Zubaři se vracejí na EDU
Čtvrtek, 12 Září 2019 16:00

Zaměstnanci elektrárny i obyvatelé regionu se po dlouhých měsících nejistoty a marného
hledání nového ošetřujícího zubaře dočkají znovuotevření dvou zubních ordinací, které
během několika týdnů zahájí svůj provoz přímo v Jaderné elektrárně Dukovany.

Energetikům se podařilo najít nového kvalifikované provozovatele s praxí, který zajistí celodenní
provoz obou ordinací, vybavených moderní zubařskou technikou. Už na přelomu října a
listopadu by tak obě oranžové ordinace mohly přivítat první pacienty nejen z řad zaměstnanců,
ale také z řad obyvatel širokého regionu, včetně dětí.

Téměř zázrakem a nalezením špendlíku v kupce sena lze s nadsázkou nazvat úspěšné
obnovení provozu zubních ordinací v JE Dukovany. Jen před pár dny elektrárna uzavřela
dohodu se zkušenými a kvalifikovanými lékaři, kteří již dlouhodobě a úspěšně provozují své
soukromé praxe v Brně. Ordinace vybavené špičkovou moderní zubařskou technikou by mohly
přivítat první pacienty už na přelomu října a listopadu.
„Po uzavření ordinací se na nás
denně obraceli zástupci obcí, zoufalí obyvatelé regionu, ale i zaměstnanci s prosbou o jejich
obnovení. Chtěli jsme jim proto v rámci dobrých sousedských vztahů vyhovět. Nepodařilo se
však najít nikoho, kdo by byl ochoten uzavřít svoji praxi, přesunout se k nám a ještě
zainvestovat do nového zařízení. Proto jsme se rozhodli při splnění daných podmínek pořídit
nové vybavení sami. To se nakonec podařilo a zanedlouho přivítáme pacienty ve dvou nových
oranžových ordinacích,“ sdělil ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský.

Zubní lékařská péče byla v elektrárně poskytována téměř od zahájení jejího provozu a
odchodem zubařů do důchodu před třemi lety, zde krátkodobě a s častými přestávkami
fungovala už jen jedna ordinace, která definitivně ukončila provoz před 18 měsíci. Od té doby
bylo řešení žádostí a proseb pacientů z regionu o obnovení lékařské zubní péče téměř na
denním programu. Už od počátku se proto energetici snažili najít nové kvalifikované zubaře,
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kteří zajistí dlouhodobý provoz obou zubních ordinací, pět dní v týdnu s poskytováním služeb
hrazených ze zdravotního pojištění i případných nadstandardních výkonů, včetně příjmu
dětských pacientů. V uplynulých dnech tak byla dohoda s novým provozovateli úspěšně
podepsána. „Nyní, po uzavření dohody můžeme začít již finálně připravovat personální
obsazení, ke kterému částečně využijeme i našich dlouholetých a velmi zkušených kolegů z
našich stávajících praxí, “ hodnotí aktuální úkol MUDr. Zdeněk Diviš z DK dental.

V průběhu hledání se energetikům podařilo opravit stávající prostory a zajistit nové špičkové
vybavení. Obyvatelé regionu i zaměstnanci elektrárny tak budou moci pro péči a ošetření svých
zubů využít nejmodernějších lékařských metod a postupů, které toto zařízení umožňuje. První
pacienti by mohli být v nových ordinacích ošetřeni už na přelomu října a listopadu. Záležet bude
na délce legislativních povolovacích řízení. V následujících týdnech proběhne instalace nového
nábytku a zubařské techniky. „Předpokládáme ale, že bude potřeba výrazná a trpělivá edukace
v oblasti péče o zuby a budeme se muset věnovat prevenci. Za nás je důležité klást důraz na
změnu přístupu k preventivní péči.,“ odpovídá MUDr. Petr Kořínek na otázku, jaké úkoly v
prvních měsících a letech očekávají.

O zahájení registrace pacientů budeme včas informovat prostřednictvím zpráv zasílaných na
obecní úřady v okolí elektrárny a prostřednictvím webu www.aktivnizona.cz

Jiří Bezděk
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