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Vážený pane primáři, milý pane kolego,
ze záznamu jsem si i já poslechl onu pozoruhodnou debatu těch kandidátů na
ostravského primátora. Byl jsem příjemně potěšen, že Vás Česká televize, ale i mnozí
kandidáti, považují za nespornou autoritu na to ostravské zdravotnictví. Stejnou jako
např. kolegy Jaroslava Luxe, Tomáše Nykla či Svatopluka Němečka. Proč ne?
Respektuji. Potud dobrá zpráva. Nelze se Vás ale nezeptat, jak se Vám, jako velmi
dlouholetému řediteli naší městské nemocnice, následně poslouchalo to "milé
plkání" o tom, v jak tristním (tedy hrozném) stavu je prý ta naše MNO
právě v roce svého 170. výročí založení? To fakt nevymyslíš!
Inu neznalost prý hříchu nečiní...
A nyní velmi vážně: skutečně se domníváte, že ona vysněná a mnohými neznalými
a neinformovanými adorovaná chirurgická kostka, situačně a komunikačně naprosto
ztracená kdesi uvnitř areálu MNO, je to, co nyní fakt nezbytně potřebujeme? Ne, nejsem
apriori proti, avšak nikde jsem si dosud nepřečetl ani řádku skutečného seriózního odůvodnění
dalšího, prý nezbytného, rozšiřování právě chirurgických kapacit v naší MNO.A to jsem duší
chirurg (nejmladší žák akademika Rudolfa Petra z Hradce Králové a taky pana profesora Jiřího
Králíka z Přerova, nesmím zapomenout ani na pana primáře Josefa Vltavského z Chrudimi),
takže by mělo moje srdíčko nad tou překrásnou chirurgickou kostkou doslova zaplesat radostí,
že? Nezaplesalo.
Jsem si téměř jistý, že tuto nezbytnou analýzu, medicínskou i ekonomickou,
dosud nikdo z odpovědných organizátorů ostravského zdravotnictví neprovedl, bohužel ani Vy
ne. A jak to souvisí se skutečnými "nechirurgickými" potřebami našich ostravských pacientů?
Vemte jed na to, že velmi. A zajímá to vůbec někoho? Plicní? Psychiatrie? Gerontologie?
Houmkérky? Praktici? LDNky? Důchoďáky? Pohotovosti? A další a další důležitá a dlouhodobě
prakticky neřešená, popř. vůbec nedořešená, témata veřejného zdravotnictví (a taky zdraví)
v naší Ostravě. Ale to není ani tak akční, ani tak efektní jako ta blyštivá chirurgická kostička,
že? Tomu byste měl, jako zkušený internista a rovněž jako letitý odpovědný organizátor
zdravotnictví, velmi, ale skutečně velmi dobře rozumět...
Mimochodem, stále (a prozatím trpělivě) čekám na výsledek odborného posouzení mého
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závažného podnětu České lékařské komoře z letošního března. Jednou se vyjádřit budete
muset. Padni komu padni. A ta Malpractice v MNO musí už přestat. Jenom nechápu,
proč právě Vy prodlužujete tu lokální lékařskou Agónii, nebo je to snad
jakýsi "strategický" záměr? Vždyť je to tak dětinské. Jen stále ještě doufám, že Českou
lékařskou komoru nakonec nepředběhne ostravský Okresní soud a nařízené nestranné
zkoumání některých léčebných postupů některých vážených kolegů z MNO (ale i z
FNO) mimoostravskými soudními znalci. Bohužel velké ostudě se dneska, i díky
liknavosti naší ostravské ČLK, už nevyhneme. Tak toto jste si tedy přáli? Přitom
stačilo vše kolegiálně projednat "za zavřenými dveřmi" třeba na Spolku lékařů českých v
Ostravě. Inu chybí nám (a moc) takoví kolegové jako byli páni primáři Jiří Černý, nebo Jiří
Dostál...
