
Zprávy z okolí regionu

Ostrá kritika neutichá. Zdravotníci přitvrzují
Koncepci zdravotnictví mají řešit
krajští zastupitelé v červnu. Platit
má od Nového roku

RENÁTA VEČERKOVÁ

Region – Spory kvůli plánované koncepci
zdravotnictví ve Zlínském kraji se stále
vyhrocují. Na jedné straně je vedení kraje
a zlínské nemocnice, na druhé 2500 pe-
tičníků z řad zdravotníků a kulatý stůl.
V koncepci jde o sloučení nemocnic v

regionu pod jednu hlavičku, sloučení jed-
notlivých oddělení, společné financování
nemocnic, provádění nejnáročnějších vý-
konů pouze ve specializovaných centrech
v jednotlivých zařízeních kraje a další
plánované změny.
Jenže nikdo zatím neví, co přesně může

čekat. Zdravotníci jsou nervózní, ve vzdu-
chu visí spousta nezodpovězených otázek.
Situace je podle předsedy zlínské lékařské
komory Jaromíra Bernátka nepřehledná.
„Jenom znejisťuje personál zdravotnických

zařízení. To má za následek odchod kvali-
fikovaných lidí a tedy již přímé ohrožení
dostupnosti zdravotní péče ve Zlínském
kraji,“ připomněl Bernátek.
Kulatý stůl se sešel už podruhé. Tvořila

jej desítka účastníků. Kromě Aleny Gaj-
důškové a Jaromíra Bernátka diskutoval o
tématu předseda zdravotnického výboru
krajského zastupitelstva Michal Filip
(ANO), přizváni byli zástupci odborů i
zdravotnického personálu.
Shodli se na tom, že zásadním krokem

pro udržení kvality a dostupnosti zdra-
votní péče musí být prosazení vyšších
úhrad za poskytovanou péči.
Kulatý stůl stojí za zdravotníky pode-

psanými proti koncepci. Je jich už dva a
půl tisíce z celého kraje. Vadí jim omezo-
vání fungující a dostupné zdravotní péče v
nemocnicích založených krajem. Prohlá-
šení a tiskové zprávy hejtmana Čunka

krajem.
Čunka

krajem.
a

ředitele Maráčka jsou podle petice určeny
jen k uchlácholení laické veřejnosti. „Dis-
kusi se zdravotníky se úporně brání,“ tvrdí
mluvčí petičního výboru Miloš Kucián.
Rozhodně se podle něj nejedná jen o

běžné manažerské rozhodnutí, jak je pre-
zentováno. Ať už bude výsledná koncepce
jakákoli, bude mít dalekosáhlé a trvalé
důsledky pro všechny zúčastněné, dodává.

„Nikdo z vedení nemocnic
Zlínskéhokraje nebyl
k žádnémukulatému stolu
adiskusi pozván. Vedení ani
nebylo informováno
oprůběhu či závěrech to-
hoto jednání. Nedostalo
tedy oficiálněmožnost se
kdiskutovanýmtématům
vyjádřit.“

Lucie Štěpánková, členkapředstavenstev

nemocnic Zlínskéhokraje

Za pečivo si od podzimu asi připlatíme. I kvůli suchu
Region – Zase o něco hlouběji do kapsy
budeme mít zřejmě už na podzim. Není
totiž vyloučené, že kvůli suchu podraží
pečivo i o několik korun. Potvrdila to ředi-
telka Agrární komory Zlín Jana Brázdilová.
A bude za to moci nejen sucho, jež se od-
razí na kvalitě plodin, ale také nedostatek
polí, které zemědělci obhospodařují.
„Vlastní produkce nám určitě nepostačí.

Budeme nuceni obiloviny dovážet ze za-
hraničí, což se prodraží a může rovněž
způsobit zdražení pečiva. Mělo by být
důležité, že co si vypěstujeme, máme
si také sami zpracovat a sníst. Místo
polí určených pro vlastní produkci
se ale na řadě míst staví nesmysly,“
zdůraznila.

Sucho může snížit hlavně kvalitu potra-
vinářské pšenice či sladovnického ječme-
nu, které teprve začínají nabírat na kla-
sech. „Zatím ale nejde odhadnout, zda

sucho na to bude mít až takový vliv, zda
úrodu občasné týdny dešťů pak zachrání či
ne,“ podotkla Jana Brázdilová.
Představa dražšího pečiva pochopitelně

netěší například Milenu Kutrovou ze Zlína.
„Je to samozřejmě nepříjemné, ale pokud
nebude úroda, tak to asi jinak nepůjde,“
postekla si.
Podle předsedy Okresní agrární komory

Kroměříž Jana Haška sucho už loni způ-
sobilo ztráty a výpadky v úrodě. Jaký do-
pad bude mít na výnosy letos, si ovšem
prozatím netroufá odhadnout. „Je teprve
květen. Na druhou stranu příroda si ne-
přízeň počasí částečně umí částečně sama
vykompenzovat,“ dodal Hašek. (jk)
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Bodnutí hmyzu může i zabít. Začíná jich přibývat
Region – K likvidaci bodavého hmyzu
vyjížděly letos jednotky hasičů ve Zlín-
ském kraji teprve osmkrát. „Přestože jsme
skočili rovnou do letních teplot, zatím
není zásahů tolik. Co se druhu hmyzu tý-
če, vedou včelí roje,“ nechala se slyšet
mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Naposled zasahovali u včelího roje v

Květné zahradě v Kroměříži, který se usa-
dil na stromě. „Vyjíždíme vždy na místa,
kde je velká koncentrace lidí a hrozí po-

tenciální nebezpečí,“ doplnila Lucie Javo-
říková. Příkladem je podle jejích slov zá-
sah ze 14. května, kdy hasiči likvidovali
včelí roj v Otrokovicích, který se usadil na
stromě v těsné blízkosti vchodu do místní
základní školy. Podle Lucie Javoříková se
nedá říct, jestli počet zásahů klesá, či
stoupá. Loni to bylo třeba dvaadvaceet
případů, předloni však dvaačtyřicet.
Podle údajů záchranářů nejčastěji lidi

bodne včela, vosa nebo sršeň. „Reakce

jsou různě závažné. Může jít o kožní pro-
jevy, dýchací potíže i oběhové selhání,
kdy dojde k anafylaktickému šoku,“ sdělil
mluvčí krajských záchranářů Petr Olšan.
Při lehčích reakcích doporučují lékaři

místo chladit a vzít lék proti alergii. Při
silnějších přivolat záchranku. Problém je
u alergiků. Že

přivolat
Že
přivolat

je člověk alergický napříkladnapříklad
na včelí bodnutí, ale nemusí vědět ani v
padesáti. Jiní to naopak po zkušenosti vě-
dí a jsou na to připravení. (bm, mach)
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