Pokud jste skutečně takový FRAJER, jak se o Vás povídá
pane primátore, tak konečně ukažte skutečnou ANALÝZU,
na základě které byl "schválen" ten Generel MNO 2016!!!
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Tak jsem si i já v iDNES zase po čase početl, pane primátore, jak prý za ty čtyři roky,
co budete i nadále u moci, bude prý na ploše před naší ostravskou městskou
nemocnicí stát prý ten parkovací dům. Je to velká ptákovina - a že to nejspíše
nevíte, je vážné, velmi vážné. A taky se zmiňujete o té chirurgické kostce, která má
být doslova narvaná do té staré zástavby - zde platí idem co o parkovacím domě.
Jaká marnost.
Je pozoruhodné (a vysoce varovné), že do dnešního dne ani jedna z "ostravských
vládních stran", tj. ANO, Ostravak, KDU či ODS, nezveřejnili, kdo a jak jim "radil" při
tom "nejnovějším" Generelu MNO (inu, politika věc veřejná?). Pirátům zatím patří
hájení. Nikdo si nikde nemohl přečíst, natož prostudovat, na základě jakých analýz
medicínských a na základě jakých analýz ekonomických, byl ten tak "narychlo
spíchnutý" Generel MNO, vzor listopad 2016, vůbec vypracován.
Přitom to samé zastupitelstvo několik měsíců předtím, na jaře téhož roku 2016,
schválilo úplně jiný Generel MNO, vzor březen 2016, který byl přitom několik roků
velmi pečlivě připravován a diskutován. Jaká marnost. A skutečnost, že ani jeden z
těch "generelů", z úhlu pohledu moderní organizace práce v medicíně, nestál ani za
starou bačkoru v této souvislosti nyní nijak nekomentuji. A rovněž nekomentuji
doslova hroznou skutečnost, že nikomu z komunálních politiků jaksi nechybí ta
komunální zdravotní politika...
S velkou vážností a s ještě větší odpovědností mi tak nezbývá než smutně
konstatovat, že v rámci ostravské komunální politiky se přijímají závažná investiční
rozhodnutí, ačkoliv místní politické strany a hnutí nemají ve svých řadách prakticky
nikoho, kdo by byl schopen takto závažné a doslova obří investice, tj. v současnosti
plánovaných cca 2,5 mld. Kč do opravy a rozvoje naší městské nemocnice, seriosně
vysvětlit a obhájit. Sic! Proto i nadále je naprosto oprávněné (a každým dnem sílí)
moje závažné podezření, že se tady bezostyšně chystá "ostravská zdravotnická
investiční tsunami", které je ale naprosto nezbytné, zejména v zájmu našich
pacientů, rozhodně zabránit.
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Vzhledem k tomu, že neexistuje (či je potlačována?) jakákoliv odborná diskuse, a
rovněž vzhledem k tomu, že místní politici doslova kašlou na jakoukoliv politickou
diskusi, nezbyde (nejen mě), než ve veřejném zájmu přenést tuto diskusi na místa,
která jsou k tomu naším českým státem zmocněna...
Tož tak.
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Bez odpovědi. Jak jinak…
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