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První, co pro podchlazené zvíře může-
te udělat, je zvýšení tělesné teploty po-
mocí zahřívání. Zahřátí by mělo být po-
zvolné, aby náhle nepoklesl krevní tlak. 
Na zvýšení tělesné teploty v domácích 
podmínkách plně postačí pár dek. Dal-
ší, co můžete určitě udělat, je rektál-
ní změření teploty pomocí rtuťového 
či digitálního teploměru. Tělesná tep-
lota se fyziologicky pohybuje v roz-
mezí 37,5 - 38,9°C. V případě, že by 
pes ztrácel vědomí, je třeba se nepro-
dleně dostavit na veterinární kliniku. 

Co říkáte na nejrůznější psí oblečky, sve-
tříky či pláštěnky, pomáhají nebo na-
opak spíš psa zchoulostiví?

Pejsek, který je zvykaný na pobyt ven-
ku celoročně, se obejde bez jakých-

Jesenický kurýr se ptá paní doktorky na 
řadu praktických informací pro místní 
občany.

Kdy jste ordinaci v Jesenici otevřela  
a kdo tvoří většinu Vašich pacientů?
 
V Jesenici jsem otevřela ordinaci v srp-
nu roku 2010 (pár měsíců po narození  
mé nejmladší dcerky - proto máme od 
začátku zkrácený pracovní týden). Pra-
covala jsem pár let na Praze 4, poté  
v centru Prahy a většina pacien-
tů mi zůstala věrná a dojíždí i sem 
do Jesenice. Další velkou část pacien-
tů tvoří obyvatelé z blízkého okolí.  
Ošetřujeme jak dospělé, tak i dětské 
pacienty. Můžu říci, že jsme moc rádi,  
když k nám dochází celá rodina - což 
se také velmi často děje a v ordina-

koliv ochranných pomůcek. V sou-
časné době je na trhu nepřeberné 
množství slušivých oblečků, svetrů  
a pláštěnek, které včetně estetické 
funkce mají i tu ochranou. Jsou veli-
ce vhodné pro malá plemena, psy sta-
ré, nemocné a citlivé na změnu teplot. 
Pláštěnky ochrání před deštěm a vlh-
kem. Vhodně zvolený obleček může  
v zimním období psovi prodloužit pří-
jemný pobyt venku až nekolikanásobně. 
Nasazování oblečků by měl majitel pro-
vádět jen s tím nejlepším záměrem, pro-
tože jenom on dobře zná svého psa  
a jeho potřeby a nebude mu nasazovat 
teplý kabátek v létě a slušivou sukýnku 
v zimě.

Děkujeme za rozhovor.
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ci pak bývá velmi živo. Během pro-
hlídky rodičů si děti mohou hrát a ne-
nápadně také sledovat, že návštěva  
u zubaře není vůbec nic traumatizujícího. 

S jakými spolupracujete pojišťovnami? 

Spolupracuji se 4 největšími zdravot-
ními pojišťovnami - VZP, OZP, ZPMV 
a VoZP. Neboli 111, 207, 211 a 201. 

Dnes je v placení u zubaře velký zmatek, 
jak je to u Vás, co stojí např. plomba? 

Pokud chci nabízet pacientům moderní 
a kvalitní stomatologickou péči, není bo-
hužel možné ekonomicky „vyžít“ z úhrad 
od pojišťoven. A jelikož současný systém 
hrazení zdravotní péče ve stomatologii 
neumožňuje požadovat po pacientovi 
doplatek k částce hrazené pojišťovnou, 
jsem nucena u většiny výkonů požado-
vat plnou úhradu od pacienta. Co se týče 
placení v naší ordinaci, je to jako ve vět-
šině zubních ordinací - tj., že preventivní 
prohlídky, rentgenové snímky, anestezii 
a extrakci zubu mají pacienti zdarma a 
neplatí za ně. Naopak za všechny výplně, 
ošetření kořenových kanálků , korunky a 
jiné protetické práce se platí v plné výši.  
Záleží vždy na velikosti kazu a typu 
výplně nebo typu korunky a po-
dle toho se odvíjí cena. (Malá bílá 
plomba vyjde např. na 750 Kč.) 
Naše ordinace asi nepatří k nejlevněj-
ším, ale snažíme se o perfektní servis, 
nejen co se týče samotného vrtání. 

Jaké zákroky provádíte (myslím tím, 
jestli taky třeba chirurgické trhání stoli-
ček apod.)?

Prvotně se věnujeme preventivní péči - 
u dospělých pacientů provádíme pra-
videlně kontrolní rentgenové snímky, 
snažíme se je neustále instruovat v pro-
vádění správné domácí hygieny. I u dětí 
dbáme na dokonalou instruktáž a velmi 
často tak řešíme s rodiči stravovací ná-
vyky jejich ratolestí. Dále se zaměřuje-
me na estetickou stomatologii a endo-
doncii (tzn. estetické výplně a ošetřování 
kořenových kanálků) - snažíme se držet 
nejnovějších trendů a tak nám na velké 
chirurgické zákroky nezbývá moc času 
a pacienty odesíláme ke specialistům. 

Jak je to dnes s prevencí, jak často bychom 
měli docházet na preventivní prohlídku? 

Na preventivní prohlídky by měli všich-
ni přijít 2x do roka. Myslím si , že se to 
pacientům vyplatí - případný kaz se od-
halí v ranném stádiu, tedy v menší for-
mě, a vrtání není tak velké a tím pá-
dem ani tak drahé. Naopak, když 
přijde pacient na prevenci po x - le-
tech, většinou bývá problém rozsáh-
lý, někdy i bolestivý a jeho odstranění 
pak velmi nepříjemné pro peněženku. 

A na závěr to nejdůležitější, přijímáte 
nové pacienty?
 
Ano, v současné chvíli přijímáme nové 
pacienty, ale situace se může rychle mě-
nit. Aktuální stav, ale i spoustu dalších 
informací o naší ordinaci, naleznou pří-
padní zájemci na webových stránkách 
www.pavedent.cz.

Text a foto: AK 
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