
Vážení občané a čtenáři Telčských listů, 

ráda bych touto cestou poděkovala panu MUDr. Janu Řičánkovi za jeho nesmírně obětavou péči, 

kterou mi vždy poskytoval, a zejména za jeho vlídný přístup nejenom ke mně, ale i k mému manželovi 

v nejtěžších chvílích našeho života. V současné době bydlím již osmým rokem v Praze a najít zde 

kvalitního gynekologa se zařízenou ordinací, který by vás zaregistroval a léčil v režimu plateb 

poskytovaných ze všeobecného zdravotního pojištění je téměř nemožné. Buď danému lékaři schází 

dostatečně vybavená ordinace a na sonografické a další podrobnější vyšetření vás stejně posílá do 

nemocnice, nebo naopak vybavená ordinace nechybí, ale za registraci a každé běžné gynekologické 

vyšetření, na které máte bezplatně ze zákona nárok, požaduje nehorázně vysokou platbu. U doktora 

Řičánka jsem byla registrovaná několik let a byla jsem zvyklá na jistý standard, mohu-li to tak nazvat. 

Čistá vyzdobená čekárna s obrazovkou a s přímým vstupem na toaletu a oddělené kabinky před 

vybavenou ordinací. Samozřejmě pro mě nejdůležitější byl a stále zůstává lékař a pan doktor Řičánek 

patří dle mého názoru k těm s vysokou odbornou způsobilostí, který se mi za každé situace 

profesionálně věnoval, byť i on je člověk s řadou osobních problémů a starostí. A nemohu 

opomenout ani usměvavé a vlídné zdravotní sestry, které se snaží co nejvíce ulehčit práci lékaři. Po 

několika problémech v poskytované péči v Praze jsem se opět rozhodla registrovat u pana doktora 

Řičánka a on mě přijal bez jakýchkoli podmínek a „sponzorských darů“. Navíc jsem byla příjemně 

překvapena novým (jistě ne levným) gynekologickým křeslem, jehož součástí je ultrazvukový přístroj 

se dvěma obrazovkami určenými jak pro lékaře, tak pro pacientku. Co mě však nejvíce ohromilo, bylo 

bezplatné (nepočítám-li regulační poplatek) gynekologické vyšetření včetně ultrazvuku a krevního 

rozboru, které bylo součástí žádosti na komplexní lázeňskou péči. Praktická doktorka v Praze mě 

ujistila, že tak skvěle vypsanou žádost za 25 let své praxe od žádného specialisty neviděla a i revizní 

lékař žádost bez jakýchkoli problémů schválil. Dnes není zcela samozřejmé, že vám lékař poskytne 

tento druh péče spojený s „papírováním“. Po operaci jsem oslovila čtyři lékaře a žádala je na základě 

propouštěcí zprávy o lázeňskou péči. Všichni mě bohužel odmítli, až pan doktor Řičánek byl ochotný 

žádost vypsat a dokonce mi i doporučil novější druh léčby na mé zdravotní problémy. Moc si toho 

vážím a mohu jen dodat: “ Děkuji pane doktore.“ 
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