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K věčnému tématu privatizace polikliniky
Opakování je matka moudrosti. Tato tradující se zlidověla moudrost se do dnešní „poliklinikové
situace“ více než hodí. Přibližně před rokem, s přípravou pronájmu (tzv. pachtem) laboratoře se, tradičně
a v duchu očekávání, začaly objevovat spekulace a zaručené informace o privatizaci polikliniky. Nestalo se
tak. S prací na pronájmu (pachtu) rehabilitace se obdobné obavy a s nimi spojené fake news vynořují
(záměrně) znovu. Nelze to vlastně mít nikomu za zlé. Změny obecně vyvolávají v člověku jistý pocitový
diskomfort a nejistotu. Zvlášť v situaci, kdy se používá argument „ale takhle to bylo přece vždycky, vždycky
jsme to takhle dělali, …“ a kdy příliš zajeté koleje vůbec nenutí nikoho měnit status quo. Takový status
se však mnohdy stane zhmotněním strnulosti, stagnace, nereflektující změny a požadavky současnosti.
Opakování je tedy ku prospěchu věci. Privatizovala se zadní budova Polikliniky i dětské středisko na
Libušíně, nikomu to nevadí, ale ta doba je už dávno pryč. Rád bych z pozice starosty města zopakoval,
že poliklinika se, alespoň dokud budu starosta, privatizovat nebude. I v kontextu znalosti vývoje z jiných
měst, kde k privatizaci došlo, je poliklinika v rukou města skutečně rodinné stříbro, a to musí zůstat prostě
doma. Není na prodej.
Takže ještě jednou: privatizace je nesmysl a pod něco takového bych se nikdy nepodepsal. Město
má tak přímý vliv na nejvyšší, ultimátní cíl, kterým je naplnit poslání polikliniky - zajistit dostupnost kvalitní
lékařské péče veřejnosti a dostupnost služeb pro lékaře, kteří jsou v nájmu. Současně je však nutné
se otevřeně podívat některým nepříjemným pravdám do očí - jak se vyvíjí hospodaření polikliniky a jejich tří
klíčových provozů ukazuje orientační tabulka níže. Jsou to nemalé peníze, které dodává město a ty pak
chybí jinde. Například laboratoř byla dlouhodobě kumulovala ztrátu a vedení polikliniky to nedokázalo
zvrátit. Propachtováním zůstaly zachovány všechny služby, resp. došlo k jejich rozšíření, a nájemce platí
poliklinice čistý roční nájem 1 ,4 mil. Kč plus procenta z tržeb. To je už rozdíl. A neřešit ztrátu pracoviště
rehabilitace také nelze do nekonečna.
Tabulka: Hospodaření polikliniky a klíčových provozů, příspěvek od města; v Kč
Rok

