tomu rádi a těšíme se, že k dvacetinám budeme mít další položky na seznamu úspěchů
a povedených věcí.
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Nová služba
– rehabilitační péče
Od června 2016 pro vás máme v našich prostorách k dispozici naši vlastní rehabilitaci.
Novou kolegyní je fyzioterapeutka - Mgr. Petra Kleinbauerová a bude se vám věnovat při potížích pohybového
aparátu:

bolesti zad a hlavy – krční, bederní
páteř
vadné držení těla
potíže ramen, loktů, kolen, kotníků
tenisový loket, problémy Achillovky
ploché nohy
haluxy
pooperační stavy
kinesiotejping
a další diagnozy spadající do sféry
fyzioterapie

Naši klienti tak mají nově možnost přístupu k fyzioterapeutické péči přímo na našem pracovišti, v příznivých
termínech, s výhodou kontinuity bez střídání RHB pracovníků při každé návštěvě.
RHB péče je provozována mimo režim zdravotního pojištění, tzn. zdravotní pojišťovny nepřispívají k úhradě
za poskytnuté služby, ať je indikuje kterýkoliv lékař.
Pro první 3 měsíce funguje tato ambulance v bezplatném režimu, od podzimu bude tato služba zpoplatněna
s výrazným cenovým zvýhodněním klientů programů nadstandardní péče.
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masáže
Od června 2016 jsme získali a adaptovali nové prostory
pro aplikaci masáží. Jsou připraveny tak, aby pobyt
i masáž v nich zanechávaly ten nejpříjemnější dojem.
K dispozici je sprcha přímo u masážní místnosti, máme
tak možnost doplnit nové typy masáží, které vyžadují
následné opláchnutí.
Nová masážní místnost je nadále v 6. patře, jako je naše
pracoviště, je disponovaná pouze o pár desítek metrů
jinde.

Ordinační hodiny

dovolené
lékařů

během letních prázdnin
Jako každý rok, i letos během letních prázdnin
upravujeme naše ordinační hodiny následovně:
pondělí

7 – 16 hod.

úterý		

7 – 18 hod.

středa

7 – 16 hod

čtvrtek

7 – 16 hod.

pátek		

7 – 15 hod.

Přehled dovolených:
MUDr.
Petra Jeřábková
MUDr.
Jana Grycová
MUDr.
Petr Palma
MUDr.
Michal Zavadil

27. 06. - 08. 07. 2016
15. 08. - 19. 08. 2016
18. 07. - 05. 08. 2016
15. 08. - 19. 08. 2016
18. 07. - 05. 08. 2016
08. 08. - 12. 08. 2016

Před hlavní sezonou dovolených bychom chtěli
všem našim klientům popřát krásné počasí, dny
prožité podle vašich představ, odpočinek, který
vám dodá sil po návratu.
Ať již u moře, v horách či na cestách kdekoliv
v České republice, Evropě či na jiném světadílu
– užijte si nadcházejícího léta hlavně ve zdraví.
Za celý náš kolektiv
prim. MUDr. Michal Zavadil
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