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Nemocnice Šumperk rozšířila své služby o novou ambulanci 

praktického lékaře 

Najít praktického lékaře dnes může být celkem nesnadným úkolem, a to zejména v příhraničních a 

horských oblastech. Otevření nové ambulance praktického lékaře v Nemocnici Šumperk je proto 

dobrou zprávou pro všechny obyvatele šumperského regionu, kteří svého praktika aktuálně 

hledají. Nová ambulance s praktickým lékařem Jaroslavem Radíkem ordinuje každý den od pondělí 

do pátku a kromě běžné preventivní péče nabízí i zdravotnické služby pro místní firmy v podobě 

pracovně lékařských prohlídek.  

Nová ambulance se nachází v pavilonu F. Zájemci, kteří by se k novému praktickému lékaři chtěli 

zaregistrovat, mohou volat na telefonní číslo 583 334 121. Ambulance je otevřena od pondělí do 

pátku, přičemž v dopoledních hodinách do 10.00 hodin se praktický lékař Jaroslav Radík věnuje 

akutním případům.  

Přestože je Jaroslav Radík poměrně mladý lékař, zkušeností má na rozdávání. A to zejména z české 

zahraniční mise v Afghánistánu, kde po jistou dobu působil jako vojenský lékař. Po odchodu z armády 

působil jako praktický lékař v jižních Čechách. Malebnou jihočeskou krajinu nakonec vyměnil za krásy 

jesenických hor a nastoupil do šumperské nemocnice. „Region Šumperska se mi líbí a také mě 

motivuje práce v oblastní nemocnici, kde je přímá návaznost na primární péči praktického lékaře. 

Oslovilo mě a zaujalo také slušné a seriózní jednání vedení nemocnice, která má velmi dobré 

hodnocení kvality a rozsahu péče. Nemocnice Šumperk disponuje 37 různými odbornostmi, což je 

velká výhoda ve srovnání s prací v terénu,“ říká nový praktický lékař Jaroslav Radík.  

V rámci své ambulantní praxe se chce věnovat hlavně léčebně preventivní činnosti a kontrole 

platnosti očkování. „To v dnešní době epidemie, například spalniček a příušnic považuji za nesmírně 

důležité. Navíc doporučuji všem volitelné očkování proti infekčním chorobám jako je žloutenka nebo 

meningitida, a to nejen pro cestovatele,“ upřesňuje Jaroslav Radík. Jak dodává, v dnešní době 

nedostatku lékařů a zdravotního personálu je důležité mít svého praktického lékaře. Ten koordinuje 

další léčebný postup u pacienta tak, aby nemusel s jedním problémem navštěvovat specialisty a brát 

jim jejich čas pro vyšetření ostatních pacientů. „Všeobecný lékař též zajišťuje pracovně lékařské 

prohlídky, což mohou využít firmy a organizace pro své zaměstnance. Pokud jsou k dispozici vhodné 

prostory, je možné po předchozí dohodě provádět prohlídky přímo v dané společnosti, což ušetří čas 

zaměstnancům a nedochází k omezení výroby,“ vysvětluje a zároveň nevylučuje možnost provádět 

zdravotnické návštěvy také v domovech pro seniory nebo léčebnách dlouhodobě nemocných. 



Ordinační hodiny nového praktického lékaře: 

 Po 07.00 - 12.00  

 Po 12.00 - 13.30 pro zvané, objednané, návštěvy 

 Út 07.00 - 16.00  

 Út 16.00 - 18.00 pro zvané, objednané 

 St 07.00 - 13.00  

 Čt 07.00 - 11.00  

 Čt 11.00 - 14.00 pro zvané, objednané 

 Pá 07.00 - 12.30 
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