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Lidé volají po vykrytí lékařských služeb
Žďár má do léta přijít o několik stomatologů odcházejících
do penze bez náhrady. Od ledna nemá žďárská záchranka na
místě lékaře, ale paramedika,
páteční odpoledne je na poliklinice bez lékařské pohotovosti.
� Lenka Kopčáková
To jsou témata květnových otázek
pro politické kluby, které si na naší
redakci vyžádali sami žďárští občané. Jde o problém, který je značně
trápí a očekávají, zda jim zastupitelé
pomohou. Že jde o ožehavá témata,
dokazují i reakce při vlastním zadání otázky zastupitelům. „Šlápli jste
do vosího hnízda,“ bylo naší redakci
naznačeno z jejich řad...
Fakt je, že většina běžných Žďáráků si nemůže dovolit plně hrazenou alternativu stomatologické péče
nabízenou novými mladými lékaři,
která je mnohdy o desítkách tisíc.
Pak lidem nezbývá, než se ponížit do
role prosebníka.
Jak již mnozí zjistili, ve žďárských
ordinacích nejspíš neuspějeme kvůli přeplněné kapacitě a nezbývá
než obvolávat okresy našeho kra-

je i okolí, zda by nás některý stomatolog nevzal do péče. Pokud se
nám to nepodaří, na stomatologické
pohotovosti nám sice bolestivý zub
ošetří (samozřejmě za pohotovostní příplatek), ale léčbu zubu, např.
konečnou plombou může dokončit
jen náš stálý lékař. Takže pacient se
ocitá v začarovaném kruhu a hrozí,
že o dlouho neléčený zub nakonec
přijde...
Další obavy běžných občanů se
týkají faktu, že krajské stanoviště záchranářů v suterénu polikliniky je již pár měsíců bez lékaře. Přitom městské prostory se v roce 2008
otevřely krajské záchranné službě
za podmínky, že nám bude k dispozici sanitka rychlé lékařské pomoci (RLP) – tedy s lékařem. Předtím záchranářští zdravotníci (RZP)
vyjížděli ze společného hasičského
objektu na Jamské ulici. Takže nyní máme na poliklinice dvě sanitky
RZP. To znamená, že v posádce je
vždy školený zdravotník záchranář.
V otázce zastupitelům jsme argumentovali, že k případu jede školený
zdravotník, který až po vyhodnocení
situace na místě přivolá lékaře. Nejbližší stanoviště RLP je v Novém
Městě na Moravě. Když jde do tuhé-

ho, cenné minuty doslova protékají
mezi prsty...
Na to obratem reagoval zastupitel
za ČSSD Vladimír Novotný ze zkušenosti náměstka hejtmana. Vysvětlil, že ve Žďáře funguje systém Rendez vous, čili způsob organizace na
principu setkávání dvou typů výjezdových skupin u zásahů. Jak uvádí,
všude tam, kde je nutný lékař, tak jej
systém posílá okamžitě.
„Vůbec nezáleží na tom, kde je stanoviště, situaci nevyhodnocuje až
paramedik na místě, ale již dispečink,
který pokud je to nutné, okamžitě vysílá posádku RV s lékařem. Nedochází k žádným zpožděním, naopak ze
statistik plyne, že se dokonce dostupnost lékaře zvýšila,“ uvádí Vladimír
Novotný.
Třetí věcí, kterou dodnes rodiče
nechápou je to, že byla ve Žďáře zruše-

na dětská lékařská pohotovost. Uvedli
jsme - před pár lety - a ono už je to 20
let. Což ale neubírá faktu, že se žďárské
maminky s malými dětmi v horečce
trmácejí na pohotovost do novoměstské nemocnice. Tedy pokud seženou
odvoz.
Je pravda, že mohou využít běžnou pohotovost lékaře na poliklinice.
Ta ovšem ordinuje jen o víkendech
a svátcích v době od 8 do 21 hodin
(poplatek 90 Kč). V běžném týdnu
nám může pomoci i tzv. žurnální služba. To je neodkladná lékařská pomoc
na poliklinice, poskytovaná žurnálním
lékařem mimo pravidelnou pracovní
dobu. Ale má to háček, odpolední žurnální služba ordinuje jen od pondělí do
čtvrtka (13 - 17 hodin), páteční odpoledne zůstává ve Žďáře nevykryto.
Žďáráci jsou rozlobení. Někteří dokonce konstatují, že v zajištění
lékařské a stomatologické péče se v
našem městě oproti dobám komunismu vrátili výrazně zpět. Další tvrdí, že jde jednoznačně o civilizační
úpadek. Žďár nad Sázavou není zase
tak malým městem, aby nemohlo
mít vykryty tyto základní zdravotnické služby.
Odpovědi zastupitelských klubů
uvádíme níže.

Sehnat pro Žďár zubaře se rovná zázraku
Otázka pro politické strany:

Sleduje váš politický klub
situaci v nedostatku stomatologů a snížení a rozsahu lékařské
pohotovostní služby? Zabýváte
se situací ve snížení stupně a rozsahu záchranné služby ve Žďáře?
S ohledem na to, že město vlastní
polikliniku, navrhujete schůdné
řešení ve prospěch veřejnosti?

