Vážený pane doktore, vážená paní doktorko,
děkuji velice za Váš zájem stát se členem Asociace lékařů Polikliniky na Národní.
Poliklinika na Národní (PKN) je nejstarší soukromou poliklinikou svého typu v České republice. Byla
založena před 20ti lety s cílem vytvořit pracoviště, ve kterém působí nejlepší odborníci a které nabízí
unikátní model spolupráce a poskytování zdravotní péče.
Dnes je v PKN zaregistrováno široké spektrum pacientů. Drtivá většina z nich jsou čeští státní příslušníci
nejen z hlavního města, ale i z celé republiky. Mnozí k nám přijíždějí pro tzv. „druhou radu“, nebo pro
vyjasnění těžké diagnózy. Zároveň jsou našimi pacienty i cizí státní příslušníci, a to zvláště díky
spolupráci s Americkým a Britským velvyslanectvím. Dále máme dohody s různými firmami a institucemi
v Praze, kterým poskytujeme zdravotní péči pro jejich zaměstnance.
PKN má unikátní strukturu. Na jedné straně nabízí špičkový kolektiv lékařů a na straně druhé zavedenou
administrativu a infrastrukturu, včetně propagačních a publicistických sítí, kterou nový lékař může
okamžitě využít. Je důležité upozornit, že PKN neslouží jako zaměstnavatel lékařů, ale jako zázemí pro
jejich práci. Ze všeho nejvíce nabízí PKN prostor pro vytvoření „esprit de corps“, což v našem
zdravotnictví bohužel zatím není pravidlem.
Aby lékař mohl působit v prostorách PKN, musí se stát členem Asociace lékařů PKN. Členství je závislé
na splnění následujících čtyř podmínek:
1. Znalost anglického jazyka tak, aby byl lékař schopen se plně domluvit s anglicky mluvícím pacientem.
Určitý počet našich pacientů nejsou rození čeští příslušníci a většina z nich hovoří anglicky.
2. Aktivní zkušenost ve zdravotnictví (přednášky, semináře, stáže, apod.) v západní Evropě, Britanii nebo
ve Spojených státech. Tato zkušenost nabízí přehled vyspělého zdravotnictví.
3. Afiliace s akademickou institucí či nemocnicí, do které může lékař přijímat nebo doporučovat pacienty.
To garantuje kontinuitu péče mezi soukromou praxí PKN a nemocnicí.
4. Projevovat a praktikovat špičkový standard péče o pacienty. Prosíme o dva dopisy od osob ze
zdravotnického sektoru, které by tyto kvalifikace doložili.
Lékaři PKN se řídí statuty PKN (příloha č. 1). Členství v asociaci je administrativně podchyceno formou
nájemní smlouvy (příloha č. 2). Pravidla účtování a výdajů lékařů PKN najdete v příloze č. 3. Tato
pravidla jsou ideální jak pro lékaře, kteří mají široké zázemí pacientů, ze kterého mohou převést pacienty
na PKN, tak pro ambiciózní lékaře kteří chtějí začít praxi „de novo“.
I když členství nového lékaře je potvrzeno valnou hromadou lékařů PKN, jako ředitel polikliniky jsem
oprávněn předem schvalovat potenciální členy a odpovídat na jejich otázky. V případě, že filosofie a
struktura naší polikliniky Vás zaujala a v případě, že splňujete uvedené podmínky, žádám Vás, abyste se
spojili s naší manažerkou Karin Kovandovou tel: 222 075 120, poliklinika@narodni.cz, která Vám
podá další instrukce. Děkuji, a těším se na případné setkání.
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