Prohlášení ředitele Úrazové nemocnice v Brně.
V posledních dnech se v médiích objevila zpráva o pochybení Úrazové
nemocnice při vyšetření tří zahraničních turistek na nákazu koronavirem. Toto
pochybení mělo být spolu s ekonomickou situací důvodem k výměně ředitele
nemocnice. Některé informace uváděné v médiích byly zavádějící a nepravdivé.
V rámci objektivity pokládám za správné se k těmto zprávám vyjádřit.
V sobotu 29. 2. 2020 ve 3 hodiny ráno přišly na lékařskou pohotovostní službu,
která je umístněná v areálu Úrazové nemocnice tři zahraniční turistky bez
zřejmých symptomů nemoci a žádaly informaci o možnosti vyšetření na nákazu
koronavirem. Ambulantní sestra bohužel neumí anglicky, proto přivolala lékařku.
Službu konající lékařka požádala turistky, aby posečkaly v čekárně a odešla spolu
se sestrou pro ochranné pomůcky. Po návratu v čekárně již nikdo nebyl. Personál
nemocnice postupoval přesně podle námi vypracovaných pokynů: chránil sebe a
nabídl pacientkám pomoc. Bohužel pracovníci nemocnice nemají možnost
zadržet pacienta v budově. To, že pacientky během chvilky odešly, nemohl nikdo
ani očekávat ani ovlivnit.
Zpráva, kterou předal médiím náměstek Hladík, že nemocnice nedodržela
postupy, k nimž se sama zavázala, a navíc odeslala cizinky někam taxíkem,
vychází z neúplných informací nebo se jedná o zprávu účelově zavádějící. O
celém incidentu si totiž vyžádala podrobnosti pouze primátorka Markéta
Vaňková, náměstek Hladík se mnou situaci vůbec nekomunikoval.
V ambulantních záznamech turistky tedy nemáme. Neznáme jejich totožnost ani
národnost či místo pobytu. Nevíme, zda byly či nebyly v některém zařízení
vyšetřeny nebo zda byly vůbec nakaženy. V mediích uvedená zpráva, že se jedná
o nakažené Američanky, v současnosti hospitalizované na Bulovce, nebyla
potvrzena dle vyjádření ředitelky krajského protiepidemického odboru Renaty
Ciupek.
V souvislosti s tímto případem informoval náměstek Hladík také o přetrvávající
špatné ekonomické situaci nemocnice. Úrazová nemocnice je stejně jako většina
městských a krajských nemocnic v ČR závislá na příspěvku zřizovatele. Tento
příspěvek se nám dařilo od roku 2016 postupně snížit na polovinu, celkem o 40
mil. Kč až do roku 2018, kdy bylo opakovaně zákonem nařízeno zvýšení platů
zdravotníkům bez adekvátní kompenzace v platbách od zdravotních pojišťoven.
O negativním ekonomickém dopadu legislativou nařízeného růstu mezd na
hospodaření nemocnice byl náměstek Hladík pravidelně informován již od roku
2018 s tím, že pokud bude zřizovatel požadovat další snižování příspěvku
nemocnici, neobejde se to bez omezení rozsahu poskytované péče. Podrobnou

zprávu jsem poskytl v září 2019 k projednání radě města Brna. Ve zprávě byl
nastíněn reálný výhled hospodaření nemocnice po roce 2018 včetně možnosti
úspor při omezení poskytovaných služeb, především nepřetržité lékařské péče
nebo redukce části lůžek.
Moje dosavadní zadání stavělo jako prioritu zachování rozsahu a kvality
poskytované péče. Snížení příspěvku nemocnici od města Brna mělo být
dosaženo optimalizací provozu a úsporami. Tento úkol jsme splnili, navíc jako
jediná nemocnice v Brně jsme neuzavřeli žádné lůžko z důvodů nedostatku
personálu.
Vzhledem k tomu, že zadání zřizovatel nezměnil, a úsporná opatření byla již
vyčerpána, usiluji o zvýšení úhrad od zdravotních pojišťoven, a to jak soudní, tak
i mimosoudní cestou.
Skutečnost, že ekonomicky je Úrazová nemocnice v dobré kondici ve srovnání
s ostatními nemocnicemi ČR, dokládá mimo jiné i to, že Úrazová nemocnice byla
za rok 2019 vyhlášena v nezávislém hodnocení Health Care Institutem jako
3. nejlepší nemocnice v celé ČR v absolutním pořadí a jako 2. nejlepší nemocnice
zřizovaná městy v hodnocení finančního zdraví.
Vyhlášení výběrového řízení na ředitele nemocnice nevnímám jako důsledek
pochybení v přístupu k potenciálně nakaženým cizinkám nebo špatného řízení
nemocnice. Jde o legitimní právo zřizovatele, který obvykle po 5 letech funkčního
období vyhlašuje výběrové řízení na ředitele.
Bez ohledu na to, kdo bude ředitelem, náměstek Hladík bude muset nakonec
učinit rozhodnutí, zda město Brno zachová v Úrazové nemocnici dosavadní
rozsah a kvalitu poskytované péče a smíří se s vyšším příspěvkem nebo příspěvek
sníží za cenu omezení poskytované péče.
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