
Informace pro pacientky gynekologické ambulance 
 

Provoz ordinace a péči o pacientky v gynekologické ambulanci ve Vamberku od  

01.01.2023 přebírá MUDr. Dionýz Zakál a sestra Stanislava Zakálová. Naši snahou 

bude zajistit stejně kvalitní péči jako dosud MUDr. Podolská, které i za Vás děkuji za 

mnohaletou pečlivou péči. 

 

Se změnou lékaře nastanou určité změny. 

 

Ordinační doba bude úterý, středa a čtvrtek, přesné hodiny najdete  na dveřích a na  

webových stránkách: GyVa.cz. 

Naši snahou bude využít ordinační dobu co nejefektivněji, proto postupně budeme  

zavádět objednací systém. Nepochybně bude chvíli trvat, než bude plně funkční, 

proto neobjednané pacientky vždy ošetříme dle možnosti ordinace, ale pochopitelně 

objednané na čas budou mít přednost. 

 

Do ordinace se objednává mimo ordinační dobu. Telefonování při ordinaci zdržuje 

práci sestry i lékaře, proto v tomto čase vyřizujeme jen zcela neodkladné telefonáty. 

Stávající telefonní čísla  včetně  pevné linky přestávají platit od 01.01.2023. 

 

Telefonní číslo na objednání je:  722 912 495. Objednává se v pondělí, úterý, ve 

středu a ve čtvrtek v čase od  17:00 do 19:00 hodin, kdy je k dispozici sestra 

Zakálová. V pátek, o víkendu a sváteční dny se neobjednává. Na tomto čísle můžete 

též objednat zaslání e-receptu, ale pouze na již zavedenou medikaci (antikoncepce, 

léky na inkontinenci). 

 

Věřím tomu, že tento systém bude brzy fungovat k oboustranné spokojenosti. Máme 

to ověřené v ordinacích v Potštejně a v Rokytnici v O. horách. Výhledově plánujeme  

jako součást objednacího systému možnost objednání přes internet (zatím nelze ani e-

mailem). 

 

Drobnou finanční zátěž bude znamenat striktní používání jednorázových pomůcek,   

u běžného vyšetření se jedná pouze o jednorázové sterilní vyšetřovací zrcadlo. 

 

Věřím tomu, že brzy najdeme společnou řeč k oboustranné spokojenosti. Mnoho z 

Vás mě zná z mého dřívějšího působení v nemocnici jak v Rychnově nad Kněžnou, 

tak v Opočně, poslední roky v Ústí nad Orlicí. 

 

 

Těšíme se na Vás. 

 

 

MUDr. Dionýz Zakál                                                               Stanislava Zakálová  

http://www.gyva.cz/