Ráz zajištování
pohotovosti je na pováženou

nepovažujeme za kritickou. Jestli jde
o RLP nebo RZP, to skutečně dnes
řeší systém Rendez vous a je běžný
v celé řadě měst, TV seriály nejsou
relevantním obrazem skutečnosti.
Ale způsob zajišťování lékařské
pohotovosti skutečně připomíná civilizační úpadek. Argument o tom, že je
omezena proto, že není plně využívána, nemůže obstát. Hasiči také nejsou
stále plně vytíženi, ale platíme je dál.
Jsme rádi, že jsou v tomto rozsahu,
a omezovat je nebudeme. Žďár nad
Sázavou skutečně není zase tak malé
město, aby nemohlo mít důstojně
vykryty základní zdravotnické služby.

Lékař záchranky nově
provádí jen akutní výkony
Ing. Petr Stoček,
klub KSČM
V otázce se setkávají dva závažné
problémy. První, který se týká nedostatku stomatologů, má svůj prvopočátek opět ve způsobu privatizace
této části zdravotnictví. Dříve existoval zubař na Žďasu, byl připraven
přijmout kohokoliv, kdo se zaregistroval, ve městě to bylo obdobné.
Výkony byly hrazeny ze zdravotního
pojištění a problémů bylo minimálně. Nad nedostatkem zubařů se musí
zamyslet nejen samospráva, ale i vláda. Tolik jich do Německa neodchází,
aby ochromili místní střediska. Kde
tedy jsou všichni absolventi lékařských fakult?
Oba problémy jsou letité, v zajištění
stomatologické i lékařské péče jsme
se v našem městě oproti dobám před
rokem 1990 vrátili výrazně zpět.
Otázku fungování záchranné služby

Ing. Vladimír
Novotný,
klub ČSSD
Ta otázka je velmi široká a komplikovaná. Proto se nyní zaměřím pouze na organizační změny v ZZS. Ty
nemají totiž žádný vliv na dostupnost akutní neodkladné péče. Takzvaný RV (rendez-vous) systém
(výjezdová skupina, která je vyslána
v indikovaných případech k posádce
bez lékaře nebo také samostatně na
místo zásahu) funguje velmi dobře v
celé ČR.
Myslím, že obyvatelé města změnu vůbec nepocítili. Nejde o to, zda
na tom Žďár něco vydělal či nikoli, ale především o racionální, efektivní, rychlou a dostupnou zdra-

votní péči pro všechny, kteří akutní
péči potřebují. Posádky ZZS jsou
tedy denně připraveny v případě
potřeby okamžitě zasáhnout kdekoliv na území Kraje Vysočina a tedy
i ve Žďáře a okolí. Ani dříve nečekali záchranáři na dvoře polikliniky na to, zda se něco nestane právě
ve Žďáře nad Sázavou. To je mylná
představa. Zasahovali samozřejmě i
daleko mimo město a byli zde vázáni
(včetně lékaře) až do konce výkonu.
Zachraňovali totiž možná i Žďáráka
na druhém konci příslušné oblasti.
Nyní se jejich akceschopnost změnila. Provedou akutní výkon a předají posádce RZP. Lékař má následně volný prostor jet k jinému zásahu.
Je to práce velmi náročná, psychicky,
fyzicky i odborně. Je jen škoda, že
někteří zastupitelé města rychlost,
odbornost a akceschopnost záchranářů neustále zpochybňují.

Přichází změny zdravotnictví

MUDr. Romana
Bělohlávková,
klub KDU-ČSL
Domnívám se, že všechny otázky spolu úzce souvisejí. Společným
jmenovatelem je stárnutí populace, lékaře nevyjímaje. Máme před
sebou změny ve zdravotnictví, které
nás nepotěší – dostupnost mnoha
oborů i typů péče bude jiná – nechci
říct, že vždy horší, ale jiná. Toto však
není problém pouze našeho města,
nýbrž celé ČR.

Vše má svůj vývoj a svoji historii.
Dětská pohotovost / která sídlila
na Libušíně/ byla zrušena na konci
90tých let. V té době začala fungovat
dětská pohotovost pod Nemocnicí v
Novém Městě na Moravě a je tomu
tak dosud. Zásadní změna nastala
k 1. 1. 2008, kdy na naší poliklinice
byla zrušena noční LPS. Poslední
změna k 1. 7. 2016 omezila fungování pohotovosti na víkendy a svátky.
Přesto je naše město raritou v tom,
že LPS provozuje. V roce 2008 bylo
na poliklinice k 1. 7. zřízeno výjezdní stanoviště RLP / rychlé lékařské
pomoci/. Tomu předcházelo podepsání smlouvy o investiční dotaci
mezi městem / Mgr. Brychta/ a Krajem Vysočina. Kraj v ní poskytuje
městu dotaci 3.330 000 Kč na rekonstrukci a zřízení stanoviště RLP.
Smlouva byla uzavřena na dobu 30ti
let – příjemce /město/ se zavazuje
k tomu, že výjezdní stanoviště RLP
ponechá po tuto dobu poskytovateli /kraj/ k bezplatnému užívání.
Možnost výpovědi smlouvy je velmi
omezená. Jenomže – od 1. 1. 2019
zde již lékař přítomen není. Tato
poslední změna souvisí se zavedením systému RV / rendez – vous/ v
Kraji Vysočina. Touto poslední změnou se tedy ze stanoviště ve Ždáře
stalo stanoviště RZP / rychlé zdravotní pomoci/. Vím, že tato změna
byla vedení našeho města stroze krajem oznámena, bez možnosti vyjádření se či jakékoli diskuze. O tom,
zda lze toto považovat za porušení
původní smlouvy či nikoli, můžeme
diskutovat. Je však jistě škoda, že v
rámci nového systému RV naše město o přítomnost lékaře přišlo.
(Pokračování na str. 6)

