V několika posledních dnech se radní Žatce, pan Jaroslav Hladký opakovaně veřejně vyjadřoval
k situaci Nemocnice Žatec, o.p.s.. V reakci na článek zastupitele Žatce pana Petra Kubeše
zveřejněném v Žateckém a lounském deníku dne 23. 9. 2017, kterým reagoval na vystoupení pana
Hladkého, v němž pan Hladký navrhoval na zastupitelstvu Města Žatce jakési předání nemocnice
firmě Krajská zdravotní a.s., hovořil o problémech nemocnice. Doslovně pan radní Hladký uvedl,
cituji: „Jde jen o to, že problémy narůstají a pokud nebudou v dohledné době řešeny, hrozí postupné
uzavírání některých primariátů.“, a dále: „Pokud jsem hovořil o změně, tak ve smyslu odborného
vedení nemocnice a navázání spolupráce s firmou, která bude schopna personálně zajistit fungování
všech oddělení, které je v současné době ohroženo.“. Ona firma by dle pana Hladkého měla být
Krajská zdravotní, a.s.. Vyjádření pana Hladkého jsou natolik zásadní, že je mou povinností ředitele
nemocnice podat náležité vysvětlení.
Nemocnice Žatec, o.p.s. pracuje jako všechny ostatní nemocnice v prostředí, které je výrazně
ovlivněno nepříznivou personální situací v resortu v celé České republice. Na tento obecný stav nemá
management nemocnice žádný vliv, jelikož jejich příčina leží mimo oblast kompetence zdravotnických
zařízení. I přes tuto skutečnost garantuji, že nepřipravujeme uzavření žádného primariátu a
v souvislosti s poskytováním akutní lůžkové péče ani omezení rozsahu péče. Důkazem je, že
nemocnice, jako jedna z mála neomezila provoz ani v době letních měsíců, které bývají personálně
velmi exponované. Vyjádření pana Hladkého o uzavírání i ohrožení fungování oddělení se tedy ani
v nejmenším nezakládají na pravdě. Nejsou ohrožena více než jiná oddělení v ostatních
zdravotnických zařízení v regionu. Naši zaměstnanci se vší odpovědností pracují tak, aby pacientům
byla v této komplikované době poskytnuta co nejlepší zdravotní péče v rozsahu, jaký je nutný.
S žádným omezením, tím spíše uzavíráním se v tomto ohledu nepočítá.
Spekulace pana Hladkého o předání řízení nemocnice Krajské zdravotní a.s. je z pohledu žatecké
nemocnice naprosto absurdní a z dlouhodobého hlediska likvidační. Tato firma se neustále,
opakovaně pokouší tunelovat personálně oddělení nemocnice, cíleně přeplácí naše zaměstnance a
snaží se tak vyřešit své vlastní vážné personální problémy. V poslední době jsme zamezili pokusu o
personální útok na naše oddělení ARO, což by v případě úspěchu bylo pro nemocnici fatální. Do
Krajské zdravotní, a.s. odešli za lepší finanční nabídkou i někteří zaměstnanci oddělení RDG, což nám
komplikuje organizaci v diagnostice. To jsou jen ty nejzávažnější případy. Přístup ke zdravotní péči
pro žatecké pacienty ze strany této firmy lze dokumentovat i odmítáním překladů vážných případů na
vyšší pracoviště, či omezením spolupráce v oblasti některých diagnostických metod. V tomto
kontextu je způsob další existence Nemocnice Žatec, o.p.s. naprosto jasný. Předání nemocnice firmě,
která se jí prokazatelně snaží připravit o personál a komplikuje tak její provoz je návrh, který lze těžko
z odborného hlediska dále komentovat.
Na závěr svého stanoviska konstatuji, že vyjádření pana Hladkého vnáší do řad zaměstnanců i
pacientů nejistotu. Značně komplikují již tak složitou personální situaci v oboru a maří jednání
s novými uchazeči o práci v nemocnici. Rada Města Žatec, tedy i pan Hladký, obdrželi již březnu
letošního roku detailní analýzu stavu nemocnice i návrh koncepce do roku 2019 i s procesními návrhy
řešení. Nic nebrání tomu, aby se o budoucnosti nemocnice rozhodlo profesionálně, věcně a s plnou
odpovědností v orgánech, které jsou k tomu kompetentní. Bez nekoordinovaných výstupů, které
nemocnici poškozují.
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