Nemocnice – další kolo
Boj, jestli tak lze aktivity na záchranu sušické nemocnice nazvat, pokračuje.
V Sušických novinách 1/2018 vyšel obsáhlý rozhovor s ředitelem nemocnice Jaroslavem
Kratochvílem (https://najisto.centrum.cz/1894598/nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipaas/hodnoceni/), který (tedy ten článek) v podstatě podal informaci, že sušická nemocnice bude
poskytovat snad veškeré myslitelné služby kromě celodenní akutní chirurgie. V nájemní smlouvách
mezi Městem Sušice a Nemocnice o.p.s. a společností NEMOS je uvedeno, že smlouvy mají
ekonomický účel. Je tedy logické, že cílem emisara společnosti PENTA, která NEMOS převzala, je
taková nemocnice, která tento požadovaný ekonomický cíl splní; a protože režim v tomto státě
vytváří (nejen) pro zdravotnictví podmínky takové, že ziskovost je dosažitelná jen pro vybrané
subjekty a vybrané činnosti, jedná se o úkol nezáviděníhodný. Ale právě proto město Sušice v r.
1998 nemocnici přebíralo, aby zabránilo okresnímu úřadu ji zrušit a aby pro občany zachovalo
potřebné služby, i když to něco bude stát (koneckonců by se stejně jednalo o peníze občanů).
Sušická nemocnice patří městu Sušice, tedy jeho občanům, a v širší souvislosti celému
Sušicku. Orgánem města pro vedení a správu nemocnice je správní rada nemocnice. (Počet členů
správní rady nemocnice byl z původních devíti v r. 2012 snížen na 6 a v r. 2016 na tři: Ing.
Stanislav Karas, MUDr. Jiří Choc, Bc. Petr Mottl.) Zákon 248/1995 Sb. v §10, odst. 5, uvádí, že
„členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péči řádného hospodáře“, tedy
navrhovat zastupitelstvu taková opatření a dávat řediteli nemocnice taková zadání, aby nemocnice
plnila ten účel, pro který byla založena. Tentýž paragraf říká, že jsou též povinni „zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně
prospěšné společnosti škodu“. To ovšem vůbec neznamená že mají skrývat nebo tajit informace o
skutečnostech, které mohou způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. Je evidentní, že „něco se
nepovedlo“, když zápisy z jednání správní rady nemá k dispozici ani zastupitelstvo (a to má ve
správní radě své zástupce). A je stejně nabíledni, že bez zodpovědné a řádně fungující správní rady
nemocnice žádnou šanci na zachování v občany požadované funkčnosti nemá.
Zastupitelstvo by proto mělo doplnit správní radu na původní počet členů. To zvýší
pravděpodobnost, že informace ze správní rady budou do zastupitelstva předávány včas, a to řádné
a úplné, a že návrhy správní rady pro zastupitelstvo vůbec budou, a to kvalitní. To zvýší
pravděpodobnost, že se nemocnici podaří zachovat v původním rozsahu. To zvýší
pravděpodobnost, že se současný scénář nebude opakovat. Moc času nezbývá!
Další jednání městského zastupitelstva se koná ve středu 14. února 2018 v 16:00 hod.
v kině. Přijďte.
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