
Nová zubní lékařka pro mikroregion Jizerské podhůří v Mníšku 

 
Do dubna 2019 provozovala praxi zubního lékaře ve zdravotním středisku v Mníšku, které 

vybudoval mikroregion Jizerské podhůří paní doktorka T. Bodnar.  

Paní Bodnar měla pronajaté nebytové prostory od mikroregionu Jizerské podhůří a při 

zahájení provozování své praxe neměla ve vlastní evidenci žádné pacienty, a proto dle 

potřeby registrovala průběžně pacienty nové.   

Paní doktorka v lednu 2019 oznámila, že s provozováním zubní ordinace k 30. 04. 2019 končí 

s tím, že evidenční karty pacientů předává na krajský úřad.  

 

Krajský úřad Libereckého kraje vyhlásil podle § 47 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na uzavření 

smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro území 

Mníšek, Fojtka, Oldřichov v Hájích, Nová Ves, Liberec - Krásná Studánka, Chrastava, 

Dětřichov.  

Lhůta pro podání přihlášky na krajský úřad byla do 25. dubna 2019.  

 

Pro zatraktivnění nabídky pro nového zubního lékaře nabídla obec Mníšek případnému 

novému zubaři také pronájem obecního bytu o velikosti 2+kk.   

Přestože novému lékaři byl nabízen byt a vybavená ordinace, tak se 

DO VYHLÁŠENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NIKDO NEPŘIHLÁSIL!! 

 

Jak z tisku i z médií všichni víme, najít zubního lékaře pro poskytování péče v menších 

obcích je velmi komplikované a téměř nemožné.  

 

Ordinace zubního lékaře je tedy od 1. 5. 2019 prázdná. 

 

Aby nezůstala ordinace zubního lékaře prázdná, oslovovali jsme jiné zubní lékaře, zda by 

nechtěli přesunout svoji stávající praxi do Mníšku. Zájem projevila paní doktorka MUDr. 

Helena Šuchmová. Nikdo další zájem neprojevil, ani nereagoval na zveřejněnou inzerci. 

 

Zubní lékařka paní MUDR. Helena Šuchmová provozovala několik let svoji lékařskou praxi 

v Liberci. Paní doktorka si je vědoma toho, že bychom byli rádi, aby přijala nové pacienty 

z mikroregionu Jizerské podhůří ke svým stávajícím pacientům.  

 

Paní doktorka po jednání s pojišťovnou bude dle možnosti limitní kapacity své ordinace 

přibírat nové pacienty. Bude přibírat/ registrovat pacienty, kteří chodili k MUDr. 

Bodnar a pokud bude i dále volná kapacita, bude registrovat i obyvatele mikroregionu 

Jizerské podhůří (tzn. Mníšek, Oldřichov v Hájích, Nová Ves). 

 

Buďme tedy velmi rádi za tento velmi vstřícný postup a přístup paní doktorky H. Šuchmové. 

Rozhodně nebyla její povinnost vyjednávat s pojišťovnami přednostní příjem pacientů po paní 

Bodnar.   

Zajištění zubní péče není povinností samosprávy obcí našeho mikroregionu, ale udělali jsme 

maximum pro to, aby byla zajištěna péče pro naše obyvatele.  

 

 

 

 

 



 

V případě Vašeho zájmu registrace u nové paní zubařky, ji prosím kontaktujte 

v 08/2019 na tel. č.: 737 841 707 

Ordinační dny a hodiny: Út – Čt 8:30 – 14:00 hod. 

                                            Pá –       8:30 – 12:00 hod. 

 

Akutní pacienti budou ošetřeni pouze po telefonické domluvě!  

Nutno se telefonicky objednat před začátkem ordinačních hodin. 

 

 

Paní zubařka (44 let) má letitou praxi z ordinace z Liberce a specializuje se na paradontologii. 

Od roku 1998 pracovala v liberecké nemocnici na oddělení ústní, čelistní a obličejové 

chirurgie a od roku 2012 provozovala soukromou praxi v Liberci. 

  


