
KVŮli fámě
klesl počet
porodů

• • •v nemocruci
Její vedení však ujišťuje, že je všechno
v pořádku a porodnice funguje
VÁCLAV VOTRUBA

----------------------------------------.----

ČeskýKrumlov - Nejistota,
která v uplynulých měsících
vládla kolem budoucnosti
krumlovské nemocnice, se ne-
gativně podepsala na počtu po-
rodů v Českém Krumlově ..

Zatímco zde do září porod-
nost nepřetržitě rostla, přišel
náhlý pokles, a to až o třetinu.
Nepříznivý trend pokračoval i
v říjnu, i když už ne tak inten-
zivně. Na to, co za tím s největ-
ší pravděpodobností vězí, uka-
zuje množství telefonátů od bu-
doucích maminek. Je totiž
takřka na denním pořádku, že
do nemocnice volají rozpačité
ženy, které by v česko-
krumlovské porodnici rády po-
rodily, ale nemají jistotu, že po-
rodnice v Krumlově ještě fun-
guje.

"Několikrát týdně se v uply-
nulých třech měsících setká-
vám s dotazy maminek ohled-

ně budoucnosti porodJnice, "
potvrdil primář gynekologícko

porodnického oddělení
krumlovské nemocníce Jan
Shon.

Doufá, že poté, co nyní vydaly
pojišťovny oficiální stanovís-
ko, že se spolu s ostatními ji-
hočeskými nemocnicemi Čes-
ký Krumlov neocitl na IPomy-
slné černé listině, síltuace
uklidní a vrátí do nor málu.
"My sami můžeme poUZE!trpě-
livě ujišťovat maminky, že u
nás nadále mohou rodit bez
obav," dodal.

Krumlovská porodnice má v
celé republice vynikající po-
věst. Rodičky si zdejší prostře-
dí nemohou vynachválít. "Ne-
existuje nic, co bych mohla
krumlovské porodnici vy-
tknout," pochvaluje si napří-
klad Jana Ambružková, která v
Českém Krumlově rodila v čer-
venci. V první řadě vyzdvíhla
práci personálu. S\trana 3



obsahuje smluvené druhy
zdravotnípéče,odbornostipra-
covišť a rozsah poskytované
hrazenézdravotnípéče. Je zde
rovněž přesně určeno věcné a
technické vybavení a také per-
sonální zajištění poskytova-
ných zdravotnických služeb.
Zjednodušeně se dá říci, že bez
podepsání přílohy číslo dvě
nelze určit, které odbornosti
budou v českokrumlovské ne-
mocnici zachovány a jaký roz-
sah a počet výkonů budeme v
roce 2013 oprávněni provádět.
Je paradoxem, že o této zcela zá-
sadní příloze chtějí pojišťovny
jednat až v průběhu roku 2013."

Jaroslav Šíma zmínil, že se
vedení nemocnice bude snažit o
souběžné podepsání rámcové
smlouvy i všech potřebných
příloh tak, aby byl pro pacien-
ty zachován stávající rozsah a
dostupnost zdravotní péče.
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NENí ZCELA VYHRÁNO. Pacienti si mohou oddychnout, krumlovská nemocnice smlouvu s VZP dostane. Ředitel nemocnice Jaroslav Šíma ale
upozorňuje, že ještě není vyhráno. Foto: Deník! Václav Votruba
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Otázkou ale je, zda snížení
počtu porodů přece jenom ne-
ohrozilo budoucnost zařízení,
protože porodnice má od po-
jišťovny nastavené limity efek-
tivnosti provozu. Jan Shon
ujišťuje, že zatím takové ne-
bezpečí nehrozí. I navzdory po-
klesu je nemocnice vysoko nad
požadovaným počtem porodů
za rok. "Počet porodů v naší po-
rodnici oproti loňsku stále vý-
razně roste," řekl primář. "Ně-
kolik posledních let každoroč-
ně překonáváme hranici počtu
porodů stanovenou VZP, to jest
500 porodů ročně. Letos se na-
příklad budeme pohybovat těs-
ně pod hranicí 700porodů. "

Nejenom mezi maminkami
vládla v posledních měsících
nejistota. Jinak na tom nebyl
ani nemocniční personál. "Ne-

ní nic příjemného nevědět, ja-
ká bude budoucnost vašeho za-
městnavatele, takže tyto otáz-
ky na pracovních setkáních pa-
daly opakovaně," připustil Jan
Shon. "Musím ale personál své-
ho oddělení pochválit za to, že i
v této nelehké době se k paci-
entkám choval mile a profesi-
onálně."

Napětí bylo citelné napří-
klad v léčebně dlouhodobě ne-
mocných. "Nikdo neví, co bu-
de. To není příjemné, "shodly se
místní sestřičky.

Skeptičtí byli i občané. "Člo-
věk by si řekl, že není možné,
aby nemocnice skončila. Bo-
jím se ale, že možné je všech-
no. Každopádně, dobře by to sa-
mozřejmě nebylo," konstato-
val Jiří Beran z Českého
Krumlova.

Všeobecná zdravotní pojíš-
ťovna v pondělí vydala oficiál-

ní tiskovou zprávu, ze které vy-
plývá' že by Ceský Krumlov ne-
měl být v ohrožení. "S nemoc-
nicemi budou uzavřeny dlou-
hodobé smlouvy s tím, že u ně-
kterých z nich se však v prů-
běhu roku 2013změní rozsah a
struktura zdravotní péče," je
uvedeno ve zprávě. Právě s
krumlovskou nemocnicí bude
uzavřena dlouhodobá smlouva
s částečnou změnou struktury.

Jaroslav Šíma, předseda
představenstva krumlovské
nemocnice proto upozorňuje, že

.ještě není důvod k jásotu.
"Přestože již z veřejně do-

stupných zdrojů známe návrh
smlouvy, podle které by měla
být od 1. ledna 2013poskytová-
na zdravotní péče v naší ne-
mocnici, neznáme doposud to
nejpodstatnější," upozorňuje
Jaroslav Šíma. "Tím je tak-
zvaná příloha číslo dvě, která


