Sušická nemocnice s.r.o.
Chmelenská 117, 342 01 SUŠICE

Budoucnost nemocnice
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
opakovaně jsem Vámi i různými zájmovými skupinami vyzýván k jasné informaci
(mému názoru) o budoucnosti nemocnice. Některé z těch výzev byly dokonce velmi
emotivní až osobního a dehonestujícího charakteru.
Shodou okolností mi moje onemocnění umožnilo se nad celou mojí představou
zamyslet, pořádně promyslet řadu Vašich nápadů a připomínek a vše zasadit do, podle
mého názoru, reálných očekávání příslušných orgánů.
Budoucnost nemocnice, podle mého názoru, určí základní parametry, které jsou závislé
na shodě několika subjektů:
1. Zcela klíčovým předpokladem je personální zajištění provozu, bez tohoto zajištění
není prostor pro jednání s dalšími subjekty. Bohužel jsme v poslední době svědky
snahy některých zájmových skupin o spíše destabilizaci personálu v nemocnici, který již
delší dobu pracuje v podmínkách, které zde nikdy nebyly a všichni pracují na hranici
svých možností. Díky této situaci jsou zaměstnanci nemocnice daleko vnímavější vůči
útokům na jejich práci a bohužel dochází i k osobním útokům. Bohužel není úplně jasný
motiv těchto snah.
V této době skutečně záleží na každém z Vás, na Vašem přístupu k práci, ke kolegům,
k nemocnici. Budeme-li hrdí na to co děláme a přesvědčení, že to děláme správně,
vytvoříme vhodné podmínky pro projednání všech následujících představ a plánů.
2. V současné době probíhá analýza Krajského úřadu Plzeňského kraje, který je
důležitým subjektem v definici péče, jež region potřebuje, a jakou bude ochoten v
Sušické nemocnici s.r.o. nějakým způsobem podpořit. O způsobu podpory se povedou
jednání po dokončení analýzy.
3. Klíčovým subjektem jsou plátci poskytované péče, tedy zdravotní pojišťovny.
I s těmi již probíhá jednání a bude jistě pokračovat po dokončení analýzy Plzeňského
kraje.
4. Posledním subjektem je samozřejmě majitel nemocnice, tedy město Sušice, které po
shromáždění všech informací rozhodne o směřování nemocnice, určitě rozhodnutím
zastupitelstva.
Celý tento proces se jeví poněkud komplikovaným, ale bez shody těchto subjektů,
bude jakékoli rozhodnutí velice obtížně realizovatelné, nebo realizovatelné za vysokých
finančních nákladů bez odrazu v kvalitě služeb poskytovaných v nemocnici, to je stav,
který je doposud.
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Teď moje představa služeb poskytovaných nemocnicí, se kterou jdeme do
uvedeného jednání a o které jsem s řadou z Vás jednal.
Nemocnice by měla poskytovat tyto služby:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akutní lůžkové interní oddělení
Lůžkové chirurgické oddělení, jehož rozsah bude upřesněn dle potřeby regionu
a dle požadavku plátce poskytované péče. Naše představa jsou jednodušší
operace akutní i plánované a jednodušší traumatologie.
Multioborová JIP (ve stejném rozsahu) pro potřeby chirurgického a interního
oddělení
ARO pro potřeby lůžkových i ambulantních pracovišť
Lůžka následné péče s posílenou službou rehabilitace
Komplement laboratorní i zobrazovací (ultrazvuk i RTG) včetně tolik
diskutovaného CT
Dětská ambulance v současném rozsahu
Posílené ambulantní provozy související s provozem lůžkových oddělení některé specializované ambulance interního a chirurgického charakteru.
LSPP – dětská i dospělá
Gynekologická ambulance s možností drobných operačních zákroků
Rehabilitace pro hospitalizované i ambulantní pacienty
Endoskopické pracoviště ve stávajícím rozsahu
Ve stávajícím rozsahu ordinace PLDD a PLD zároveň fungující jako závodní péče

Toto je rozsah, který bych viděl cílovým stavem po projednání s uvedenými subjekty.
Přivítám i další Vaše podněty a nápady, které nám umožní poskytovat správné služby
pro spádový region, a hlavně nám přinese uspokojení z naší vlastní práce.
Přeji Vám všem klid pro práci a pevné nervy.
Jiří Vlček
Jednatel nemocnice

