Nemocnice – petice
Nespokojenost občanů se stavem, do něhož se sušická nemocnice dostala v posledních několika
málo letech, vyvolala prostřednictvím paní Zuzany Hrabé petici, která vyzvala zastupitelstvo města
Sušice, „aby učinilo veškeré zásadní a neodkladné kroky na obnovu lůžkové chirurgie, obnovu
nepřetržité chirurgické ambulance a zachování dětské ambulance“ a „aby se vedení města Sušice
začalo připravovat všemi dostupnými prostředky na obnovu činnosti zdravotních oddělení a provoz
nemocnice, tak aby byla zajištěna zdravotní péče pro všechny věkové kategorie obyvatel, a dále ji
rozvíjet pro budoucí generace.“
Petici zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání 21. února 2018, aniž se však
usneslo na konkrétních opatřeních – petici pouze vzalo na vědomí, a to ještě ve zkráceném znění na
podpisových listech.
Příčiny problémů sušické nemocnice sice leží především zde, v Sušici, ale přesto její
situaci, tak jako mnoha dalších malých regionálních nemocnic, nepříznivě ovlivňují i podmínky
českého zdravotního systému. Proto na původní lokální petici navazuje celostátní petice podle z.
85/1990 Sb., která se obrací na Senát Parlamentu ČR, aby:
1. Podpořil obnovení akutní nemocniční péče v Nemocnici Sušice o. p. s.;
2. intervenoval u zdravotních pojišťoven, aby byly vstřícné a ochotné s Nemocnicí Sušice o. p.
s. uzavřít smlouvy, které umožní vrátit její původní funkčnost;
3. vyvinul tlak na zákonodárce, aby napravili nespravedlnost, kdy za stejné výkony jsou různé
nemocnice honorovány různě, neboť to je jeden z hlavních problémů sušické nemocnice i
dalších malých regionálních nemocnic;
4. inicioval napravení zásadních systémových chyb ve zdravotnictví a v používání zdravotního
pojištění, neboť jsou to zejména systémové chyby, které způsobují podfinancování a krizi
celého zdravotnictví;
5. podporoval zachování zdravotní péče i v dalších malých regionálních nemocnicích.
Je zřejmé, že body 1 a 5 jsou pouze proklamativní, ale další body jsou již zaměřeny na konkrétní
problémy Nemocnice Sušice o. p. s. (bod 2) a všech malých regionálních nemocnic (body 3 a 4).
S vnitřními příčinami kritického stavu nemocnice si musíme pomoci sami v Sušici, s těmi vnějšími
by mohl pomoci Senát a senátoři.
Plný text petice včetně podpisových listů je možno najít na mnoha podpisových místech
(obchody a podobná místa) nebo je ke stažení na internetu www.peticenemocnicesusice.cz.
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