Jak alespoň Vy zcela určitě dobře víte, nešlo mi a ani nyní mi nejde o ty „upocené“
managery MNO. To jsou jen smutné a trapné loutky, jejichž osud je již zpečetěn a netřeba se o
ně dále zajímat. A není mi jich vůbec líto, neboť tito lidé nemají s nikým a s ničím slitování. Ani
s našimi pacienty, natož se svými kolegy. Nejen že nerozumí řízení nemocnice, nejen že
neznají moderní trendy organizace práce lékařů a sester, oni především za základní metodu
řízení vyznávají "šlapání po lidech", s čímž nelze souhlasit ani omylem. Copak to nevidíte?
Vždyť Vy jste přece takový nikdy nebyl! Proč tedy mlčíte? Kvůli kostce z betonu, barevných
sklíček a kovu? Jaká marnost.
I kdybych, zcela hypoteticky, přijal tu Vaši pozoruhodnou "Hru na Generely", tak stále nevím,
proč bylo "nezbytné" již na podzim 2016 zpracovávat zbrusu "nový Generel", když necelý
půlrok (Sic!) předtím, na jaře 2016, byl konečně schválen léta Vámi a dalšími kompetentními
odborníky připravovaný, cizelovaný a doslova vypiplávaný původní dokument. Co se tak
zásadního změnilo?
A kolik ta taškařice vlastně stála daňové poplatníky? Tak co, dočkám se už konečně
nějakého skutečně věrohodného vysvětlení? Myslím, že to nejen mě dlužíte. Nebo se
skutečně jedná o "ostravskou zdravotnickou investiční tsunami", forsírovanou nenasytnou a
netrpělivou dosluhující komunální koalicí? Jak jsem měl možnost osobně poznat některé ty
"bojovníky proti korupci" z toho Ostravaku, tak se máme, tady na tom "Divokém Východě",
rozhodně na co ještě těšit – a zdaleka nejde jenom o toho "komika" Mariánka...
A co ta zatracená zdravotní politika na úrovni kraje? Bez té je ta naše Ostrava doslova
namydlená. Toto rovněž na tuty přece víte. Pokud bychom už takovou důležitou politickou a
organizační strategii (dokument) regionálního rozvoje zdravotnictví skutečně měli, potom
bychom rovněž mnohem snázeji zjistili, kolik že chirurgických výkonů skutečně potřebujeme na
daném území v daném čase a pro daný počet obyvatel provést? Data přitom existují a fakt
nevěřím, že by ekonomové v těch zdravotních pojišťovnách o takovouto spolupráci neměli
zájem. Znáte prosím alespoň jaké máme v kraji chirurgické kapacity personální, technologické
a stavební? A jaký mají skutečný výkon (onen final outcome)? A tedy potřebujeme nové? Nebo
naopak budeme redukovat? Jaká marnost. A ty ojedinělé platonické etýdy krajských Komančů
jsou mi sice sympatické, ale ve svém důsledku velmi, ale velmi směšné...
Přitom na komunální úrovni nás přece trápí úplně jiné a společensky mnohem a
mnohem závažnější medicínské problémy, vyžadující moderní organizační postupy, než
opájení se "úžasnými" chirurgickými výkony. Pravda, v televizních kamerách to nevypadá
tak dobře, jako ty ostré skalpely a zakuklení doktoři. Cave: Bez opravdového zvládnutí péče o
staré lidi (ona "seniorská hrůza") či bez vyladění ambulantní zdravotní péče a její souhry s
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péčí nemocniční a taky s rehabilitací, to zdraví zdejších těžce zkoušených lidí se bude i nadále
jen zhoršovat a zhoršovat a chirurgické či jiné železobetonové kostky budou jen marnotratným
utrácením veřejných peněz...
Je mi moc líto, vážený pane kolego, Vaše doba je nenávratně pryč, moderní zdravotní
péče neodkladná, odkladná, následná a rehabilitace se ve světě skutečně ubírají docela
jiným směrem než se Vy a většina ostravských lékařů a rovněž většina organizátorů
zdravotnictví domníváte. Osmdesátá léta minulého století již před časem fakt minula.
