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Vážný problém přibližně čtyř tisíc lidí se dnes podařilo vyřešit na rozhraní Vysočiny a
Jižní Moravy. Od rána totiž v Jaderné elektrárně Dukovany opět ordinují zubaři. Po téměř
dvou letech tak do nových zubních křesel usedli první pacienti z řad zaměstnanců
elektrárny i veřejnosti z jejího okolí. Obě „oranžové ordinace“ energetici vybavili
špičkovou zubní technikou za několik milionů korun. Dospělým i dětským pacientům od
dnešního dne poskytují zubní lékařskou péči hned tři zubaři a jedna zubní hygienistka. 

  

„Malý zázrak“. Tak označují místní starostové i obyvatelé nalezení zkušených zubařů a
následné obnovení provozu zubních ordinací, které se nachází v areálu Jaderné elektrárny
Dukovany. Elektrárna tak dostála svému slibu a vyslyšela prosby a žádosti zaměstnanců
elektrárny, zastupitelů okolních obcí i obyvatel regionu, kteří v roce 2018 přišli odchodem
zubařů do důchodu ze dne na den o zubní péči.       

  

„Na podpoře obnovy zubní péče, včetně odhodlání vybavit ordinace moderní zubní technikou,
jsme se shodli velmi rychle. Tím nejnáročnějším úkolem ale bylo hledání zkušeného a
spolehlivého provozovatele, který by zajistil celotýdenní provoz obou oranžových ordinací. Jsem
rád, že se nám to podařilo a že jsme dnes mohli zahájit jejich provoz. Věřím, že jsme naplnili
naše odhodlání být regionu dobrým sousedem, kterému záleží na vzájemných vztazích a je
připraven pomáhat,“ sdělil ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

  

Opravy původních prostor začaly na jaře letošního roku, hned po dohodnutí podmínek s
provozovatelem ordinací. Ty spočívají mimo jiné v zajištění plného celotýdenního provozu
včetně poskytování služeb hrazených ze zdravotního pojištění i nabídky nadstandardní péče.
Poskytování komplexní moderní zubní péče umožňuje nová špičková zubní technika za několik
milionů korun, kterou energetici vybavili obě oranžové ordinace, a které z nich dělají
nejmodernější zdravotní zařízení v širokém okolí.
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V původních ordinacích bylo registrováno přes tři tisíce pacientů. Nové oranžové ordinace
umožní postupně přijmout obdobný rozsah pacientů. Jen během uplynulých dvou týdnů se k
preventivním kontrolám objednalo několik stovek zájemců a poptávka po ošetření nekončí. „Po
tak dlouhé době bez zubní péče musíme nejdříve řešit akutní potíže, proto se termíny pro
preventivní kontroly mohou protáhnout až na polovinu příštího roku. Jsme však připraveni
přijmout všechny pacienty, kteří projeví zájem, a to včetně dětí,“ popsali současné řešení
velkého zájmu pacientů noví provozovatelé a zubaři v jednom Zdeněk Diviš a Petr Kořínek.

  

Jiří Bezděk 
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