Nemocnice – Předání petice do Senátu
Petice na podporu zachování sušické nemocnice, i dalších malých nemocnic, se rozběhla
v květnu minulého roku. Vznikla proto, že zastupitelé ani jako celek ani jako jednotlivci
nejevili o stav nemocnice prakticky zájem.
Tato petice tak trochu spoléhala na to, že když předchozí petici z konce roku 2017
(5263 podpisů) zastupitelstvo v podstatě ignorovalo, nová petice v zastupitelích probudí
odpovědnost a pocit sounáležitosti s městem a regionem a jeho obyvateli a vyvolá jejich
racionální aktivitu jednoznačně a nezpochybnitelně zaměřenou na zachování sušické
nemocnice ve funkčním stavu. Jak moc byla tato naděje oprávněná lze soudit z toho, že ze
starého zastupitelstva petici podpořil svým podpisem pouze Pavel Javorský (v novém
zastupitelstvu je 12 původních zastupitelů) a z nových zastupitelů pak Václav Černý, Pavel
Hais, Karel Janda, Jitka Kroupová a Milena Stárková. Výsledek pozoruhodný, a to zejména
ve světle předvolebních programů a slibů jednotlivých volebních stran. (Pokud snad podpořili
petici i další zastupitelé, pak pravděpodobně nikoli čitelně.) Je otázkou, nakolik může těchto
několik málo zastupitelů stávající přístup zastupitelstva k nemocnici zvrátit.
Petice je sice určena Senátu, ale Senát nemá žádné možnosti, kterými může chování
zastupitelstva přímo ovlivnit – tato sisyfovská práce je zde jen na nás. Je však potěšující, že
část petice, konkrétně bod 3, který se týká nespravedlivého honorování zdravotnických
výkonů, kdy různé nemocnice jsou za stejný výkon honorovány různě, se vlastně již řeší: 48
senátorů podalo 12. prosince 2018 k Ústavnímu soudu stížnost, která je směřována na
úhradový systém českého zdravotnictví, především na úhradovou vyhlášku, která
diskriminuje zejména malé nemocnice, tedy občany žijící v regionech, jako je ten náš. Ať už
tedy sušická nemocnice dopadne jakkoli, petice by mohla pomoci alespoň jiným malým
nemocnicím.
Nyní, po devíti měsících, petice získala 10884 podpisů (z toho 2814 ze Sušice) a bude
předána Senátu. Předání se uskuteční 27. února 2019 ve 12:00 hod. ve Frýdlantském
salónku senátu do rukou pana předsedy Senátu Jaroslava Kubery za přítomnosti předsedy
Hospodářského výboru pana senátora Vladislava Vilímce. V tento den začíná 6. schůze
Senátu, předání tedy bude mít i patřičnou mediální publicitu. Frýdlantský salónek má kapacitu
několik desítek míst, takže předání mohou být přítomni i další zájemci.
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