
Chtěli tékaře,přejít však odmítli
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Břeclavsko - Do tň a půl
kilometru vzdálených Vra-
novic dojíždí šestašedesáti-
letá Marie z pfibic za léka-
řem. A s ní další stovky
tamních obyvatel. ordinaci
by Přibičtí chtěli také ve své
obci, jenže...

Když už vedení vsi našlo
doktorku ochotnou do pň-
bic pravidelně dojíždět,
přejít_k ní chtěla jen hrstka
lidi. "Ze u nás není lékař,
pro mě zatím problém nenl.
co ale bude za rok nebo za
tři, nevim. V Přibicích žije
dost starších lidí, někteří
přihlášku k nové doktorce
propásli. Možná, kdyby za
nimi zašel někdo domů...
Kdyby byla v budoucnu
další šance, uvítala bych ji,"
říkala obyvatelka Marie; je-
iíž příjmení redakce zná.
žena si je však přála
z osobních důvodů pone-
chat v anonymitě.

Přibice nejsou jedinou
obcí, kam se praktičtí lékafi

nehmou. |ejich případ
ovšem ukazuje, jak složité je
na malou ves lékaře pfitáh-
nout.

,,fe to práce s lidmi.
Domlouvat, shánět,
přemlouvat, bolovat.'

ředltel nemocnlce karel Dotežal

Současný ředitel nemoc-
nicevHustopečíchahě-
kdejší náměstek na minis-
terstvu zdravotnictví karel
Doležal tvrdí, že do míst s
nízkým počtem obyvatel se
lékaři nehmou.,Není to pro
ně atraktivní. Sice tam bývá
hezká příroda, ale co dál?
Dříve doktor dostal pfikaz
od okresního ústaw národ-
ního zdraví. Dnes takové
páky nejsou. Praktičtí lékaři
stámou a jejich počet ubý-
vá," reagoval Doležal na do-
taz Nového života.

Doktor z Vranovic, za
kterým Přibičtí dojíždí, zří-
zení nového zázemi odmítl.

vedení obecního úřadu
proto oslovilo doktorku z
Hrušovan u Brna. Souhlásila
za podmínky, že bude mít v
obci ři sta pacientů.

Reakce? Přejít jich chtělo
pouhých sedmadvacet, Sta-
rosta Přibic Miroslav Ef-
fenberger za tím vidí myl-
nou představu, kdy si lidé
mysleli, že přijde jejich lékař
z Vranovic. ,,Ten má však
více pacientů, než jaká je
jeho kapacita. Nemá ani to-
lik časových možností do-
jíždět někam jinam, Pře-
táhnout někoho jiného bylo
proto jedinou možností. Li-
dé jsou ale zvyklí na toho
svého a asi jsou s ním spo-
kojení. Přejít proto nechtě-
li," sdělil starosta.

Výsledek nevýhoda pro
obyvatele i oslovenou lé-
kařku. Záměr tak padl. Zda
se v budoucnu situace
změní, je s otazníkem. "|e 

to
práce s lidmi. Domlouvat,
shánět, přemlouvat, bojo-
vat," dodal ředi[el husto-
pečské nemocnice Doležal.
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