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Vyřazení traumacentra ze sítě
nehodlá Pardubický kraj přijmout
Pardubický kraj/ Dne 2. pro-
since byl Ministerstvem
zdravotnictví České republi-
ky vydán Věstník, který vy-
řazuje Traumatologické cent-
rum Pardubické krajské ne-
mocnice, a. s. ze seznamu su-
perspecializovaných center.

Funkci tohoto specializova-
ného pracoviště převezme v
celém rozsahu pro Pardubic-
ký kraj Traumatologické cen-
trum FN Hradec Králové.

Pardubický kraj – jako sto-
procentní akcionář pardu-
bické nemocnice – se tuto
skutečnost dozvěděl z tiskové
konference ministra Julínka.

Situaci začala samospráva
Pardubického kraje okamžitě
řešit v úzké spolupráci s ve-
dením pardubické nemocni-
ce. Hejtman Radko Martínek
svolal mimořádné jednání
bezpečnostní rady kraje, kte-
rá jasně deklarovala svůj ne-
souhlas s postupem minister-
stva zdravotnictví a pověřila
hejtmana k jednání s Tomá-
šem Julínkem.

„Se stanoviskem minister-
stva zdravotnictví nesouhla-
síme a považujeme jej za ha-
zard se zdravím našich obča-
nů. Ministr zdravotnictví
mne sice při prvním rozhovo-

ru ujistil, že vyřazení pardu-
bického traumacentra ze sítě
superspecializovaných pra-
covišť neznamená jeho zruše-
ní a že oddělení prý bude pra-
covat i nadále, ale už nebu-
deme mít možnost získat fi-
nanční prostředky z Evrop-
ské unie na modernizaci
technologií. Chceme po mi-
nisterstvu zaručit kompenza-
ci těchto prostředků z jiných
zdrojů a písemný doklad o
tom, že zdravotní pojišťovny
uzavřou potřebné smlouvy a
budou péči v traumacentru
hradit – což nyní věstník vy-
daný ministerstvem neu-
možňuje,“ řekl hejtman Par-
dubického kraje Radko
Martínek.

Ředitel Pardubické krajské
nemocnice, a. s. Josef Šimur-
da k tomu dodává: „Z Věstní-
ku jednoznačně vyplývá, že
pokud bude pacient ve 14 de-
finovaných skupinách dia-
gnóz ošetřen mimo centrum,
dopouští se takové pracoviště
postupu non lege artis, což je
jednoduše řečeno špatný po-
stup v léčbě. Ministerstvo
zdravotnictví navazuje ruše-
ní center i na zásadní reorga-
nizaci rychlé záchranné služ-
by. K té však došlo jenom čás-

tečně a záchranná služba není
v těchto chvílích schopna
hromadných transportů do
Hradce Králové bez odkrytí
území vlastního kraje.“ Par-
dubice se navíc nachází v ex-
ponované lokalitě s velkými
průmyslovými podniky, že-
lezničním koridorem či me-
zinárodním letištěm.

„Naše traumacentrum bylo
vyřazeno ze seznamu na zá-
kladě auditu, s jehož výsledky
nebyl nikdo, včetně vedení
nemocnice, seznámen. Nikdo
neví, jaká konkrétní kritéria
byla pro srovnání použita. To
hodnotíme jako zcela nepřija-
telné a musíme se proti tomu
ohradit,“ dodala radní Par-
dubického kraje pro zdravot-
nictví Markéta Tauberová.

Traumatologické centrum
Pardubické krajské nemocni-
ce bylo ustanoveno minister-
stvem zdravotnictví v roce
1998.

Funguje tedy deset let, po ce-
lou tuto dobu se neuskutečnil
jediný audit nebo kontrola je-
ho činnosti. Nebyl vyslán je-
diný signál ze strany minis-
terstva či Odborné traumato-
logické společnosti o nedo-
statcích či nespokojenosti s
jeho činností.PŘIJÍMACÍ SÁL traumacentra v Pardubické krajské nemocnici.

O nás bez nás... Tak postupuje
Ministerstvo zdravotnictví České
republiky vůči Pardubickému kraji

Pardubický kraj/ Deník MF DNES přinesl ve středu 10. prosince článek o
budoucnosti onkologických center v českých a moravských krajích. Autoři
textu se odvolávají na audit onkologických center zpracovaný minister-
stvem zdravotnictví a citují pracovníky ministerstva. Výsledkem auditu je
zrušení několika center – včetně toho pardubického.

A samospráva Pardubického kraje se ptá: Jak je možné, že ministerstvo
nás o auditu neinformovalo a výsledek auditu nám sděluje jen prostřednic-
tvím médií?!

