
Vzpomínky na dětské ambulance NsP Bílina, období 1974 až 1989. 

   Jako pramen při zpracování této kapitoly byly použity dvě kroniky BSP 

dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou v Bílině, zahrnují období od září 

1974 do roku 1989. Obě kroniky tohoto kolektivu až do dnešních dnů  uchovala 

dětská lékařka MUDr. Radka Tetřevová. 

   Kolektiv zdravotní péče pro děti a dorost začal pracovat v nově postavené 

budově NsP v Bílině v roce 1964 a po deseti letech, v září 1974, získal bronzový 

stupeň BSP. V té době ( v roce 1974) měl čtrnáct členů : 

   MUDr. Miroslav Panocha, vedoucí dětský lékař a vedoucí BSP, 

   MUDr. Věra Šafránková, obvodní dětská lékařka, 

   MUDr. Jaroslav Otava, obvodní dětský lékař, 

   MUDr. Jiřina Roušarová, obvodní dětská lékařka, od 04/1976 vdaná v Děčíně 

za Josefa Eisnera a tedy s novým jménem MUDr. Jiřina Eisnerová,  

   Hana Špuláková, vedoucí sestra dětského oddělení. 

   Dále na obvodech, v terénu u rodin s nově narozenými miminky a na školách 

pracovaly obvodní dětské sestry : Květa Bělohlávková, Helena Skálová, Lída 

Dvořáková, Zdena Soukupová, Lída Punčochářová, Jiřina Panochová, Jarka 

Lisková, Jana Kopřivová a Marie Hlavsová. Záběry z dětských ordinací následují : 

 



 

 

 

   V lednu 1975 se do Varnsdorfu odstěhovala školní zdravotní sestra Jarka 

Lisková a na její místo nastoupila dětská sestra Dana Dolanská (do té doby byla 

v jeslích IV. Za Chlumem). V listopadu 1976 odchází sestra Marie Hlavsová, 

která dosud pracovala na dětském středisku v Hostomicích. Na její místo 

nastoupila dětská sestra Helena Korousová (ta byla do té doby v jeslích IV. Za 

Chlumem).  



   Také z jeslí III. přešly do dětského oddělení NsP Bílina dvě dětské zdravotní 

sestřičky. V březnu 1977 na vesnický obvod nastoupila po své mateřské 

dovolené sestra Jiřina Arichtěvová a v červenci 1977 sestra Helena Sloupová, 

též po mateřské dovolené. Z kolektivu přitom odešla Jana Kopřivová a počet 

členů se tak ustálil na patnácti. V září 1977 odchází na mateřskou dovolenou 

MUDr. Jiřina Eisnerová (v říjnu syn Jan) a za ni nastupuje začátkem listopadu 

1977 obvodní dětská lékařka MUDr. Radka Tetřevová.  

 

   Na přelomu dubna a května 1978 odchází na jiné pracoviště školní a obvodní 

dětský lékař MUDr. Jaroslav Otava a o měsíc později na jeho místo do Bíliny 

přichází na rok a tři měsíce MUDr. Vladimír Komárek. Ten v září 1979 odchází 

do Prahy, ale současně se po mateřské dovolené vrací na své pracoviště MUDr. 

Jiřina Eisnerová a MUDr. Radka Tetřevová přebírá venkovský dětský obvod a 

školní zdravotní službu. V roce 1980 tak měl kolektiv BSP dětského oddělení 

NsP v Bílině patnáct členů pod vedením vedoucího dětského lékaře a vedoucího 

BSP MUDr. Miroslava Panochy. Dále zde pracovaly tři dětské lékařky ( MUDr. 

Eisnerová, MUDr. Tetřevová a MUDr. Šafránková), vedoucí sestra Hana 

Špuláková a deset obvodních dětských sester.  



  

  V roce 1981 byla rekonstruovaná starší budova na Teplické ulici v Bílině („vila“) 

za 306 000,- Kč a byly v ní nově zřízeny dva lékařské obvody, z toho jeden 

dětský. 

   V roce 1984 je na dětském oddělení ve stavu celkem sedm lékařů. Vedoucím 

je nadále MUDr. Miroslav Panocha, dále zde pracují MUDr. Věra Šafránková, 

MUDr. Marie Hodková, MUDr. Radka Tetřevová a MUDr. Inesa Leksová. Další 

dvě lékařky jsou v roce 1984 na mateřské dovolené, jde o novou dětskou 

lékařku MUDr. Waltraudu Janurovou a MUDr. Jiřinu Eisnerovou. Mírně se 

obměnily i dětské zdravotní sestry. Jiřina Panochová v tomto roce odešla do 

důchodu a z jeslí nově nastoupily sestry Vladimíra Marková a Anna Türbová, 

doplnily početní stav sester na dvanáct včetně vrchní sestry dětského oddělení 

Hany Špulákové.  

   Novou vrchní sestrou dětského oddělení se v roce 1985 stává Helena 

Sloupová a Hana Špuláková odchází na post hlavní sestry polikliniky NsP Bílina. 

V lednu 1986 nastoupila nová dětská zdravotní sestra Jarka Krúpová, částečně i 

jako sestra školní.    Rok 1987 byl plně ve znamení svateb. Už v lednu se v Brně 

vdávala MUDr. Inessa Leksová za Ing. Pavla Veselého. Další dvě svatby,  

březnové, měli na svědomí potomci členů dětského oddělení NsP Bílina. 



Na dalších dvou snímcích jsou zachyceny další, tentokrát brigádní aktivity 

dětského oddělení, které probíhaly převážně v areálu NsP Bílina : 

 

 

 

 

   Děkujeme MUDr. Radce Tetřevové , že zachovala do dnešní doby obě kroniky 

dětského oddělení NsP Bílina a že nám umožnila vše použít jako významný 

pramen pro seznámení se s obdobím let 1974 až 1989. 


