Demagogie v hejtmanově podání...
Když se hejtman Čunek musí uchylovat k argumentačním faulům, tak nezbývá, než se ohradit. V
článku v minulém vydání Okna do kraje se pan hejtman pokouší obhájit svou „koncepci nekoncepci“ řízení krajského zdravotnictví, která vyvolala vlnu upřímného zděšení zejména
odborné veřejnosti – zdravotníků. Na svou podporu vytáhl čísla o hospodaření nemocnic. Ovšem
jen tak, aby se mu to hodilo do krámu.
Jsem si jista, že je pan hejtman velmi dobře s vývojem hospodaření nemocnic obeznámen. O to
více jsem překvapena způsobem, jakým manipuluje veřejností. Tedy vlastně, po jeho vystoupení na
kroměřížském zastupitelstvu, kde dokázal hodinu mluvit a nic neříct, ani moc překvapena nejsem.
Co je tedy dobré vědět?
Historicky vzniklé dluhy a rozdíly v hospodaření nemocnic uvnitř kraje jsou fakt a jejich příčiny jsou
u každé nemocnice jiné, včetně podílu managementu, pojišťoven a přístupu krajských reprezentací.
Jsme ovšem v roce 2018. A faktem také je, že za poslední 4 roky, tedy od roku 2014 všechny
nemocnice vytváří zisk. Například celkový dluh Kroměřížské nemocnice a.s. se především díky
jejímu minulému vedení snížil na polovinu. Za pouhé 4 roky. Je samozřejmě dobře, že v
nastoupeném trendu pokračuje i stávajicí management. To ovšem nemění nic na tom, že změny
nastavilo již předchozí vedení nemocnice, nikoliv genialita pana hejtmana za posledních 8 měsíců,
jak se chlubí ve svém článku. Je naopak neskutečné, nasazovat psí hlavu těm, kdo vytáhli v
posledních letech nemocnici ze ztráty do zisku a nasměrovali Kroměřížskou nemocnici a.s. k
udržitelnému modelu jejího fungování. Kroměřížská nemocnice vykázala za loňský rok zisk 32
milionů Kč.
To je ovšem podle pana hejtmana asi ten nejlepší okamžik, srazit ji opět na kolena například
osekáním činností, které jsou pro nemocnici ziskové a které jsou pro životaschopnost nemocnice
klíčové. Hejtman je evidentně umanutý prosadit svou představu hlava nehlava. Hovoří-li o
nedostatečných investicích, má jistě pravdu, ovšem budovy nemocnice jsou jsou v majetku
Zlínského kraje, investovat do jejich oprav a rekonstrukcí mu opravdu nic nebrání. Jen to, jaké
priority si KRAJ vybere. Zda nové garáže, nebo modernizaci zdravotnických zařízení, nebo klidně
obojí, pokud se tak rozhodne.
Hejtman má být dobrý hospodář. Ne demagog.
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