„Jsme v šoku. Ministerstvo zdravotnictví v případě onkologických center
postupuje stejně jako u traumacenter. Nikdo s námi nekonzultoval výstupy
z auditu, nikdo nás o jeho výsledcích neinformoval, neměli jsme možnost vy-
jádřit se k závěrům auditorů. Dozvídat se z novin, že jedno z neklíčovějších a
nejmodernějších odvětví Pardubické krajské nemocnice má skončit, je pro
nás neférové jednání, které rozhodně nehodláme přijmout. Budeme za on-
kocentrum bojovat – stejně jako bojujeme za traumacentrum,“ prohlásila
radní Pardubického kraje zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová
s tím, že Pardubický kraj bude okamžitě kontaktovat ministra zdravotnictví
Tomáše Julínka. „Chceme vidět výsledky auditu, chceme se k nim vyjádřit a
chceme si s ministrem vyříkat své názory. Nedovolíme, aby špičková péče o
pacienty z našeho kraje byla zrušena.“

Basketbalové legendy pomohly dětem
Tým Nymburka představil stříbrné medailisty z mistrovství Evropy 1985

Pardubický kraj/ V záři reflek-
torů se 9. prosince znovu ocitli
hráči slavného českosloven-
ského basketbalového týmu,
který v roce 1985 získal na mis-
trovství Evropy v německém
Stuttgartu stříbrné medaile.
Legendy se sešly na pozvání
současného mistra domácí nej-
vyšší basketbalové ligy, týmu
ČEZ Basketball Nymburk, o
přestávce eurocupového utkání
Nymburka se španělským
Bilbaem.

Kromě toho, že divákům zno-
vu připomněly svůj fenomenál-
ní úspěch, také prospěly dobré
věci. Autentický dres týmu ze
šampionátu koupila za 50 tisíc
finanční poradenská společnost
Partners a peníze putovaly na
účet dětského oddělení Pardu-
bické krajské nemocnice na ná-
kup speciálního přístroje. Sym-
bolický šek předal primáři dět-
ského oddělení Vladimíru
Němcovi za společnost Partners
ředitel její východočeské divize
a odchovanec pardubického
basketbalu Petr Welsch.

Do finále mistrovství Evropy
se hráči v roce 1985 dostali po

napínavém a zajímavém utkání
se Španěly, ve kterém nakonec
zvítězili poměrem 98:95. Dvě
minuty před koncem zápasu byl
přitom stav utkání nerozhodný
86:86. Stříbro ze Stuttgartu i po
třiadvaceti letech zůstává zatím
poslední medailí českých bas-
ketbalistů z evropského šampi-
onátu. Tým ČEZ Basketball
Nymburk letošním představe-
ním legend spojeným s charita-
tivním podtextem navázal na
tradici započatou již v roce 2007,
kdy během jednoho z eurocupo-
vých zápasů představil legendy
Zbrojovky Brno, dvojnásobné-
ho finalisty Poháru mistrů ev-
ropských zemí (1964 a 1968), a
Slavie VŠ Praha, která naopak v
roce 1969 vyhrála Pohár vítězů
pohárů.

Co dnes dělají hráči legen-
dárního týmu:

Zdeněk Böhm (NHKG Ostra-
va): majitel reklamní agentury

Kamil Brabenec (Zbrojovka
Brno): připravuje stánky na vý-
stavištích

Vlastimil Havlík (Zbrojovka
Brno): asistent trenéra u žen
Brna

Leoš Krejčí (Zbrojovka Br-
no): podnikatel, hráč Šlapanic

Stanislav Kropilák (Inter
Bratislava): poslanec, šéf Interu
Bratislava

Oto Matický (RH Pardubice):
trenér Interu Bratislava

Jiří Okáč (Dukla Olomouc):
hraje městskou soutěž za Sokol
Brno II

Peter Rajniak (Inter Brati-
slava): zemřel

Jaroslav Skála (Chemosvit

Svit): obchodní zástupce spo-
lečnosti Whirlpool

Igor Vraniak (Chemosvit
Svit): inženýr chemie

Vladimír Vyoral (Sparta
Praha): trenér mládeže v Sokolu
pražském

Juraj Žuffa (Inter Bratisla-
va): člen vedení Slovenské bas-
ketbalové asociace

Pozn.: kluby za jménem hrá-
če jsou kluby v době mistrovství
Evropy 1985

Ředitel Josef Šimurda o Pardubické krajské nemocnici
Pardubice/ V posledním listo-
padovém týdnu vyšel Věstník
Ministerstva zdravotnictví,
ve kterém je řešena proble-
matika traumatologické péče
v ČR – viz článek výše.

