
ROZHOVOR: "Každý mistr musí mít ve své dílně kvalitní nářadí," říká Václav Šauer

Novýprimář sichválí
skvělý kolektiv

CHIRURG.Václav Šauer působíve funkci primáře chirurgického oddě-
leníkrumlovské nemocniceod začátku ledna. Foto:Deník/VáclavVotruba

vÁCLAV VOTRUBA

Český Krumlov - Nový prí-
mář chirurgického oddělení
působí od začátku roku v
českokrumlovské nemocnici.
Václav Šauer přišel do Čes-
kého Krumlova z Domažlic,
kde operoval více než dvacet
let. Díky němu Nemocnice
Český Krumlov rozšířila
spektrum výkonů o řadu
především laparoskopických
operací. Novinek by mělo být
do budoucna více.

Proč už vám přestala vyhovovat
domažlická nemocnice?

Problémů bylo více. Osobně
jsem trpěl tím, že jsem musel
prosit, abych mohl moderně a
kvalitně pracovat. Nic j sem si
nebral domů, nic přece nebylo
jenom pro mě, přesto jsem
slýchával stejná slova: "My
jsme vám to koupili." Takhle
už to dál nešlo. Musím říct, že
jsme měli v Domažlicích nej-
více laparoskopíckých opera-
cí v kraji. Vždycky jsem se
snažil pracovat na maximum,
byljsem tak naučený.

Vždycky jsem považoval za zá-
zrak, že se před několika lety v
Domažlicích podařilo postavit
novou nemocnici •.•Na druhou
stranu, když si vezmu, v jakém
stavu byla ta stará, asi nebyla

jiná cesta.
Určitě to byl zázrak. Je však

jedině dobře, že k tomu sku-
tečně došlo. Nová nemocnice
je nádherná. Nutno však do-
dat, že tam došlo i k některým
improvizacím. Týká se to na-
příklad prostorů, které ne-
slouží k tomu, pro co byly pů-
vodně navrženy. Také bych
zmínil, že v té době se změnil
zákon o DPH, který nám se-
bral několík desítek milionů
korun. Každý primář se musel
svému oddělení věnovat vel-
mi intenzivně. Ačkoliv jsme
přišli o 150milionů korun,
nakonec se nám rozpočet pře-
ce jenom podařilo dodržet.

Jaké bylo loučení s Domažlice-
mi?

Velmi zvláštní. Lidé říkají,
že je Český Krumlov nádher-
né město. Je to pravda. Je-
nomže i Domažlice jsou velmi
krásné. Nepamatuji si však,
kdy jsem byl naposledy na ná-
městí. Stejná situace se ale
opakuje v Českém Krumlově,
kde jsem byl v centru pouze
jednou. Jsem pořád ve špitále.
Ve finále je mi tedy vlastně
celkem jedno, jestli j sem na
operačním sále v Domažlicích
nebo v Českém Krumlově.

Co na stěhování rodina?
Tak v tom nebyl žádný pro-

blém,ostatně,dětiužmám
veliké. Už před lety, kdy jsem
ještě o stěhování vůbec neu- .
važoval, jsem si koupil ve
Frymburku rekreační byt.
Když mě primářování přesta-
lo bavit, zkoumal jsem, kde by
se dala chirurgie provozovat.
Vzhledem k bytu jsem uvažo-
val i ojižních Čechách. Nic se
ale nenaskytlo. ZVZP se mě
pak ptali, zda bych nechtěl
dělat primáře. I když jsem o to
zájem neměl, stejně to tak na-
konec skončilo.

Nabízely se vám i jiné nemocni-
ce?

Ne, to vůbec. Svůj záměr
jsem níkde nezveřejňoval.
Pánové zNemocnice Český
Krumlov za mnou přišli sami.

, Kdyby se tak nestalo, asi bych
byl ještě v Domažlicích. Bylo
to pro mě velmi dobré řešení,
takže jsem na nabídku kýv-
nul. Sice tu mám méně peněz,
samotná nemocnice není tak
pěknájako domažlická, ale
jsem nadšený zmístního per-
sonálu. .

Takže vás kolegové přijali dob-
ře?

Čekaljsem určitou opozici.
J elíkož ale primář odešel do
důchodu, nešlo o žádný boj.
Jsem vážně rád, žejsem tady,
protože prostředí je tu skuteč-
ně skvělé. Všichni jsou praco-
vití a vnímaví. Zejména mladí
doktoři chtějí operovat co
nejvíce. Nemám problém s
tím, aby zůstali v práci o něco
déle, když se nějaký zákrok
protáhne.

A spolupráce s vedením? Dají
vám zelenou v plnění svých vizí?

Zatím se mijeví, že s tím
žádný problém nebude. Chci,
abychom poskytovali služby,
které budou kvalitní a lidé je
ocení. Chci, aby lidé nelitova-
li, že havarovali zrovna u
Českého Krumlova a tím pá-
dem skončili v místní nemoc-
nice. S vedením se v tom
shodneme.

Užvíte, co je třeba v Českém
Krumlově zlepšit?

Určitě vybavení. Když jsem
nastupoval, říkal jsem, že bu-
du drahý. (smích) Vedení ne-
mocnice si to uvědomilo a vy-
chází mi vstříc. Je nutné zdů-
raznit, že nechci žádné ne-
smysly .Potřebuj i nářadí.
Každý mistr musí mít ve své
dílně kvalitní nářadí.


