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Vážená redakce Telčských listů! 
 
Reaguji na Váš článek v TL z května t.r. „Neztrácejte čas čekáním na ošetření“, kde se ptáte, kdy bude možné 
rezervační systém využít v odborných ambulancích na poliklinice v Telči. 
Rád bych Vám tuto otázku zodpověděl a upozornil na některé stinné prvky rezervačního objednávkového 
systému, který Vás tolik nadchl. 
 
Většina lékařů telečské polikliniky již drahná léta má objednávkový systém, přičemž je zcela lhostejné, zda se 
pacient objednává do ambulance osobním kontaktem, telefonem, mailem nebo více či méně sofistikovaným 
elektronickým systém. Jako gynekolog již asi tři roky užívám obdobný systém objednávání, jaký popisujete 
ve Vašem článku. Zájem o něj se strany pacientek je minimální, celý projekt má vážné logistické obtíže a stojí na 
pokraji brzkého konce. Osud mnoha IT technologií je takový, že jejich jediným účelem je neplnit svůj účel a 
pouze přesunout peníze odněkud někam. V Čechách se pro tuto „krásnou“ činnost vžil termín tunel. 
V civilizovanějších zemích se používá méně eufemistický a ne tak zvukomalebný výraz jako tunel či tunýlek 
nýbrž krádež. Cesta do pekel bývá mnohdy dlážděna dobrými úmysly a tak si připomeňme například projekt 
elektronických zdravotních knížek IZIP, který z kapes nebohých daňových poplatníků vytáhl asi dvě miliardy 
korun. Vaši čtenáři by jistě byli schopni uvést další příklady IT technologií, které zašly na úbytě. Proto s IT 
technologiemi velmi opatrně J 
 
Jak vlastně vznikly objednávkové systémy? Chtěl je pacient, aby nemusel čekat, nebo je chtěl lékař, aby si mohl 
objednat jen tolik pacientů, které zvládne a které mu pojišťovna zaplatí? Je to asi stejné, jako kdybychom se 
ptali, co bylo dříve, zda vejce či slepice. Osobně si myslím, že to vymyslel lékař, aby svému pacientovi poněkud 
„ztrpčil“ život. Já jako pacient rozhodně chci přijít ke svému lékaři v době, která vyhovuje mně a ne v době, 
která vyhovuje jemu. Jsem tu já pro lékaře nebo lékař je tu pro mne? Co je mi platný objednávkový systém, 
když se k lékaři nedostanu dříve než za dva až tři měsíce, objednaný jsem na 10.00 hod. a na řadu přijdu v 16.00 
hod. Děkuji pěkně. Rád si v ordinaci dvě hodiny úkorně počkám, než bych měl být objednán a čekat dva měsíce 
a pak ještě pár hodin k tomu. Myslím, že každý, kdo se s objednávkovým systém potkal, mi má slova vycházející 
z osobních zkušeností potvrdí. 
 
Z pohledu pacienta je funkční jedině takový systém, který mu umožňuje volný přístup k lékaři kdykoliv, což je 
pochopitelně pro systém jako takový ekonomicky nevýhodné. Proto objednávkový systém, a to si otevřeně 
přiznejme, není ničím jiným než restrikcí v přístupu k lékaři. Je to fakt, který bychom asi měli přijmout, ale 
neměli bychom nad ním jásat a těšit se až nám ho taky konečně zavedou u nás v Telči. 
 
V hluboké úctě Jan Řičánek, gynekologická ambulance Polikliniky Telč, www.igyn.cz 
 
 
P.S. V naší gynekologické ordinaci se ordinuje pět dnů v týdnu. Objednáváme pacientky mimo ordinační dobu v 
podstatě kdykoliv, a to ve večerních hodinách, o víkendech či svátcích. V podstatě neexistuje dovolená, 
jakákoliv absence lékaře je vyřešena zástupem jiným lékařem a tak jsme pacientkám k dispozici bez nadsázky 
365 dní v roce, což je v podstatě unikát. Já se osobně na objednávkový systém velmi těším. Konečně budeme 
mít dovolenou, objednáme jen tolik pacientek, které nám pojišťovny zaplatí, na čemž velmi vyděláme :-) Zatím 
však vycházíme z výše uvedeného, že máme být kvalitní, funkční a snadno dostupnou službou pro naše klientky. 
Máme vycházet potřebám klientek a nikoliv je nutit, aby se podřídily potřebám zdravotnického zařízení a 
zavedli jim zdánlivě líbivý objednávkový systém. 
 
P.S.S. Vážená redakce, ne všechno je na Poliklinice v Telči špatně :-) Jsme například jediné !!! pracoviště v Kraji 
Vysočina a cca jedno z padesáti v České republice, které poskytuje superkonzilíární ultrazvuková vyšetření v 
průběhu těhotenství na high end přístroji, tedy s špičkovou technologií. Pokud by Vás toto jedno (jistě zcela 
neznáme) z mnoha telečských NEJ zajímalo, rádi Vám poskytneme informace. 
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