V čem vlastně spočívá ta ostravská
zdravotnická „investiční tsunami“?
4. prosince 2018

No přece v realizaci „nového“ Generelu MNO, vzor listopad 2016! Ač byl tento
drahý dokument navržen nic netušícími renomovanými pražskými architekty, je naprosto
"mimo mísu". A to zejména z medicínského úhlu pohledu. Když lékaři poskytnou
architektům, ale třebas i ekonomům, právníkům či politikům, špatné zadání, tak i přes
sebevětší snahu z toho nevzejde nic dobrého.
Už třeba ten „pozoruhodný“ způsob jeho „projednání“ a „schválení“ ostravským
zastupitelstvem. To byl ale fičák! Ředitel Uhlig nastoupil do funkce v létě 2016 a již
v březnu 2017 odklepnuto. Přitom předchozí Generel, léta zpracovávaný a v diskusích
s kompetentními odborníky dopracovávaný, byl odsouhlasem týmž zastupitelstvem (!!!)
na jaře 2016. Bez řádné diskuse odborné, ekonomické či politické. Tomu se odjakživa
říkávalo arogance moci – zpupnost neznalých, sebevědomých, avšak dočasně u moci…
Jako odstrašující příklad kulturního barbarství nechť nám slouží návrh, aby se před
prostranstvím městské nemocnice postavil 23 metrů vysoký parkovací dům. Jenom
naprostý kulturní ignorant, neznající a nectící historické souvislosti, může vymyslet,
a dále prosazovat, aby se před dvě velice vzácné a památkově chráněné vily postavila
vysoká zeď. To samé platí na protilehlé straně o hasičích - pět metrů před vrata garáží,
ze kterých vyjíždí k zásahům do centra města těžká hasičská technika, postavit takovou
vysokou zeď? A co teprve totální zastínění historicky hodnotné fasády nemocnice z 30. let
minulého století? Co na to památkáři? Co na to hasiči? Co na to zdravý rozum?
Za klíčové považuji, že nejspíše nikdo ze zdejších zainteresovaných zdravotníků, úředníků
a politiků s vysokou pravděpodobností, hraničící s jistotou, bohužel nezná (a pokud
náhodou ano, tak nedbá) principy skutečně moderní organizace neodkladné
zdravotní péče, té úrazové i té neúrazové. Je naprosto nepochopitelné, proč složitě
přestavovat a doslova „šoupat“ odděleními a provozy ve staré zástavbě, když lze,
na opačné straně MNO, postavit „na zelené louce“ skutečně moderní akutní provozy
nemocnice? A pak, v relativním klidu, upravovat neakutní provozy, včetně péče o matku
a dítě a rovněž veledůležitou lůžkovou zdravotně-sociální péči. Pokud SMO skutečně
hodlá do obnovy a rozvoje své městské nemocnice investovat cca 2,5 mld. Kč, potom je
třeba zabránit, doslova všemi možnými způsoby, aby tyto veřejné peníze byly
investovány do „betonu“ či v horším případě „prožrány“.
Last but not least: Rozvíjet jakoukoliv nemocnici, obecně jakékoliv zdravotnické
zařízení, nelze bez důkladné znalosti zdravotní politiky pro dané území (obec,
region, stát) v daném čase. Proto vytvářet jakékoliv Generely rozvoje jakékoliv
nemocnice je naprosto nesmyslné (šílené!), pokud není takovýto Generel v medicínském,
ekonomickém a společenském souladu s onou zdravotní politikou. Ostrava je
přirozeným centrem Moravskoslezského regionu, a proto ona krajská zdravotní
politika musí být tvořena i pro toto centrum! Jinak je to marnost nad marnost.
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