Nemocnice – skončí, nebo bude zachráněna?
Penta se potřebuje sušické nemocnice zbavit. Je to pochopitelné: provozování nemocnice jí
nepřináší ty profity, s nimiž počítala. Viditelný zisk žádný, i když od města dostává půl
milionu měsíčně (peníze poskytnuté krajem), aby provozovala chirurgickou ambulanci a
plnila tak svou povinnost dle nájemní smlouvy. I přes trvalou podporu, jíž se nájemci (dříve
NEMOS, nyní Penta) od vedení města Sušice dostává, stále existuje skupina „vzpurných“,
kteří se odmítají smířit s tím, že by nemocnice měla přestat regionu poskytovat akutní
nemocniční péči, a snaží se potřebnou funkčnost nemocnice zachránit. A medializace
problému sušické nemocnice vytváří Pentě negativní mediální obraz, což kazí její další
podnikatelské záměry. To jsou hlavní důvody, proč chce Penta nájem ukončit, a to pokud
možno „bezbolestně“ a co nejrychleji; její plán je k 30. červnu 2019.
Stále jsou ve hře tři základní řešení: Nemocnici předat Plzeňskému kraji, nebo najít
nového nájemce, nebo nemocnici zpětně převezme město Sušice a dále ji bude provozovat
s pomocí Plzeňského kraje.
Plzeňský kraj pochopitelně rozvrácenou nemocnici nechce. Je to logické: Proč by měl
chtít něco, co mu pouze přinese pouze další starosti a komplikace při řešení problému, který
nezpůsobil? Bezpochyby má dost jiných problémů.
Případný nový nájemce, pokud se někdo takový vůbec najde, logicky přijde zase
pouze hledat zisk. Situace nemocnice se tedy nezmění, změní se pouze nájemce. Navíc, než se
nájemce najde (tentokrát už by asi město řádné výběrové řízení provést muselo), nemocnice
přijde o poslední zbytky akutní lůžkové péče.
Zpětné převzetí nemocnice městem má svá rizika, ale je to jediné řešení, které může
navrátit nemocnici tu část akutní lůžkové péče, která je v regionu potřebná. Nesmí se ovšem
otálet; už se ztratil rok! Město totiž může formálně souhlasit s převzetím nemocnice, ale
osvědčenou nulovou aktivitou lze také docílit pouze toho, že zásadní podmínky pro udržení
akutní lůžkové péče pominou a lůžková péče se zredukuje pouze na LDN. Penta se totiž
nemocnice zbavit chce, a také toho dosáhne; a ve zbývajících měsících její snaha o snížení
ztrát může rozprášit zbytek personálu akutní lůžkové péče. To by v nemocnici uvolnilo
prostor pro zavedení paliativní péče a založení hospicu, další spolehlivě výdělečný obor, o
čemž už možná někteří aktéři dění kolem nemocnice uvažují, jak signály naznačují. Takže
nemocnice by se konečně mohla stát opravdu ziskovou a bylo by možno „už jen inkasovat“.
Třetí řešení, tedy převzetí nemocnice městem, je přijatelné i pro zastánce prvních dvou
řešení, ale jen jako mezikrok pro předání nemocnice kraji, nebo pro nalezení nového nájemce,
a tím zbavení se starostí.
Pokud se má nemocnici vrátit potřebná funkčnost, musí rychle vzniknout tým, který
připraví převod nemocnice na město a již v rámci příprav převodu bude intenzivně pracovat
na stabilizaci nemocnice a na vytváření podmínek pro její obnovu. Času se již promrhalo
příliš a zbývajícího není mnoho. Změna kurzu možná přijde již pozdě a nemocnice je již tak
rozvrácena, že se její záchrana nepodaří; možná i přes veřejně proklamovanou podporu budou
někteří aktéři záchraně nemocnice bránit; možná prostě bude jen chybět trocha štěstí. To
všechno jsou reálná rizika. Ale naprosto jisté je, že pokud město nebude dělat nic, potřebná
funkčnost nemocnice se neobnoví zcela určitě.
Ve čtvrtek 21. března přijeli do Sušice dva senátoři ODS (krajský náměstek ing.
Vilímec a krajský zastupitel ing. Karpíšek), aby na uzavřeném jednání se starostou (také
ODS) veřejnou záležitost nemocnice probrali. Závěry tohoto uzavřeného jednání dosud
známy nejsou, a tak se lze pouze dohadovat, zda byl podpořen zájem občanů v regionu
obnovením funkčnosti nemocnice, nebo zvítězilo řešení po stranické linii a byla vyjádřena
podpora dosavadnímu úsilí vedení města. Pokud do dvou týdnů nebude ustanoven dělný tým
pro převod nemocnice na město, je situace jasná: funkčnost nemocnice se zachránit nepodaří.
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