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Podle televize Prima nemocný vězeň zkolabo-
val a záchranná služba ho převezla do praž-
ské Nemocnice Na Bulovce, kde leží na jed-

notce intenzivní péče. Suchý médiím potvrdil, že
jeden z odsouzených byl hospitalizován. Zda jde
skutečně o meningokokové onemocnění, ale podle
něj dosud nebylo jednoznačně prokázáno. „Zatím
to nemáme jasně potvrzeno, ale je tam podezření,“
uvedl.

Vysoce nakažlivá choroba
Věznice podle něj nákazu nepodceňuje. „Byla při-
jata veškerá opatření, která z toho vyplývají, a spo-
lupracujeme s okresní hygienickou stanicí,“ dodal
Suchý bez dalších podrobností.

Meningokok je vysoce infekční, nemoc se může
projevit jako zápal mozkových blan, infekce míchy
či jako krevní infekce. Šíří se kašláním, kýcháním
a přímým kontaktem s přenašečem. Mezi příznaky
mohou patřit bolesti hlavy, zvracení, horečka, po-
rucha vědomí či krvácivé projevy na kůži.

Kraj chystá koncepci rozvoje čtyř
krajských nemocnic, navrženo je
rušení některých oddělení. Změ-

nami se už několik měsíců zabývá laická
i odborná veřejnost, některé kroky část
politiků i odborníků kritizuje. Proti
chystaným změnám ve zdravotnictví se
již dříve postavili starostové z Kromě-
řížska, v otevřeném dopisu zastupitelům
žádají zachování lékařské péče v Kro-
měřížské nemocnici v nynějším rozsahu.
V březnu sepsali petici i zdravotníci
v kraji, podle nichž by se veškeré kon-
cepční změny ve zdravotnictví měly pro-
jednat s odbornou veřejností v regionu.

Petici podepsali předsedové všech čtyř
okresních sdružení České lékařské ko-
mory.

Kritika se týká jen
„polotovaru“
Krajské zastupitelstvo by se koncepcí
mělo zabývat 23. dubna. O týden dřív,
16. dubna, se chystá konference, na níž
by měla být koncepce představena za-
stupitelům i veřejnosti. Hejtman Jiří Ču-
nek (KDU-ČSL) již uvedl, že výzvy a pe-
tice svá tvrzení opírají o návrh koncepce,
který je nehotový. Někteří politici podle
něj občany straší. „Jak jsem již několi-

krát sdělil, koncepce se všemi ekono-
mickými náležitostmi a konkrétními ná-
vrhy v jednotlivých nemocnicích bude
předložena zastupitelům 16. dubna a ob-
čané Zlínského kraje se s ní budou moci
také seznámit, protože jednání bude
přenášeno on-line. Vše, co se v různých

peticích píše, je tím pádem nepřesné
a hlavně zbytečné, protože závěry lze
dělat až na základě materiálů, které jsou
hotové,“ uvedl hejtman. Důvodem k no-
vému systému řízení nemocnic je podle
Jiřího Čunka zejména velká zadluženost
nemocnic z minulosti.

Vadí autoritativní
rozhodování
Petice s názvem Boj za nemocnice chce
zabránit uzavírání a slučování důležitých
oddělení v nemocnicích v Kroměříži,
Uherském Hradišti a Vsetíně, také pří-
padnému stěhování zlínské nemocnice.
„Nemůžeme mlčky přihlížet tomu, co se
aktuálně odehrává v rámci krajského
zdravotnictví. Překotné změny a nepro-
myšlené experimenty, které jsou realizo-
vány či připravovány vedením Zlínského
kraje v jím ovládaných nemocnicích, mo-
hou reálně ohrozit kvalitu a dostupnost
zdravotní péče v našem kraji. Množství
těchto zásadních změn se odehrává auto-
ritativně, nepromyšleně, bez zjevné pod-
pory krajského zastupitelstva, bez pod-
pory odborných lékařských autorit,
lékařských společností a také bez trans-
parentní analýzy,“ uvedl předseda petič-
ního výboru Zdeněk Mikel. 

Kvůli chystaným změnám v krajských nemocnicích ve
Zlínském kraji vznikla další petice nazvaná Boj za
nemocnice. Novináře o tom informoval člen petičního
výboru Michal Dvouletý, který je také krajským zastupitelem
za Svobodné a Soukromníky. Iniciátoři petice chtějí
zabránit snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče v kraji.

Boj za nemocnice ve Zlínském kraji
pokračuje další petiční akcí

„Desetimilionový projekt na rekon-
strukci místností a nákup vyba-
vení schválila krajská rada. Před-

mětem projektu je také dodávka nového
vybavení laboratoří fyziky, chemie a bio-
logie. Rekonstrukce chod školy výrazně
neomezí, převážná část stavebních prací
by se měla stihnout během letních
prázdnin,“ řekl Lechmann. Termín do-
končení modernizace Vyšší odborné ško-
ly zdravotnické a Střední zdravotnické
školy v Hradci Králové je naplánován na
prosinec 2018.

