Co přinesla beseda s hejmanem Čunkem u Kohouta?

Pokusím se o krátké shrnutí. Debata ve stejném gardu, jako několik předtím. Hejtman s mikrofonem v ruce,
proti němu dav lidí, tlačících se v nedůstojných podmínkách, značná část lidí až kdesi za rohem. Základní
motiv, který byl cítit v místnosti, byla nedůvěra. Na prezentaci projektu nové nemocnice se dostalo vlastně
jen částečně. Drtivou většinu lidí v sále zajímaly perspektivy kroměřížské nemocnice. Co jsme se dozvěděli?
1/ že existuje projekt nemocnice v Malenovicích. Z velmi povšechného pohledu laika nutno uznat, že
namalované je to hezky a nejspíš by to bylo modernější, než stávající Baťovka (KNTB). Problém je, čím to
zaplatíme. A kde seženeme personál.
2/ pan hejtman házel čísly, ze kterých mělo vyplývat, že nová nemocnice (NKNTB) bude levnější, než dosud
schválená postupná rekonstrukce stávající nemocnice(KNTB Zdroje výpočtů neuvedl, ale myslí si to valná
hromada, neboli Rada Zlínského kraje a nějaká firma, která to prý počítala. Nic konkrétního nebyl schopen
uvést, odnášíme si přesvědčení, že si čísla vycucal z prstu. Nebo mu je chystal tiskový mluvčí, ale rozhodně
ne ekonom, ani stavař.
3/ NKNTB by měla obsáhnout zhruba služby stávající KNTB. Což je novinka. Ještě na jaro se mluvilo o
přesunech péče z menších nemocnic, ve kterých měla být potlačena akutní péče.
K věření se předkládá...
4/ na opakovaný dotaz, proč odvolala Rada kraje ředitelku Mergenthalovou, reagoval pan hejman
zvýšeným křikem do mikrofonu, ve smyslu, že nikomu nic nemusí vysvětlovat, že je v příslušné funkci, takže
to udělat může. Lidé v sále taky hodně křičeli.
5/ kroměřížskou nemocnici chce rozvíjet, ale k dosavadnímu platnému generelu se nehlásí, bude potřeba
ho přepracovat. Před námi je tedy mlha.
6/ pan hejtman trvá na tom, že nic se v Kroměříži rušit nebude. Realitou je, že čerstvě byla zrušena oční
lůžka a pohotovost. Prý je zrušila sama bývalá ředitelka Mergethalová. Ta ovšem reagovala, že zrušení
lůžek bez jejího vědomí vyjednal ředitel všech nemocnic dr. Maráček. Zápis s jednání s pojišťovnou dr.
Maráček poskytnout nemůže. Bohužel, výsledek je ten, že až si píchneme v KM šponu do oka, už nebude
držet příslužbu očař v Kroměříži jako dosud, nýbrž se pacient musí dostat nějak do Zlína. A zpátky.
7/ současný model vedení tří členů představenstva, z nichž dva členové se v nemocnici vyskytují
sporadicky, a ani jeden není Kroměřížan, je podle pana hejtmana vyhovující. Chce ho dále rozvíjet v
podobě fúze nemocnic. Zaměstnanci pana hejtmana informovali, že tento model není příliš funkční.
Předchozí způsob vedení, kdy všichni členové představenstva pracovali na plný úvazek jen pro kroměřížskou
nemocnici, se z pohledu řadových zaměstnanců jevil jako praktičtější. Ale už chápeme, že pan hejtman
nemusí nikomu nic vysvětlovat, že je to v pravomoci valné hromady, že ano.
8/ pan hejtman říkal, že s Pentou nemá nic společného. Jen několik lidí, kteří pracují pro kraj, pracovali
dříve pro Pentu. Ale že nemocnice Pentě rozhodně nechce nechat. A nechápal, že mu někdo nevěří, když je
všechno tak krystalicky čisté. Nakonec, jsme rádi, že to pan hejman vysvětlil, když vlastně nemusí...
9/ pan hejtman říkal, že je potřeba pracovat rychle. Odmítl myšlenku, že tak velké změny organizace
zdravotnictví a obrovskou investici by měl nejprve prezentovat ve svém volebním programu. Proč se

zdržovat... Ostatně, o nějaké nové nemocnici nehlesli ve svých programech ani ANO, ani STAN, ani ODS,
součásti krajské koalice.
10/ jako nejdůležitější bod jsme si odnesli, že nám stále není jasné, z čeho bude nová nemocnice NKNTB
financována. Nepochopili jsme, když budou budovy v majetku kraje, a ten je bude nemocnici – akciovce (dle
hejtmana už zfúzované) – pronajímat za tržní ceny, kde vezme nemocnice akciovka prostředky na tento
pronájem. Z čeho zaplatí stamiliónové odpisy? Když není známo, že by pojišťovny byly ochotny platit víc
než dosud, navíc se ekonomové vesměs shodují, že přijde krize, je jen otázka kdy.

