Výzva k přepracování projektu stávající polikliniky
ortoped, 6 ordinací poskytujících praktické lékařství, oční lékař, psychiatr,
alergolog, 2 zubní lékaři, psycholog, pediatr ,lékař orl, zástupce rhb oddělení a
klinický logoped

žádají zastupitele o přehodnocení stávající strategie a dávají k úvaze tento návrh
1. sepsání vážných zájemců o prostory, kteří si určí jasné požadavky na provoz a
obslužnost , velikost ordinace s přihlednutím k jejím specifikům, sepsat smlouvy
o smlouvě budoucí /či podobné/ o nájmu prostor obsahujících i výši nájmu
garantovanou na dobu udržitelnosti dotace/většinou 5 let/
2. vynechání atria a multiprostorových nesmyslů
3. požadavek na prostory pro rhb, kterou považujeme za naprostý standard
v poskytování péče pro občany Neratovic
4. řešení parkování lékařů v minus patře, zeštíhlení projektu , citlivost směrem
k životnímu prostředí
5. redukci hypertrofického projektu směrem k prostoru i ceně, zachování struktury
stávající polikliniky- vzhledem k pandemii s důrazem na větší členitost - společná
čekárna max. pro 2 ordinace, pro každou ordinaci zvlášt, naprosto ideální řešení
/již dnes má orl, gynekolog, obě zubní ordinacem alergolog ,psychiatr/ -podpořit
také větší soukromí pacientů,Neratovice jsou menší město, kde se lidé znají, dobře
si všímají kdo kam chodí, ve stávajícím objektu jsou pacienti ihned oddělováni
z chodeb do čekáren, takže nikdo nevidí kdo čeká na psychiatrii nebo
na gynekologii. Jiná je přeci situace ve velkém městě, kde je větší anonymita.
6. dodržet záměr, že budova je především zdravotnické zařízení, do volných
prostor umístit s rozvahou jenom komplement pro práci zdravotníků - lékárna,
laboratoř, optika, možnost občerstvení formou bufetu, lze připustit i stánek
s prodejem tisku, žádná kavárna, kde se budou lidé shlukovat, zvláště nemocní

s již uzdravenými
7. projekt zmenšit, zekonomizovat s ohledem na budoucí cenu za m2,
neprodražovat stavbu neúčelnými prvky
8. ustoupit od centrální klimatizace, lépe vlastní klimatizační jednotky pro každou
ordinaci zvlášt - přihlíží jak k individuálním potřebám, tak má především význam
epidemiologický
v Neratovicích
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Připomínky všech výše jmenovaných lékařů jsem sepsala a přeposílám k úvaze
o dalším směřování ještě před prezentací polikliniky. V pondělí předám panu
starostovi tištěnou variantu s podpisy všech zainteresovaných.
Se souhlasem a plnou podporou 17 kolegů
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