Kraj stále nabízí městu Dačice pomoc s provozem nemocnice
Jihočeský kraj nic nemění na své nabídce pomoci při řešení budoucího vývoje Nemocnice
Dačice. Základní podmínkou pro její uskutečnění je však urychlená dohoda města Dačice a PP
Hospitals o ukončení smlouvy na provozování nemocnice. Vyplynulo to ze včerejšího jednání, které
do dačické nemocnice svolal jihočeský hejtman Jana Zahradník. Zúčastnili se ho i náměstci hejtmana
Robin Schinko a Vladimír Pavelka, představitelé města Dačice, které je vlastníkem nemocnice,
Všeobecné zdravotní pojišťovny, akciových společností Jihočeského nemocnice a Nemocnice
Jindřichův Hradec i krajského úřadu. Zástupce společnosti PP Hospitals, která do ukončení smlouvy
s městem nemocnici provozuje, se nedostavil.
„Smyslem jednání bylo urychlit převzetí nemocniční péče v Dačicích nemocnicí Jindřichův
Hradec, a.s. tak, jak zněla dohoda, ke které jsme v obdobném složení dospěli 14. dubna. To znamená,
že v dačické nemocnici by byly zachovány stávající ambulance a 24hodinová chirurgická ambulance,
56 lůžek léčebny dlouhodobě nemocných a lůžka pro sociální i rehabilitační péči. Vývoj událostí
potvrzuje, že s přibývajícím časem, kdy budoucnost dačické nemocnice nemá konkrétní podobu, hrozí
odchod dalších lékařů i zdravotního personálu. Bohužel, vše se nyní zadrhlo na podmínkách, které si
společnost PP Hospitals stanovila pro ukončení smlouvy s městem Dačice“, uvedl Jan Zahradník.
Včerejší jednání rovněž naznačilo, že zcela jasno nemají volení zástupci města. Někteří
v návaznosti na peticí občanů totiž stále požadují zachování akutní interny a chirurgie. A to navzdory
tomu, že PP Hospitals již před časem ukončil smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na
provoz interny a chirurgii se dlouhodobě pacientů nedostává. „Zachovat něco, co už neexistuje, je
nemožné. To by znamenalo stavět primariáty znovu, takzvaně na zelené louce, což nelze učinit bez
konzultace s odborníky a za předpokladu, že se seženou lékaři“, uvedl náměstek jihočeského hejtmana
Vladimír Pavelka. Zároveň zdůraznil, že Jihočeský kraj prostřednictvím Nemocnice Jindřichův Hradec
a.s. splnil svůj slib na zajištění interní péče o občany Dačička i provozu ambulancí. „Zdravotnická
záchranná služba Jihočeského kraje operativně ustavila v Dačicích dvě posádky rychlé záchranné
pomoci, které v případě nutnosti převážejí pacienty do Jindřichova Hradce. Nevzdáváme se však ani
myšlenky na budoucí nárůst poskytované péče Nemocnici Dačice, avšak za předpokladu, že by k tomu
nastaly nezbytné podmínky“, dodal Vladimír Pavelka.
Jihočeský kraj není vlastníkem nemocnice a nemůže v současné době ovlivňovat její provoz.
Na přelomu roku 2004 a 2005 se prostřednictvím tehdy zřizované nemocnice v Jindřichově Hradci
ucházel ve výběrovém řízení o provozování Nemocnice Dačice. Kraj deklaroval, že při spojení
nemocnice v Jindřichově Hradci a v Dačicích na bázi alianční dohody bude základním principem
udržení stávajícího rozsahu zdravotních služeb a to i v zájmu udržení výše výnosů od zdravotních
pojišťoven. Jakékoli změny stávající struktury měly být vázány na ekonomickou výhodnost takového
postupu, přičemž garanci udržení rozsahu zdravotní péče měla poskytovat alianční dohoda,
kontrolovaná Dozorčí radou s účastí zástupců města Dačice a Jihočeského kraje. Nabídkou, která byla
v souladu se schváleným zdravotním plánem Jihočeského kraje, město Dačice neakceptovalo a
vybralo si jiného provozovatele. Během uplynulých tří let však nastaly v dačické nemocnici nezvratné
změny ve struktuře poskytované péče a řada lékařů odtud odešla. Zastupitelstvo města Dačice proto
počátkem letošního dubna doporučilo ukončit smlouvu s provozovatelem nemocnice, PP Hospitals.
„Nelze zapomínat, že město Dačice se před třemi roky rozhodlo vyhledat provozovatele
nemocnice proto, že její finanční ztráta dosahovala 10 milionů ročně. Přestože Jihočeský kraj neuspěl
ve výběrovém řízení, nabízeli jsme i do budoucna pomoc. Teď ji nabízíme opět, neboť nám není
lhostejné znepokojení občanů části našeho kraje. Musí však být postavená na tom, co je v daný čas a
v dané situaci reálné“, dodal Jan Zahradník.

