Jaký má záměr Moravskoslezský kraj s Bíloveckou nemocnicí?
Do této chvíle petici pro zachování stávající péče podepsalo 5 500 občanů!

Rada Moravskoslezského kraje zaslala organizačnímu výboru petice odpověď, projednanou v radě
kraje 17. 7. 2018. Pracovní skupina, jmenovaná radou pro optimalizaci zdravotnictví
v Moravskoslezském kraji, se poprvé sešla 25. července 2018.
Pracovní skupina PRO OPTIMALIZACI ZDRAVOTNICTVÍ V KRAJI se však zabývá jen Bíloveckou
nemocnicí a nemocnicí v Orlové? Jak tomu máme rozumět? Co je skutečným úkolem pracovní
skupiny?
Optimalizace zdravotnictví

v Moravskoslezském kraji nebo nalezení opory pro zrušení akutních
? Bílovecká nemocnice, a.s. na rozdíl ostatních nemocnic kraje se

lůžek v Bílovci a v Orlové

stabilizovala personálně i ekonomicky. Vykazuje zisk

Pokud v odpovědi občanům Rada kraje tvrdí,

a stabilitu personálního složení!

že cílem aktuálně navržené optimalizace zdravotní

lůžkové péče v MSK je udržení kvality a dostupnosti poskytované lůžkové nemocniční péče pro
všechny občany

důvěryhodná.

a vzápětí v Bílovci a Orlové navrhují jejich zrušení, nemohou být tvrzení rady

Autorem návrhu optimalizace, který schválilo zastupitelstvo kraje, je vedoucí zdravotnického odboru
Moravskoslezského kraje Ing. Rydrych s kolektivem. Jedním ze zásadních nedostatků je ekonomické
vyčíslení optimalizace, což bývá vždy základem pro jakýkoliv strategický dokument, zvláště při
předpokládaných ztrátách v řádech stovek milionů Kč.
Žádáme tímto, aby byl člen představenstva Bílovecké nemocnice, a.s. Ing. Rydrych odvolán.
Nemůže zastupovat zájmy nemocnice a zároveň ji rušit. Jedná se o střet zájmů.
Žádáme také, aby náměstek hejtmana MUDr. Gebauer dodržel svůj veřejně deklarovaný příslib,

který vyslovil na zasedání Zastupitelstva města Bílovec, na setkání se zaměstnanci Bílovecké
nemocnice a. s. a na zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 14. června 2018, a to, že
akutní lůžka v Bílovci zůstanou!
Děkujeme všem občanům, kteří Bíloveckou nemocnici, a.s. podporují a podporu potvrdili svým
podpisem. K dnešnímu dni máme již 5 500 podpisů.

Ing. Sylva Kováčiková
místostarostka města Bílovec
603 426 797

