
INFORMACE STOMATOLOGA K ZUBNÍ ORDINACI V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

V současné době se nacházíme v závěrečné etapě rekonstrukce a schvalování zubní ordinace v 
Českém Meziříčí. Snahou nově otevřené ordinace bude poskytnout komfortní stomatologické 
ošetření v moderně vybavené zubní ordinaci v Českém Meziříčí. Zahájení provozu je plánováno 
zhruba v polovině dubna.
Prioritou naší zubní ordinace je

• individuální přístup ke klientovi, zhotovení léčebného plánu na míru
• bezbolestné ošetření – zákroky provádíme v lokálním znecitlivění a při plné  asistenci 

zdravotní sestry
• léčba moderními přístroji
• využití pouze kvalitních stomatologických materiálů
• profesionální přístup k čistění a bělení zubů – zdůrazňujeme informovanost pacienta, 

neboť správnou a náležitou preventivní péčí lze předcházet problémům se záněty dásní 
a zubními kazy

• příjemné prostředí v nových prostorech
• spokojený zákazník

Zubní péči zde zajistí tento tým lidí:

MUDr. Dita Bergmanová

Studovala na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové a poté na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Hradci Králové – obor Stomatologie. Po promoci v roce 2007 pracovala  jako zubní 
lékař v ordinacích v Týništi nad Orlicí a v Hradci Králové.
Dnes se dále soustavně vzdělává a navštěvuje nejrůznější kurzy a přednášky, např. Kongres ČADE 
2009,  Radek Mounajjed - Fixní protetika - moderně, bezpečně, Daniel Černý - Výplňová terapie 
bez rizika, Daniel Černý-Endodoncie systematická praktická, Jiří Nožička - Implantologie pro 
začátečníky i pokročilé
a mnoho dalších...

Alena Stejskalová

Absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy v Hradci Králové v 
oboru Zdravotnický asistent.  Nyní navštěvuje kurz Zubní instrumentářky.  

Naše zubní ordinace má uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s těmito 
zdravotními pojišťovnami :

w Všeobecnná zdravotní pojišťovna 111
w Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211
w Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 207
w Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209
w Vojenská zdravotní pojišťovna 201
w Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
w Revírní bratrská pokladna zdravotní pojišťovna 213

ORDINAČNÍ DOBA

   čtvrtek      ordinace České Meziříčí 8.00 – 16.30
- při velkém zájmu klientů bude ordinační doba dále rozšířena
- než bude ordinace otevřena, jsme schopni nabídnout ošetření akutních bolestí v naší 
ordinaci v Kuklenách v Hradci Králové, ul. Pražská třída 850/110, tel. 603 252 766


