Půjde kroměřížská nemocnice do kytek? Záleží i na vás!
Módou sezony je odložení politické korektnosti, půjdu tedy s dobou. Po dlouhých týdnech snažení se
mi podařilo nahlédnout do dokumentu „Směry řízení nemocnic Zlínského kraje“, který v Baťově
mrakodrapu připravuje krajská koalice. Dokument dlouho neměli k dispozici ani krajští zastupitelé,
neboť byl přísně střeženým tajemstvím. Proč? Protože měl být přijat bez humbuku, nenápadně, bez
možnosti jakýchkoliv připomínek.
Obsah dokumentu je pro laika dosti nezáživný, ani odborně není nijak osl-ňující, spíše jsou to účelové
proklamace, které se dají shrnout do několika vět. Hejtman Jiří Čunek & spol. prosazují myšlenku, že v
celém Zlínském kraji má být jedna kvalitní nemocnice, samozřejmě Baťovka, do které se bude
přesouvat nejen super-specializovaná péče (budiž, ale taková oddělení ve zbylých nemocnicích
prakticky nejsou, tudíž by nebylo co přesouvat), ale i oddělení specializovaná. A jako příklad nám pan
hejtman ve zveřejněných rozhovorech uvedl porodnici a ortopedii. Už jen vypuštění poplašných
zpráv, že porodnici neprodlouží pojišťovny smlouvu, protože mají málo porodů, je nejen faktická
pitomost, ale prostě cílená kudla do zad. Lidé se už teď ptají, jestli vůbec mají uvažovat třeba o
porodu či operaci v Kroměříži.
Asi nebude náhoda, že si hejtman jako terče vybral dvě oddělení, které patří k vlajkovým lodím
nemocnice, a které jsou i ekonomickými pilíři. Podle zmíněného dokumentu se pře-sune veškerá
operativa dětí, i sebe-menších banalit, do Zlína. Což by byl konec lůžkového dětského oddělení. O
takových detailech, že logicky zanikne i dětská pohotovost, ve druhém nejlidnatějším městě v kraji,
nemluvě. Samozřejmě pojišťovny tomu budou tleskat, protože pro ně je to šance platit míň, tato
snaha tu byla už v minulosti. Ale nikdy nepodrážel nohy nemocnici krajský hejtman, to je fakt
novinka. Obzvlášť pikantní od někoho, kdo se bije v hruď s tématem podpora rodiny.
I v mém oboru, ortopedii, se nestačíme divit. Myšlenka, že za kvalitní péčí je třeba někam dojet, bude
pro pacienty těžko vstřebatelná, když až dosud funguje ortopedie na velmi solidní úrovni v Kroměříži.
Asi bude docela těžké vysvětlit babičce, která potřebuje umělý kloub, že bude muset nejdřív zajet
minimálně pětkrát do Zlína kvůli předoperačním vyšetřením, anesteziologické přípravě, odběru
autotransfuzí atd. Jsou lidé, kteří nemají problém uvolnit se z práce a vozit matku do Zlína, ale většina
pracujících to asi těžko dokáže vysvětlit zaměstnavateli, aby dostali volno. Navíc, naprosto si
nedovedu představit, jak jiné nemocnice převezmou např. našich 350 endoprotéz a 600 dalších
výkonů. Nemyslím si, že kolegové ve Zlíně nemají do čeho píchnout. Ty kapacity tady prostě nejsou. A
teď tu politickou nekorektnost: je do očí bijící, že cílem celé akce je Kroměřížskou nemocnici
ekonomicky podtrhnout, dostat do ztráty, a pak slavně přijít se záchrannou myšlenkou – pojďme ji
zprivatizovat. Neboť takových scénářů jsme v naší zemičce v posledních letech zažili přehršle. A
provize z takové privatizace je prý docela lákavá, že ano.
Lidé v našem kraji či regionu jsou v tomto případě zjevně až na posledním místě, zejména pak, pokud
budou držet ústa, jak se předpokládá. Je jednoznačnou povinností všech politiků zvolených za náš
region na všech úrovních, prát se za kroměřížskou nemocnici ze všech sil. Spolu s lékařskou komorou
a s velkou podporou europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové jsme oslovili všechny politiky, kteří

můžou mít na věc vliv. Utlumení zdravotní péče v našem regionu je šílenost, na kterou bude muset
reagovat veškerá politická reprezentace našeho regionu, a to rychle a důrazně.
Podrazit zdravotní péči v druhém nejlidnatějším městě kraje, to je fakt průšvih největšího kalibru.
Pokud tohle projde krajem, dostanou ředitelé manažerské zadání utlumit pří-slušné provozy a
nemluvit o tom. Je to tedy jen na politicích, potažmo na lidech, aby dali najevo, co je jejich zájmem.
Bude to více než těžké, protože ze 40členného zastupitelstva kraje je jeden jediný Kroměřížák, a ještě
je to lidovec PhDr. Pavel Motyčka, ve schizofrenním postavení... Nezbývá mi než si rýpnout – milí
čtenáři, kolik z vás volilo v krajských volbách? Připomenu, sotva 35 procent…
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