Výuka bude
bezpečnější
a bezbariérová
Stavební úpravy se budou týkat nových
rozvodů plynu, vody a odpadů. V plánu
je výstavba výtahu, který umožní handi-
capovaným studentům bezbariérový pří-
stup. „Rekonstrukce laboratoří hradecké
zdravotnické školy je nezbytná. Stav la-
boratoří odpovídá době, kdy byl jejich
inventář pořízen, a to bylo před více jak
20 lety. Kromě nedostačujících prostorů
pro ukládání pracovních pomůcek a řady

problémů s technickým zařízením míst-
ností je hlavním problémem především
ochrana zdraví žáků,“ uvedla náměstky-
ně hejtmana pro školství, kulturu a sport
Martina Berdychová.
Moderní laboratoře podle ní zvýší kvalitu
výuky i bezpečnost ve škole. „Rekonstruk-
ce bude mít i pozitivní dopad na žáky se
zdravotními omezeními, což by do bu-
doucna mohlo umožnit takto handicapo-
vaným vstup do oboru zdravotnictví,“
uvedla ředitelka školy Soňa Lamichová.
Rekonstrukce má stát 10,4 milionu korun
včetně DPH, 90 procent nákladů by měla
pokrýt dotace z Integrovaného regionál-
ního operačního programu (IROP). Zby-
tek půjde z krajského rozpočtu.
Zdravotnická škola v Hradci Králové nabízí
kromě maturitních oborů Zdravotnické
lyceum, Zdravotnický asistent, Laborator-
ní asistent či Asistent zubního technika

i vyšší odborné vzdělání v oborech Diplo-
movaná všeobecná sestra, Diplomovaný
farmaceutický asistent, Diplomovaný

zubní technik a Diplomovaný zdravotní
laborant. Nově škola otevírá i obor Di-
plomovaná dětská sestra.

Královéhradecký kraj letos za více než deset milionů korun
zmodernizuje v hradecké zdravotnické škole laboratoře,
vybaví je novým zařízením a v budově postaví výtah.
Stavební práce by měly začít v květnu. Novináře o tom
informoval Dan Lechmann z tiskového oddělení kraje.

Ve vinařické věznici se zřejmě
objevila meningokoková infekce.
Jeden odsouzený s podezřením na
toto onemocnění skončil
v nemocnici. „Věznice kvůli nákaze
přijala veškerá nezbytná opatření,“
řekl novinářům mluvčí zařízení
Ivan Suchý.

Hradecká „zdrávka“ dostane nové vybavení laboratoře

regiony

Za mříže věznice pronikl
meningokok

„Původní projektová cena byla 69 milionů ko-
run bez DPH. Když vloni v létě přišla jediná
nabídka na 72 milionů, nemohli jsme ji vy-

brat, protože byla jediná. Ta současná nabídka se
blíží 75 milionům, což je cena, kterou musíme ak-
ceptovat,“ uvedl Bureš. Za tím, že kraj musel soutěž
dvakrát opakovat, je podle něj spíše vytíženost sta-
vebních firem a tím růst cen na stavebním trhu
než podhodnocená cena projektu.

Stavba bude probíhat za
chodu
Porodnické oddělení bude mít 17 lůžek v nových
pokojích, v části pro riziková těhotenství bude čtyři
až šest lůžek. Kromě toho vzniknou tři porodní po-
koje, zákrokový sál a šest novorozeneckých lůžek.
Počítá se i se čtyřmi inspekčními pokoji.
Práce na porodnici budou rozděleny do dvou etap,
stavbaři budou pracovat za provozu oddělení. To

bude od července jedinou porodnicí na Karlovarsku.
Porodnice v Ostrově nedávno ohlásila, že kvůli klesa -
jícímu počtu porodů a nedostatku personálu musí
provoz ukončit. Podle Bureše je ale karlovarská ne-
mocnice, která je ve správě akciové společnosti Kar-
lovarská krajská nemocnice, schopná se o rodičky
bez problémů postarat i v době rekonstrukce.

Karlovarský kraj napotřetí vybral dodavatele rekonstrukce gynekologicko-
porodnického oddělení karlovarské nemocnice. Bude stát 90,7 milionu
korun s DPH (75 milionů bez DPH). „Dvě předešlé soutěže musel kraj
zrušit kvůli malému zájmu dodavatelů,“ řekl novinářům krajský radní
pro zdravotnictví Jan Bureš (ODS).

Karlovarská porodnice
projde rekonstrukcí
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