2018

2019

2020

1 256 346 Kč

524 254 Kč

1 917 Kč

-150 617 Kč

-496 059 Kč

-562 164 Kč

610 999 Kč

159 163 Kč

330 897 Kč

-207 386 Kč

-61 753 Kč

-18 341 Kč

Příspěvek města provozní LPS

1 063 000 Kč

1 063 000 Kč

1 063 000 Kč

Příspěvek města PO poliklinika bez LPS

2 210 000 Kč

2 210 000 Kč

2 010 000 Kč

Příspěvek města celkem

3 273 000 Kč

3 273 000 Kč

3 073 000 Kč

Celkový HV polikliniky
HV rehabilitace
HV RTG
HV laboratoř

Zdroj: PO Poliklinika
Samozřejmě můžete namítnout, že přece tady jde o zdraví a ne o peníze. Přesně tak. O zdraví a s ním
spojenou dostupnost a kvalitu péče. Ta musí zůstat zachována, ale nikoli nutně zafixovaná s prohlubující
se provozní ztrátou. Cesta pronájmů provozů polikliniky je dobrá cesta pro občany Žďáru i okolních obcí.
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Pronájem umožňuje v případě problému rychlý přechod zpět pod správu města, resp. polikliniky.
Principiálně je to tedy stejné jako pronájem ordinace soukromým lékařům, to přece nikdo nezpochybňuje.
Nové provozovatele vybíráme poměrně složitou a náročnou cestou (metodou BVA), která se
primárně soustředí na to, že budoucí provozovatel prokáže, že umí zajistit minimálně stejnou kvalitu
a dostupnost služeb pro pacienty a lékaře, částka za pronájem je také důležitá, ale nehraje prim. I kdyby
byla částka sebevětší, nikdy nevykompenzuje situaci, kdy by dodavatel nabízel neodpovídající kvalitu.
V tom je kouzlo této metody výběru, která se z Nizozemí rozšířila dále do zemí na západ od nás.
Nicméně pokud by Vás cokoliv zajímalo blíže, rád do toho vložím čas a osobně vysvětlím - kdykoliv
se mi ozvěte.
S přáním pevného zdraví a klidných dní

Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města

K pachtu rehabilitace
Již na konci minulého roku byly vedením města všechny zaměstnankyně úseku rehabilitace
informovány o tom, že dalším provozem, který bude propachtován, bude právě jejich pracoviště.
K přípravě a realizaci této změny byla přizvána také vedoucí kolektivu rehabilitačních pracovnic paní
Topinková. Za rok 2020 skončilo oddělení rhb se ztrátou 562 000 Kč. To je opravdu hodně - i když jsme
si vědomi toho, že rok minulý byl rok mimořádný. Výběr nového provozovatele bude opět prováděn
metodou BVA. Již proběhlo první setkání realizačního týmu se zájemci, kterých je 8. Zahlédla jsem mezi
nimi zkušeného provozovatele úspěšné rehabilitace na Žďase i jednoho z lékařů polikliniky, které
je jednatelem s.r.o., která se o pacht rovněž zajímá. Jsem ráda, že výběr bude probíhat metodou BVA,
kterou jsme si již loni vyzkoušeli při pachtu laboratoře, a která se nám osvědčila. Její objektivita
a transparentnost jdou až tak daleko, že pohovory s uchazeči jsou nahrávány a jsou k dispozici pro případné
pochybovače či kritiky. Supervizi bude provádět brněnská firma 4e consulting. Pevně věřím tomu, že tak
jako u laboratoře se výběr povede - a že občané Žďáru tuto změnu ocení a budou s ní spokojeni.

MUDr. Romana Bělohlávková, místostarostka města
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K provozu protetiky

Opět byl spuštěn provoz protetiky.
Provoz zajišťuje ortopedická protetika Hamzovy léčebny Luže – Košumberk.
PROVOZNÍ DOBA:
Každou sudou středu v měsíci od 10.00 - 11.00 hodin.
Protetika zajišťuje - výrobu:
•
ortéz z textilních materiálů (bederní pasy)
•
speciálních a individuálních ortopedických vložek
•
protéz horních a dolních končetin
•
trupových a končetinových ortéz z pevných konstrukčních materiálů
Kontaktní osoba: Jitka Ročňová, mobil: 733 184 241

Fungování EPS
Jak jste již byli vícekrát informování, proběhla v budově polikliniky instalace nového elektronického
protipožárního systému. Systém byl ve zkušebním provozu vyzkoušen a spolehlivě běží. V objektu jsou
instalovány samočinné hlásiče požáru a tlačítkové hlásiče. Hlásiče jsou ve všech místnostech polikliniky. Na
chodbách jsou hlásiče instalovány i nad podhledy, zde se předpokládá zvýšené požární zatížení.
Nyní je nutné dodržovat některá bezpečnostní pravidla. Hlásiče reagují kromě ohně a kouře i na
tlak. Proto v případě jakýchkoliv prací, kontaktujte našeho vedoucího údržby, pana Hříbka, aby nedošlo ke
zbytečnému spuštění požárního poplachu. Požární poplach se vyhlašuje akusticky pomocí sirén. V případě
jeho spuštění neprodleně opusťte i s pacienty budovu dle pokynů zaměstnanců polikliniky.

www.poliklinikazr.cz
info@poliklinikazr.cz
Tel.: 566 690 111