To nejsou jakési moje názory, to jsou fakta a ověřitelné poznatky, snadno dohledatelné
ve světovém písemnictví (pravda, v ostravských knihovnách toto bohužel často
nenajdete). A věřte, že to má zatraceně důležité spojení i s (ne)kvalitou současné
ostravské akademické medicíny. Chudák pan rektor, že se do něčeho tak trapného
nechal vlákat (Inu, prý nestát v cestě dobrým věcem.). Ale nutil ho snad někdo? Viz naše
diskuse v Lékařském klubu. Skutečně si přejete, abychom na Vás vzpomínali jako na tu
pověstnou "žábu na prameni"?
A taky už konečně zapomeňte, moc prosím, na jakékoliv urgentní či centrální příjmy. To je ryzí
česká kravina. Je třeba budovat skutečná pohotovostní oddělení (ona Emergency
Departments) v našich nemocnicích, tedy i v naší MNO.
A tak Generel MNO, včetně té Vaší chirurgické kostky, pečlivě vypracovaný a opakovaně
přepracovávaný bez znalosti skutečné regionální zdravotní politiky na úrovni MSK, je a
zůstane velmi drahou marností. A taky nejspíše "pomníkem" politické zpupnosti a
hlouposti některých zdejších komunálních politiků. Je to jednoznačná investice "do
betonu", nikoliv do funkční komunální zdravotní péče! Tyto chybně uvažované a ještě chybněji
navrhované investice jsou a budou ve svém důsledku velice škodlivé pro zdraví a životy našich
pacientů, obyvatel města Ostravy. Uvědomujete si to? Nejsem si vůbec jist...
Mimochodem z diskutujících komunálních politiků jisté náznaky správného pochopení tématu
komunálního zdravotnictví projevili jen ten Socialista a taky ten Pirát a trochu i
ten Okamurovec. Na druhé straně skutečně totální neschopnost vůbec jen chápat, v čem
vlastně spočívá komunální zdravotní politika, potom v celé nahotě a navíc před celým
národem ukázali ten Ostravak a taky ten Lidovec. Ostatní diskutující kandidáti na toho
ostravského primátora byli tu nemastní, tu neslaní. Abych byl ale k nim aspoň trochu
spravedlivý - zřejmě nemají v těch svých stranách a hnutích skutečné odborníky na komunální
zdravotnictví, což je zejména u ANO a ODS docela nepříjemné zjištění.
Dokud se nezačne o tomto důležitém tématu, komunální zdravotní politice, skutečně
kompetentně diskutovat a dokud se nepřestanou prosazovat věci tupou arogantní silou, tak to
bude znamenat jen další promarněnou příležitost a taky další prohýření drahých veřejných
peněz. Ale pěkně po pořádku. Nejdříve musí fungovat moderní diagnostické a léčebné
postupy (ona "výrobní linka"), moderní organizace práce lékařů a sester, nejen v
nemocnicích, teprve pak až mají smysl ony Generely...
Právě jsem se vrátil z pracovního pobytu v USA, kde jsem s kolegy konzultoval připravovaný
Národní program neodkladné zdravotní péče v České republice (a taky s chutí opakovaně
funěl při výšlapech na ty newyorské mrakodrapy, přece nebudu jezdit těmi lifty). Z tohoto
národního programu bude určitě profitovat i ostravské zdravotnictví a šířeji celý náš
moravskoslezský region. Jenom velmi vážně upozorňuji, že pokud se ostravští organizátoři
zdravotnictví nezačnou konečně (tj. Statim!) zajímat o skutečně moderní poznatky organizace
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neodkladné zdravotní péče, ale také odkladné zdravotní péče, mohou jim již v brzké době zbýt
také jen voči pro pláč, neboť kapacita MNO se může ukázat docela zbytnou...
S kolegiálním pozdravem,
Váš,
Vítek Mareček
praktický a pohotovostní lékař
www.ostravskezdravotnictvi.cz
www.emergencycare.cz
www.zdravotnickenoviny.com/tag/vit-marecek
P.S.: A jak říkával velký Jan Antonín Baťa: "Pravda vyjde najevo jako olej na vodu.".
Tož tak.
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