
Dobrý den,

rády bychom oslovily prostřednictvím tohoto e-mailu Vaši redakci. Pracujeme ve Stodské 
nemocnici v Plzeňském kraji na dětském oddělení, kde došlo k naprosto zoufalé a 
bezvýchodné situaci. Díky odchodu lékařů a jejich neobsazenosti do pohotovostních 
služeb se rozhodlo o uzavření tohoto oddělení a zrušení pohotovosti pro akutní dětská 
onemocnění. To vše mělo za následek přesunutí nás sester na jiná oddělení a naprosto 
zoufalou situaci pro nemocné děti a jejich rodiče, kteří tím přišli o dostupnou a rychlou 
léčbu s následnou hospitalizací, protože nejbližší dostupná dětská péče se přesunuje na 
ostatní nemocnice v kraji, které ale kapacitně ani časově takto náročný příval pacientů 
nemohou zvládat.

Tím se také rapidně sníží dostupnost RZP, jelikož se prodlouží vzdálenost a tím zvýší i 
časový dojezd k naléhavým případům i z odlehlých obcí. Tato situace je kritická a velmi 
naléhavá. Mnoho z nás sester má děti a jsme velmi znepokojené tímto stavem.

Díky našemu rozptýlení na jiná oddělení (interní, chirurgické), dochází u mnohých z nás k 
rozhodnutí podat výpověď a odejít na jiná dětská oddělení do vzdálených nemocnic. Tím 
se ale velmi komplikuje možnost znovuotevření oddělení, v případě navrácení stavu počtu 
lékařů, kde tyto sestry rády a dlouho pracovaly.

Jsme naprosto zoufalé z této situace, do které jsme se ne naší vinou dostaly. Tímto 
prosíme alespoň touto cestou o Vaši pomoc a zveřejnění, neboť nejasná budoucnost a 
rozcházející se informace jsou pro nás velmi stresující.

Také rodiče a obyvatelé kraje by si zasloužili vědět o této situaci a měli by mít právo se 
vyjádřit, neboť právě jejich dětští praktičtí lékaři ze soukromých praxí se odmítají podílet 
na službách v této nemocnici. Tím znemožňují její chod a přitom jde hlavně o jejich 
pacienty, které z jejich ordinací k nám posílají na doplňující vyšetření a hospitalizace. Díky 
tomuto jejich negativnímu postoji přímo ohrožují i svoje pacienty.

Víme že situace ve zdravotnictví je zoufalá a alarmující i v jiných nemocnicích, ale my 
nechceme pouze přihlížet tomu, jak dlouholetá práce sester a zbývajících čtyřech lékařů 
na našem oddělení díky neschopnosti naší legislativy a politiků zaniká.

Pokud máte zájem nás kontaktovat, budeme moc rády.
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