Josef Švarcbek: Plánovaný zánik Stodské nemocnice?
Posledním rokem prožívá nemocnice ve Stodě na jižním Plzeňsku „dobu
temna“. Zaměstnanci se utápějí v beznaději a obavách o svoji práci a zároveň i
budoucnost samotné nemocnice. Spravuje ji Společnost Zdravotnický holding
Plzeňského kraje a.s., která změnila 1. července 2017 obchodní název na
Nemocnice Plzeňského kraje a.s.. Kromě Stodské nemocnice vlastní i
Domažlickou nemocnici, Klatovskou nemocnici, Rokycanskou nemocnici,
Nemocnici následné péče LDN Horažďovice a Nemocnici následné péče Svatá
Anna. Počet představitelů této společnosti se od jejího vzniku podstatně zvýšil a
jejich celoroční odměny se pohybují v řádech milionů. Oproti tomu se
nemocnice v jejich správě topí v dluzích a bojuje s nedostatkem personálu,
včetně kvalifikovaných lékařů.
Výsledky hospodaření Stodské nemocnice byly v minulých letech pouze
v kladných číslech. Zisky se pohybovaly v milionových částkách, které
nenávratně mizely ve zmíněné společnosti. O tom se však veřejnost
nedozvěděla. Uměle vytvářený profil neprosperující nemocnice se stále více
objevoval v různých regionálních médiích. Naopak velmi problémová
nemocnice v Klatovech prožívala svoji mediální euforii.
Zhruba před rokem zasáhl pevnou rukou Krajský úřad pod vedením
sociálně demokratického hejtmana. Poslal do Stodské nemocnice svého
zaměstnance, který nikdy nepracoval ve zdravotnictví. Jeho úkolem údajně
mělo být „zachránit“ prosperující nemocnici a zároveň „ušetřit“ finanční
prostředky… a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.
V předešlých letech se o celkový technický chod nemocnice staral pouze
jediný člověk, správce nemocnice. Na starosti měl mimo jiné veškeré technické
zabezpečení, sanitní dopravu a partu údržbářů. Zároveň zajišťoval celkovou
přestavbu a modernizaci objektu včetně operačních sálů, budování nových
oddělení, kanceláří apod.. Díky ekonomické prosperitě Stodské nemocnice
mohl zajistit i nákup dvou nových sanitních vozů a připravit výběrové řízení na
nákup dalších dvou sanitek. Správce nemocnice byl však novým
managementem donucen opustit nemocnici. V zápětí byl nahrazen dvěma

manažery, kteří ihned po nástupu požadovali nové vybavení kanceláře, nové
služební auto, nové telefony a další. Zkrátka se začalo „šetřit“. V současnosti se
hovoří o tom, že vzhledem k jejich pracovnímu vytížení vyžadují vytvoření
dalšího pracovního místa, sekretářky. Proč ne? Dlouhá léta stačil tým
pracovníků údržby v počtu 4 nyní 8 ptáme se proč? Když to doposavad stačili
ve 4.
Několik administrativních pracovnic, které nemalou část svého života
věnovaly práci ve Stodské nemocnici a opravdu ji rozuměly, musely rovněž
postupně odejít. Okamžitě byly nahrazeny „připravenými“ osobami, ovšem za
podstatně výhodnějších finančních podmínek. A „šetřilo“ se dál!
Vše co fungovalo a bylo prověřeno letitou praxí, se nahradilo nefunkčním
a problematickým řešením. Výsledkem je stále větší chaos a problematičtější
chod nemocnice. Během ročního působení nasazeného pracovníka Krajského
úřadu se ocitla nemocnice v červených číslech. Záporná bilance se pohybuje v
rozmezí cca deseti až čtrnácti milionů korun. Díky tomu si vysloužil mezi
zaměstnanci přezdívku „likvidátor“. Jeho profesionální minulost v předchozích
zaměstnání to jen potvrzuje.
