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Poliklinice NEMOS Karlovy Vary narostl počet pacientů až o 20 
procent  

Poliklinika NEMOS Karlovy Vary zažívá v 
letošním roce nárůst pacientů až o 20 
procent. Enormní zájem je v posledních 
měsících o většinu ordinací, asi nejvíce 
pacientů chodí do zdejšího Centra 
praktického lékařství, kde ordinuje 
několik praktických lékařů najednou. 
Přes zvýšenou poptávku stále přijímá 
nové pacienty na interní ambulanci a 
gynekologii. Společnost Penta Hospitals 
CZ, která je majitelem zařízení, zároveň 

uvažuje, že nově v poliklinice zřídí neurologii a ortopedii. 
 

Podle ředitelky společnosti Jany Šperlové na poliklinice v posledních měsících denně evidují 
žádosti o registrace od desítek nových pacientů, kteří tento problém řeší po odchodu svého 
praktika do penze.  
„V porovnání s rokem 2016 se například v Centru praktického lékařství jedná o 
více než dvaceti procentní nárůst. Denně sem zavítá zhruba 150 pacientů. Celou 
polikliniku každý den navštíví až šestinásobek pacientů,“ uvedla Jana Šperlová. 
 
Často se podle ní jedná o velmi komplikované a nemocné pacienty. „Jsme rádi, že jsme i 
v této nelehké době stále schopni nabídnout prostor pro registraci v našich 
ordinacích v rámci karlovarského kraje. Průměrný věk lékaře z ordinace 
všeobecného praktického lékařství je 58 let. Vzhledem k aktuálnímu vývoji 
personální situace ve zdravotnictví zejména na Karlovarsku neočekáváme v 
dohledné době změnu současného trendu,“  uvedla. 
 
V rámci polikliniky jsou ale i ordinace, například interní ambulance, kde nápor není tak velký. 
A to především proto, že o ní pacienti neví, resp. není jim zcela jasný rozdíl mezi praktickým 
lékařstvím a internou. Tato specializovaná ordinace poskytuje hloubkové interní vyšetření, či 
předoperační vyšetření bez čekání, které je hrazené zdravotními pojišťovnami. K objednání 
není potřeba doporučení obvodního lékaře. „Lékaři se tu zaměřují na vyšetřování, 
sledování celého spektra vnitřních nemocí, chorob srdce - primární a sekundární 
prevence, choroby plic, břicha, vnitřních orgánů, choroby žil a tepen,“ doplnila 
Šperlová. 
 
Nové pacientky stále přijímá i gynekologická ambulance. Přidaná hodnota tohoto pracoviště 
spočívá zejména v personálním obsazení. Ordinují zde specializovaní lékaři, kteří jsou schopni 
zajistit kvalitní péči ženám v rámci gynekologicko - porodnického oddělení Nemocnice 
Sokolov. 
 
„Do budoucna bychom rádi spektrum služeb rozšířili i o neurologii a ortopedii,“ 
dodala Jana Šperlová. 
 
Základním cílem Centra praktického lékařství je poskytnout zdravotní služby klientům tzv. 
„pod jednou střechou“. Funguje již více než dva roky a v rámci Karlovarského kraje se jedná 
o zcela inovativní projekt. Akreditované a školicí pracoviště praktického lékařství tvoří základ 



komplexních zdravotních služeb společnosti NEMOS AMBULANCE s.r.o., které slouží jako 
místo prvního kontaktu pro zdravotní, ale i administrativní úkony, které se zdravím souvisejí. 
Díky přímé spolupráci jednotlivých obvodních lékařů s ostatními specialisty z polikliniky je o 
pacienty komplexně postaráno. Nedochází tak k prodlevám mezi jednotlivými vyšetřeními a 
pacienti jsou stále v péči odborného zdravotnického personálu. Koncepční uspořádání prostor 
s centralizovanou recepcí umožňuje odbavit pacienty rychle bez zdlouhavého čekání za 
zavřenými dveřmi. 
Zde probíhá prvotní diagnostika i léčba patologických stavů. Odtud jsou pacienti v případě 
potřeby odesíláni na další specializovaná pracoviště, či do partnerských nemocnic v Ostrově 
a Sokolově, vyžaduje-li to jejich zdravotní stav. 
 
Centrum praktického lékařství: 
 
MUDr. Vanda Maňasová 
MUDr. Pavel Hranička 
MUDr. Zuzana Uhrinová 
 
Ostatní odborná pracoviště Polikliniky NEMOS Karlovy Vary: 
- rentgenologické pracoviště, 
 - interna, 
 - diabetologie, 
 - endokrinologie, 
 - gynekologie, 
 - psychiatrie 
 - rehabilitace a fyziatrie 
 
Společnost NEMOS AMBULANCE s.r.o. sdružuje nejen v celém kraji celkem 22 ordinací 
různých odborností. Devět z nich je zaměřeno na poskytování zdravotních služeb v oboru 
všeobecného praktické lékařství, ostatní ordinace jsou specializované, jedná se o 
stomatologii, oční, pediatrii, internu, diabetologii, endokrinologii, gynekologii, psychiatrii, 
fyziatrii, rehabilitaci a v neposlední řadě i o pracovní lékařství. Ordinace má v Sokolově, ve 
Vintířově, na Vřesové, v Nejdku, v Ostrově, v Nové Roli, v Karlových Varech, ale 
stomatologické pracoviště provozuje i v Praze. Nejvíce navštěvované jsou ordinace 
praktických lékařů, stomatologů a v dnešní době i psychiatrická ambulance. Denně v 
průměru jednu ordinaci navštíví až 50 pacientů. Celkově zde zdravotníci registrují přes 
25.000 pacientů. 
Společnost také provozuje dvě pracoviště s akreditací pro vzdělávání udělenou ministerstvem 
zdravotnictví pro specializační obor vzdělávání Všeobecné praktické lékařství, kde jsou nyní 
vhodná místa kandidátů na školící místa. 
 
Polikliniku řídí společnost NEMOS AMBULANCE s.r.o.. Ta je součástí společnosti Penta 
Hospitals CZ, která v západních Čechách provozuje mimo jiné Nemocnici Sokolov a vlastní 
Nemocnici Ostrov. 
 

Poliklinika NEMOS: 
Provozovatelem Polikliniky NEMOS je NEMOS AMBULANCE s.r.o.  
 
Kontakt: 
Mgr. Jana Šperlová, jednatelka NEMOS AMBULANCE s. r. o., Tel:777 977 014, 
sperlova@nemosambulance.cz  
MUDr. Jiří Štefan, zdravotní ředitel Penta Hospitals CZ, jiri.stefan@pentahospitals.cz 
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