Traumatologie má v Par-
dubicích dlouholetou tradici
a bývalí přednostové oddělení
prim. MUDr. Černý a jeho žák
MUDr. Motyčka, CSc., spo-
lečně s MUDr. Zelníčkem,
CSc., dlouholetým ředitelem
Úrazové nemocnice Brno, pa-
třili k nestorům a průkopní-
kům české traumatologie a
zcela zásadním způsobem
ovlivnili charakter tohoto
medicínského oboru. Trau-
matologie se ve zdejším regi-
onu pěstuje od dob, kdy na
většině českých pracovišť
tento obor nebyl vůbec znám.

Traumatologie řeší nej-
vážnější úrazové stavy a po-
ranění ohrožující život. Tyto
stavy a jejich počet se nedá
dopředu plánovat a co nej-
rychlejší transport postiže-
ných osob na traumatologic-
ké oddělení je nezbytným
předpokladem pro záchranu

života. V Pardubickém kraji a
speciálně v Pardubicích, kte-
ré jsou dopravním uzlem a
průmyslovým centrem, exis-
tuje řada bezpečnostních ri-
zik. Proto je otázka dostup-
nosti traumatologické péče
naprosto klíčová pro obyvate-

le Pardubického kraje. Důle-
žitá je přitom i součinnost se
zdravotnickou záchrannou
službou a hasiči.

Pardubická krajská ne-
mocnice, a. s., požádala o 80
mil. Kč na modernizaci a do-
vybavení přístrojové techni-

ky pro potřeby traumacentra
z integrovaného operačního
programu EU na specializo-
vanou péči.

Zároveň by tyto diagnos-
tické přístroje byly využívá-
ny i běžnými pacienty naší
nemocnice. Vydáním již zmí-

něného věstníku a vyřazením
traumacentra ze seznamu
přišla pardubická nemocnice
bohužel také o tyto nemalé
investiční prostředky. Přes
veškerou snahu vedení ne-
mocnice a Pardubického kra-
je bohužel nebyly vyslyšeny
argumenty o důležitosti
traumacentra pro Pardubic-
ký kraj.

Budeme však hledat další
možnosti, jak udržet trauma-
tologické výkony v pardubic-
ké nemocnici.

Existuje stále šance, že i
nadále nemocnice bude mít
dosud prováděné výkony na-
smlouvány se zdravotními
pojišťovnami.

Blíží se závěr roku a Par-
dubická krajská nemocnice,
a. s., nežije jenom traumato-
logií. Po ekonomicky a per-
sonálně velmi složitých le-
tech 2007 a 2008 máme pro rok
2009 připravena některá zlep-
šení pro naše pacienty.

Zřídíme informační recep-
ci a non stop infolinku, paci-
enti budou moci získat infor-
mace o nemocnici také pro-

střednictvím e-mailu.
Bez ohledu na to, že nedo-

staneme zmíněných 80 mil.
Kč pro traumacentrum, chtěli
bychom pořídit nový počíta-
čový tomograf na radiodia-
gnostické oddělení a další pro
traumatologické výkony.

Plánujeme dílčí stavební
investice na zlepšení stavu
některých oddělení.

Pro některá oddělení plá-
nujeme posílení týmu specia-
listů lékařů a také sester.

Musíme také zlepšit fungo-
vání administrativy a pod-
půrných služeb.

Na konci roku je vždy čas
na hodnocení a také na přání.
Přejme tedy Pardubické kraj-
ské nemocnici, a. s., do nové-
ho roku, aby se jí dařilo při
zlepšování služeb vám obča-
nům a pacientům. Zároveň
vás chci ubezpečit, že váš ná-
zor na naše služby nás zajímá
a je pro nás důležitý.

Za sebe i své spolupracov-
níky přeji všem čtenářům
pevné zdraví a životní spoko-
jenost. Josef Šimurda, ředitel

Pardubické krajské nemocnice, a. s.

HORNÍ ŘADA ZLEVA: předseda ALK (Asociace ligových klubů) Zdeněk
Bříza, Leoš Krejčí, Stanislav Kropilák, Jiří Okáč, Oto Matický, Igor Vrani-
ak, prezident týmu ČEZ Basketball Nymburk Miroslav Jansta, tiskový
mluvčí týmu ČEZ Basketball Nymburk Jiří Zídek.
DOLNÍ ŘADA ZLEVA: Vlastimil Havlík, Vladimír Vyoral, Kamil Brabe-
nec, trenér Pavel Petera, vedoucí mužstva Ivan Mezera, ředitel výcho-
dočeské divize společnosti Partners Petr Petr Welsch a primář dětského
oddělení Pardubické krajské nemocnice Vladimír Němec.


