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Místo devíti jedna. Supernemocnice
čssD chce sloučit
kraj§ké nemocnice do
jediné oíganizace ve-
dené jedním Ťeditelem.

RŮŽENA MACHÁLKOVÁ
484!9s49vÉ l9u9§!

'lžnl 
Moíavd - Devět jiho_

moravských nemocnic
chtěji sociálni demokraté
sloučit pod j€dinou při
spěvkovou organizaci, Změ_
na má iršetřit penize,

ČSSP cnce supernemocnici
Dokonč€nl ze stl. l

Podobné slučování Tesa
řik nepovažuje za šťastné.
,,Uvažoval bych spíš o hol
dingovém uspořádáni se
zachovánlm pravomocl jed
notlÝch nemocnic," navrhl
politik

vedení nemocnic se
o plánu §louč€ni dozvědělo
až včera, o plánované změ
ně nic netušila ř€ditelka
N€mocnice TcM Hodonln
věra Dostálová ani šéí}a
vyškov§ké nemocnice věra
s€idlová. Piánovanou změ,
nu oceni]a. 

"Pro 
jednání s

pojištovnami může být vý-
hodná, jestliže budou zá-
§tupci kraje jednat za
vš€chný budou mít silnějši
mandát, n€ž když je na to
vedeni samo." okomentova,
la seidlová,

Také ředitelka kyjovské

co §e má změnlt
. Nemocnlce V Břeclay],
Hodohíně, Httstopéčích,
Kyjové, Ivančlcích, Letovi-
cích, T|šnově, vé vyškově
á znolmě chc€ ČssD
sloučlt do l.dra oř.DčF
|(olaa or$nlirc.,
, vérrl| ,ná r.il.n lsh.r ,
. syďóm má úI.ťh p€tlF
t. pomocí spol.čných ná-
kupú zdrávotnlckého m6-
teriáltj a ušnádóiť Yy|.d-
nlMní. po||čífrn.nl.

sdělil dobře informovaný
zdroj. Kavka možnost neo-
komentovál, do včereiši
uzávěrky nebral telefon ani
nereagoval na sMs,

podle sociálních demo,
kratů novinka nepňnese
propouštěnl. 

"Neznamenázrušení ředitelských posfi] v
nemocnicich. ani snlžení
počtu administrativních
pracovnikú," ujisti] chluP.

sociální demokaté plán
odúvodňují i tlm, že se vše
ř€ší pňtiš složitě. Podle ře-
ditelky Nemocnice Milosrd-

ných bratň v Letovicích na
Blanensku Drahoslavy KIá-
lovcové ale už t€d nemo._
nice lyužtvaji například
hromadné nákupy léčiv,

předseda lidoveckého za_
stupitelského klubu a bý_
valý ředitel hodoninské ne_
motnice Antoniň Tesařik
upozomil, že zlepšení lze
dosáhnout i b€z sloučénl

"Už ted má klaj v rukou
všechny nástrole, může !y-
jednávát s pojišťovnami
i řešit nákupy," upozomil,

Po}íačováni na stí. 3

usnadnit přestup personálu
a zajistit silnějši pozici při
vyjednávání s pojištovnami,
Záměr včera oznámil kraj
ský radní lgor chlup. ,,Paci
enta nezajímá, kde ho léči,
Jde mu o kvalitu a dostup
nost péče, zdravotnictvI v
kraji musi fungovat jako
celek," prohlásil chlup.

Nové uskuPenl má vé§t
j€diný šéf, Podle spekulací
krajskych PoliLikú by se jtm
mohl stát ředitel znoiemské
nemocnice Miroslav kavka
Deníku Rovnost to vč€ra

nemocnice Danuše křivá-
ková vidi ve sloučeni pře-
vážně výhody. "Pokud 

bud€
organizace znamenat jed-
notnou strategii pro posky-
továni zdravotn! péče v
kraji, je to ji§tě krok spíáv-
ným směrem. Přispěla by
i k rovnoměrnému rozdělo-
vánl peněz m€zi všechny
nemocnice," podotkla KŤi-
váková,

Jako dobrý nápad do bu-
aloucna vnímá sloučení i
ředitel bŤeclavské nemocni
ce liří Jumik, "Každá z orga-
nizací ale funguie iinak, Bu-
de těžké je efektivně §jed-
notit," upozornil Jurník.

V€deni kraje o možné
změně teprve začne jednat.
pokud se na změně shodne
koalice, .htěji radni zpraco-
vat studii proveditelnosti
plo několik vaňant sloučení.
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