Do Roztok se těším!
Rozhovor s MUDr. Kateřinou Malou, novou dětskou lékařkou v Roztokách
TN: Měli bychom říct čtenářům našeho časopisu, kdo se chystá provozovat zde pediatrickou praxi
Kdo? Kateřina Malá. A pár slov o mé profesi… Pracovala jsem dvacet let v podolské porodnici, kde
jsem se starala o novorozence i o nedonošené děti. Mám praxi z nemocnice v Krči, tam to byla zase
pro změnu práce se staršími dětmi. Myslím, že prospěšnou aktivitou byla i výpomoc kamarádům a
kolegům pediatrům, to mne potkávalo poměrně často.

TN: Prozradíte nám něco o sobě? Záliby, koníčky, pár slov o rodině…
Jsem vdaná, mám dvě děti, 21 a19 let, kluka a holku. Bydlím v Praze 6, kde jsem se i narodila. Proto je
mi – ve faktickém i přeneseném smyslu slova – vaše obec velmi blízká. Roztoky jsou malé a pěkné
město, pobývala jsem tu jako dítě, jezdila jsem sem na kole. Těším se, že to bude znovu cíl mých
denních návštěv.
Ráda lyžuju, hraju tenis – na Hanspaulce žiju leta letoucí, ráda cestuju a čtu. Mám ráda koncerty
vážné hudby
TN: Jak jste se dozvěděla o nás, o naší potřebě získat do města dalšího pediatra?
Byla to shoda náhod. Město Roztoky poptávalo pediatra, mne oslovili známí. Pak jsem se přišla
představit na radnici a všechno se rozjelo.
MŠ: Proč jste se rozhodla pro změnu zaměstnání?
V nemocnici jsem pracovala dlouhou dobu a musela jsem sloužit noční, soboty, neděle a svátky. Bylo
to po dlouhých letech trochu vyčerpávající a monotónní. Ucítila jsem chuť po změně. V nemocnici se
děti samozřejmě v přirozeném běhu péče střídaly, chyběla mi zde trochu návaznost, kontinuita. V
Roztokách budu vidět děti vyrůstat a budu znát je i jejich rodiče. Moje představa je taková, že
v Roztokách budu spolupracovat se zkušenou sestřičkou z porodnice v Podolí, která pracovala na
jednotce intenzivní péče a intermediálním oddělení. Před čtyřmi lety se sestřička přestěhovala do
Velkých Přílep- a tak se v Roztokách budeme scházet na půli cesty.
Práce v nemocnici byla moc príma, ale přišel zkrátka čas na změnu.

MŠ: Své další profesní působení tedy spojíte s naším městem. Vydržíte? To je – vedle
bezvadné péče o děti- snad náš hlavní požadavek.
V Roztokách chci zůstat tak dlouho, dokud mi pánbůh zdraví dá. Těším se na všechny pacienty, samo
sebou i na první návštěvy miminek v domácím prostředí. Tam bych ráda šla já, za nimi, do rodin,
protože podle mne první návštěva má být doma. Pro maminku jsou dny po návratu domů

z porodnice náročné a pomůže jí, když za ní pediatr přijde. Taky to pomůže k navázání důvěrnějšího
vztahu, který je základem pro další spolupráci a péči. Je důležité vidět, v jakém prostředí dítě žije,
může to pomoci při případné léčbě.
TN: Jaká bude ordinační doba?
Ordinujeme od 5. června. Pondělí, středa a pátek od 8 do 14 hodin. První tři hodiny budou pro děti
nemocné a neobjednané, další tři hodiny budou pro zvané. Úterky a čtvrtky budeme ordinovat od 12
do 18 hodin. První tři hodiny budou opět pro nemocné a neobjednané děti. Pak pro děti objednané.
Telefonické spojení: 234 221 239, mobil: 739 319 754, email: pediatrie.roztoky@gmail.com
Budete mít webové stránky?
Budeme, pracujeme na nich! Adresa je: www.pediatrieroztoky.cz

MŠ: Jak budete řešit nemoc či dovolenou?
Jsem předběžně domluvená s MUDr. Kuglerovou z Libčic, že se budeme v době nepřítomnosti
zastupovat. Jde především o léto, kdy jsou dovolené a dětí je méně. V době zástupu budu v Libčicích
ordinovat s výjimkou doby, kdy nebudu mít ordinační hodiny v Roztokách. Možná se stane, že
v takovém případě ordinační hodiny v Roztokách zkrátím o hodinu. Už jsme domluvené, že v červenci
zastoupí paní doktorka mě, v srpnu zase já jí.

Paní doktorko, přejeme dobrý start v Roztokách a spokojené malé pacienty i jejich rodiče!

Marie Šlancarová
Tomáš Novotný

