
   Vzpomínky na obvodní ordinace pro dospělé a dorost na poliklinice v Bílině 

v letech 1982 až 1988 – údaje a fotografie byly použity z kroniky BSP obvodních 

lékařů, hlavní sestry a obvodních a geriatrických sester polikliniky v Bílině. Tato 

BSP byla založena 16.3.1982 a vedla ji MUDr. Jaromíra Oppelová. 

 

 

   Od roku 1964, kdy byla otevřena tehdy nová poliklinika v Bílině, se 

v následujících patnácti letech počet lékařských obvodů ustálil na šesti. 

Obvod I.: MUDr. Vladimír Volman (po MUDr.Chudáčkovi byl i vedoucím 

lékařem polikliniky) a obvodní sestra Jitka Zemanová. 

Obvod II.: MUDr. Jaromíra Oppelová a obvodní sestra Ilona Otrubová. 

Obvod III.: MUDr. Anna Profousová a obvodní sestra Jana Jandová. 

Obvod IV.: MUDr. Josef Fadrhonc a obvodní sestra Eva Hulatkánová. 

Obvod V.: MUDr. Hana Siranová a obvodní sestra Božena Dědková. 

Obvod VI.: MUDr. Miloslava Fycýková a obvodní sestra Alena Nováková. 

Pro obvody pracovaly i dvě geriatrické sestry : Olga Cipínová a Jiřina Linhartová. 



  Na obvodě číslo I. pracoval již od roku 1965 jako obvodní lékař MUDr. Vladimír 

Volman, který zpočátku byl i lékařem sekundářem na zdejším lůžkovém 

interním oddělení pod primářem MUDr. Letáčkem. Od roku 1977 vykonával 

MUDr. Vladimír Volman ještě funkci vedoucího lékaře polikliniky. Obvodní 

sestrou na obvodu číslo I. byla od roku 1976 Jitka Zemanová, která nahradila 

zde předtím pracující Danu Šímovou. 

 

   MUDr. Vladimír Volman svou obvodní ordinaci pak provozoval soukromě a  

spolu se zdravotní sestřičkou Jitkou Zemanovou se starali o své pacienty až do 

poloviny roku 2017. 



   Na obvodě číslo II. pracovala od roku 1970 obvodní lékařka MUDr. Jaromíra 

Oppelová s obvodní sestrou Ilonou Otrubovou. Sestra Otrubová zde pracovala 

ještě za předchůdce MUDr. Oppelové – MUDr. J. Morávka. 

 

 

 

     Ordinace obvodu č. II. – MUDr. Jaromíra Oppelová a sestra Ilona Otrubová – 

se přesunula 4.dubna 1984 mimo polikliniku do sídliště SHD. Jak se píše 

v kronice : „Mají to tam moc hezké a pacienti k nim mají blíž.“. 



   O obvod číslo III. pečují od roku 1968 obvodní lékařka MUDr. Anna 

Profousová spolu s obvodní sestrou Janou Jandovou. Od počátku roku 1982 

převzaly do své péče zaměstnance NsP Bílina a zaměstnance ZSS. K obvodu 

číslo III. patřilo tehdy nejnovější sídliště (Za Chlumem), Čapkova ulice a 

Litoměřická ulice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Paní doktorka Profousová byla moc hodná, pacienty operovávala a ti byli 

spokojeni a měli ji rádi. Byla též velmi společenská, pod jejím vedením se na 

večerních sešlostech často zpívalo. Anička si jako taktovku půjčila třeba 

z kuchyně vařečku a už všechny dirigovala.  



   1.září 1984 nastoupila na obvod III. nová obvodní sestra Věra Sinčáková, před 

koncem tisíciletí pracovala jako zdravotní sestra na obvodě MUDr. Jaroslava 

Čermáka, později i jako hlavní sestra Hornické NsP s r.o. Bílina a pár let po roce 

2000 přešla jako vrchní sestra na LDN do nemocnice v Teplicích. 

 

   V posledních letech své lékařské činnosti na poliklinice v Bílině spolupracovala 

MUDr. Anna Profousová v ordinaci obvodu III. s obvodní sestrou Pavlínou 

Eliášovou, obě jsou na následujícím snímku. 

   Sestřička Pavlína Eliášová v současné době (rok 2017) pracuje v kardiologické 

ordinaci v nemocnici v Duchcově. 



 

Oba snímky jsou ze 14.10.2010 – z oslavy sedmdesátin MUDr. Vladimíra 

Volmana, v lednu téhož roku 2010 měla MUDr. Anna Profousová  80 let. 

 



   O pacienty obvodu IV. v roce 1982 pečoval obvodní lékař  MUDr. Josef 

Fadrhonc a obvodní sestra Eva Hulatkánová.  

 

   Dr. Josef Fadrhonc byl seniorem polikliniky. Jako obvodní lékař pracoval 

v Bílině od roku 1948, s obvodní sestrou Evou Hulatkánovou na obvodě č. IV 

spolupracuje od roku 1980. 

   Další snímek je datován 23.11.1984. MUDr. Josef Fadrhonc  se právě dožívá 

70-ti let a užívá si gratulací. Mezi gratulanty je MUDr. Josef Chudáček, 

internista. Obvodní lékař Dr. Fadrhonc přestal pracovat 30.4.1987, kdy odešel 

na odpočinek. 



 

   Na obvodě  č. IV potom od 4.5.1987 pracoval jako obvodní lékař MUDr. Petr 

Ondráček, který přešel do Bíliny z urologie Teplice. Později se opět věnoval 

urologii. 

 



   Na obvodě číslo V. pracují  MUDr. Hana Siranová a obvodní sestra Boženka 

Dědková od července 1982. Jde o první dislokovaný obvod (umístěný mimo 

budovu polikliniky), zpočátku na adrese Bílina, sídliště Za Chlumem 1/2 . 

V závěru roku 1982 se tato ordinace přesunula do jiného bloku téhož sídliště, 

Za Chlumem 2/1 .  

 

 

   Na stejné adrese Bílina, Za Chlumem 2/1, dnes (rok 2017) provozuje 

soukromou ordinaci pro dospělé MUDr. Jaroslav Čermák. 

 



   O pacienty obvodu  VI. pečují MUDr. Miloslava Fycýková a obvodní sestra 

Alena Nováková, pracují spolu od roku 1978. Dr. Fycýková dojíždí do Bíliny 

z Mostu, sestra Nováková bydlí v Bílině. Ordinace obvodu VI. je zatím nejmenší, 

ale obvod malý není, lékařka se zdravotní sestrou pečují i o zaměstnance 

podnikové správy DJF. 

 

 

 

 

 



 

Lékař, lékařka a sestřičky z obvodu I. a II. 

 

Lékař, lékařka a sestřičky z obvodu III. a VI. 


