Otevřený dopis zastupitelům města Sušice
Při posledním jednání s novým panem ředitelem Bc. Jiřím Vlčkem, MBA, jsme byli v pátek
25.9.2020 ujištěni, že pan ředitel oznámí plánované ukončení provozu lůžkového chirurgického
oddělení.
Lůžkové chirurgické oddělení ukončí provoz v sobotu 3.10.2020 z důvodu výpovědí lékařů a sester
nespokojených s náhlou změnou vize Sušické nemocnice, která se ústy pana jednatele nyní mění
téměř každý den. Vzhledem ke způsobu prosazení a obsahu nové vize Sušické nemocnice trvá i
několik lékařů z oddělení ARO na svém odchodu z nemocnice nejpozději do 30.11.2020, ARO bez
chirurgie dle vyjádření lékařů ARO zastoupených MUDr. Pavlem Fialou nemá logiku. Stejně se vyjádřil
i primář interny MUDr. Jakub Tocháček, který v případě nefungujícího oddělení ARO nevidí
bezpečnou cestu pro fungování akutní interny.
Nová vize nemocnice tak, jak ji někteří radní veřejně prosazují (bez chirurgie), je proto pro akutní
péči velmi nebezpečná.
Prosíme radní, kteří zcela nečekaně, narychlo a ve večerních hodinách 14.9.2020 prosadili nový
směr sušické nemocnice těsným přijetím usnesení rady města a následným jmenováním nového pana
jednatele, aby si uvědomili svou lidskou i volbami svěřenou odpovědnost za své rozhodnutí, které
evidentně výrazně poškozuje fungování nemocnice po zdravotní i ekonomické stránce.
V případě návratu předchozích jednatelů a potvrzení vize nemocnice s akutní lůžkovou internou,
chirurgií a JIP včetně instalace CT jsou, věříme, zatím všichni lékaři a sestry připraveni vzít své
výpovědi zpět a pokračovat v normálním provozu všech tří akutních oddělení v původním rozsahu.
Jménem všech nespokojených lékařů a sester Sušické nemocnice:
MUDr. Ondřej Krajník (primář chirurgie a zdravotní ředitel)
MUDr. Pavel Fiala (lékař ARO)
MUDr. Jakub Tocháček (primář interny)
Proč za necelých 14 dní od změny vedení došlo k takové destabilizaci nemocnice?
•

•
•
•

prokazatelná změna vize a koncepce nemocnice (na setkání zaměstnanců bylo řečeno
že pan jednatel bude s lékaři probírat vše kolem CT, druhý den již na ZM řekl, že nyní s
CT nepočítá a nyní říká že CT někdy od ledna ano)
poškozování dobrého jména nemocnice některými představiteli města
podávání výpovědí zdravotní sestře S3 pro nadbytečnost, která jako jediná garantuje
chirurgické oddělení – účelová záležitost k poškození provozu nemocnice
nepřípustné vystupování členů dozorčí rady pana Skrbka a pana Chejna vůči
zaměstnancům nemocnice na poradách a schůzkách v nemocnici, včetně pořizování
předem neohlášených zvukových záznamů z jednání
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Co se stane, pokud se nic neudělá?
•
•
•
•
•

od 3. 10. 2020 přestává fungovat lůžkové chirurgické oddělení
od 1.12.2020 pravděpodobně končí ARO
bez ARO nemůže od 1. 12. 2020 pravděpodobně fungovat interna
všechny peníze investované do nemocnice v posledním roce přijdou nazmar
spádová oblast cca 43.000 lidi začne pociťovat zhoršenou zdravotní péči

Co je nutné zajistit?
•
•
•
•
•
•

vedení města musí za nemocnicí stát, spolupracovat a být přítomno dění v nemocnici,
pokud má chápat souvislosti
dát nemocnici ujištění, že bude provoz ekonomicky zajištěn do konce roku 2020 a 2021
tak, aby měl čas si zajistit vlastní soběstačnost
po volbách jednat s krajem o spolupráci po ekonomické stránce, aby rozpočet města
nebyl více zatížen
postupovat podle analýzy, kterou si město nechalo zpracovat
zvolit do dozorčí rady odborníky na zdravotnictví, kteří budou konstruktivně pracovat
umožnit odvolaným jednatelům dokončit krizové řízení a pořízení CT, pracovat ve
vedení nemocnice dál na původní koncepci schválené zastupitelstvem města
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