Nemocnice – zachrání se?
Nemocnici převezme město! Alespoň to tvrdí Klatovský deník. A sušický starosta k tomu
dodává, že „hlavním zájmem města ... je udržet v Sušici funkční nemocnici, která bude
poskytovat zdejším obyvatelům i návštěvníkům města kvalitní a bezpečnou péči v největším
možném rozsahu“ a že „pokud půjde vše podle plánu, přejde nemocnice do rukou města do
konce června“. No, to je zásadní obrat postoje. Teď ještě, aby „vše podle plánu“ skutečně šlo.
A že to nebude snadné, je jasné již nyní.
Prvním problémem je fakt, že žádný reálný plán, schopný úspěšné realizace, zatím
neexistuje, protože veškeré dosavadní úsilí bylo vynaloženo právě na změnu postoje. Snad
nebylo vynaloženo marně.
Vyjděme ze současné situace: (1) Penta se nemocnice zbavit skutečně chce – zatím
z ní plynou pouze ztráty, záměr udělat z ní „rýžovačku“ se Pentě evidentně nedaří a kauza
sušické nemocnice Pentě její mediální obraz velmi poškozuje. Takže Penta korektnímu
předání nemocnice zřejmě bránit nebude, ale naopak lze předpokládat její účinnou spolupráci.
(2) Vedení města prohlašuje, že chce nemocnici převzít (viz výše) zpět. Zda proto, že ji chce
následně skutečně seriózně provozovat (samozřejmě ve spolupráci a s pomocí Plzeňského
kraje!), a to nejen pro obyvatele města, ale i pro obyvatele regionu a jeho četné návštěvníky,
nebo aby se nemocnice potom mohla snadněji zase zbavit, není zatím zřejmé, ale
předpokládejme, že úmysly vedení města jsou čisté a chvályhodné. Jak by se tedy v principu
ke zpětnému převzetí nemocnice mělo dospět:
1. Město musí stanovit pracovní skupinu, která převzetí připraví. Hlavním partnerem, tedy
nikoli členem (!) této pracovní skupiny, je Penta – její zástupci by totiž mohli být v pokušení
korigovat výstupy pracovní skupiny tak, aby byly výhodnější pro Pentu. Dalším partnerem je
pochopitelně Plzeňský kraj, který však, vzhledem k postavení, jež v dalším provozování
nemocnice může mít, by možná měl být členem pracovní skupiny. Nemocnice Sušice o. p. s.
(dále OPS) v současnosti nemá pro další existenci nemocnice praktický význam, neboť je již
jen formálním vlastníkem movitého majetku, protože její nová správní rada prosadila převod
majetku na město. Proto jsou zástupci OPS pouze možným partnerem, nikoli členem (!),
pracovní skupiny a poskytnou pouze vyžádanou součinnost. Vedle těchto „vnitřních“ subjektů
jsou ještě velmi významnými partnery pracovní skupiny subjekty „vnější“, z nich
nejvýznamnější je určitě VZP.
2. Vedoucí pracovní skupiny (viz bod 1) musí dostat od města pověření jako jediný (!) za
město ve věci nemocnice jednat, jednání s partnery koordinovat a práci pracovní skupiny řídit.
Jinak totiž hrozí nebezpečí, že jednání různých osob, vedených samozřejmě nejčistšími
úmysly a s nejúplnější znalostí věci, mohou převod nemocnice komplikovat nebo i mohou
ohrozit její následné provozování. Ve výlučné pravomoci vedoucího musí také být výběr
členů pracovní komise, protože existuje reálné nebezpečí, že se do ní budou chtít nominovat
osoby, které dosud na obnovení funkčnosti nemocnice neměly zájem nebo mu dokonce
vehementně bránily nebo které by sledovaly především své zájmy.
3. Pracovní skupina provede seriózní hloubkovou analýzu detailních provozních dat
nemocnice, které jí Penta na základě dohody s městem předá, potřeb regionu a možností, které
současná společnost nabízí. Z analýzy vyplyne detailní seznam realizačních kroků a
podmínek, které bude nutno pro řádné převzetí nemocnice splnit.
Tři výše uvedené body jsou základem, na němž bude stát tisíc a pět dalších úkonů,
činností, aktů..., neboť příprava převzetí a zajištění jejího dalšího provozu rozhodně
jednoduchá není a nebude. Jestli se podaří nemocnici převzít do konce června 2019, jak
v novinách oznámil starosta, je ve hvězdách. Cílem totiž není nemocnici převzít, ale převzít
nemocnici, která bude schopna další existence. A to může trvat déle, než zbývající dva
měsíce. Už se ztratil nejméně rok.
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