Ovšem to hlavní teprve mělo přijít. Jako z čistého nebe se před
zaměstnanci objevila nová skutečnost. Nikdo z Krajského úřadu s nimi ani s
občany města a přilehlých obcí předem o daném problému nehovořil. Odborový
svaz byl do této doby rovněž mimo hru. Krajský úředník se povznesl nad dav
udivených zaměstnanců a zhůry jim oznámil, že on je „TEN“ kdo má na starosti
fúzi jejich nemocnice s nemocnicí v Domažlicích pod Klatovskou nemocnici.
Vše připomínalo dlouho připravovaný scénář divadelního dramatu. Začaly se
objevovat skutečnosti, o kterých do této doby nikdo ze zaměstnanců nevěděl.
Zároveň se zahájily nezvratné kroky směřující Stodskou nemocnici do tohoto
nuceného „sňatku“ i přes skutečnost, že nezákonně. Fúzi nemocnic totiž
schválila pouze Rada kraje a čekalo se na schválení Zastupitelstva kraje,
protože rada je jen poradním orgánem zastupitelstva. Následovalo to, co nikdo z
aktérů „puče“ nečekal. Zastupitelstvo fúzi neschválilo a naopak zastavilo.
Současné dění ve Stodské nemocnici však této skutečnosti vůbec neodpovídá.
Krajský „likvidátor“ je stále na svém místě a se svými věrnými pevnou rukou

podniká kroky spojené s fúzí. Ovšem nyní se již podle nich nejedná o zmíněnou
fúzi ale o zefektivnění chodu nemocnice. Veškerá dokumentace nemocnice se
převáží do nemocnice v Klatovech, výplaty zaměstnanců se nově zpracovávají
rovněž v Klatovech. Přestala se ve velké míře využívat transfůzní stanice v
Plzni a zásoby krve ve Stodské krevní bance zajišťuje vzdálenější transfůzní
oddělení v Klatovech. Rovněž se jistě ne náhodou přechází ze současných
dodavatelů na dodavatele Klatovské nemocnice. V hledáčku vedení nemocnice
je i sanitní doprava. V loňském roce byl její čistý zisk téměř dva miliony korun
pro Stodskou nemocnici. Čtyři řidiči, jeden brigádník a dvě dispečerky. Novým
cílem je tuto dopravu pro Stodskou nemocnici zrušit, vypovědět pracovní
smlouvu oběma dispečerkám a přesunout ji pod vedení Domažlické nemocnice.
Dispečink v Domažlicích by tak měl řídit dopravu i pro Stodskou nemocnici.
Oslovení odborníci v této oblasti se shodují v tom, že tento projekt je zcela
nereálný. Hrozí nejen znatelné časové prodloužení dojezdu sanitek, ale i kvalita
a dostupnost poskytovaných služeb. Nejvíce by na to doplatili samotní pacienti.
Všechny tyto kroky směřují jednoznačně k umělému vyvolání kolapsu Stodské
nemocnice. V souvislosti s tím se nabízí několik zásadních otázek. Komu má
tato hazardní hra se zdravím prospět? Máme v tom hledat politický podtext, či
hamižnost některých jedinců s vidinou snadného zisku za každou cenu? Kdo a
proč si bere za rukojmí tisíce obyvatel jižního Plzeňska a Tachovska. Měla se
stát fúze Stodské, Domažlické a Klatovské nemocnice jakousi „ černou dírou“,
ve které zmizí „zašantročené“ miliony? Nebo je to snad součást politického
boje před blížícími se volbami do Českého Parlamentu a snaha tzv. „uklidit
stůl“ před předáním politické moci? Vždyť výsledky celostátních průzkumů
veřejného mínění ukazují pro ČSSD velmi nelichotivá čísla.
Toto jsou otázky, na které se v nejbližší době odpovědí asi nedočkáme.
Ovšem co můžeme, je zajímat se o dění kolem nemocnice ve Stodě. Na stole je
totiž i případná následná proměna nemocnice na Léčebnu dlouhodobě
nemocných se zachováním pouze některých odborných ambulancí.

