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Tisková zpráva
Zrušení detašovaného pracoviště v budově Městské polikliniky na
Zahradníkově ulici.
Ambulance na Zahradníkově ulici jako detašované pracoviště MOÚ byla otevřena 1. 10. 2004. Do
konce roku 2013 tudy prošlo celkem 6 020 pacientů (celkem 54 208 návštěv). Z toho bylo pouze 25 %
onkologických pacientů a zbytek – tedy tři čtvrtiny neonkologických. Důvody zrušení tohoto
pracoviště:
1. Důvodem otevření tohoto detašovaného pracoviště bylo provádění mamárního screeningu na
Zahradníkově ulici a převzetí tímto způsobem diagnostikovaných pacientek s rakovinou prsu
do MOÚ. Bohužel mamární screening se zde už několik let neprovádí a chybí tady také další
radiodiagnostické metody – ultrazvuk. Proto musíme množství pacientů, kteří tato vyšetření
potřebují, posílat přímo do MOÚ. Převedení pacientů z naší ambulance na Zahradníkově ulici
do ambulance v MOÚ znamená, že veškerou zdravotní péči budou absolvovat „pod jednou
střechou“.
2. Přesun pracoviště přímo do MÚ bude znamenat také určitou výhodu pro naše zaměstnance,
neboť bude usnadněna jejich zastupitelnost. V případě nutnosti dojde k operativnímu přesunu
pacientů na jinou ambulanci v rámci MOÚ.
3. Finanční důvody: od roku 2010 dochází postupně ke snižování bodové produkce v této
ambulanci a naopak k navyšování nákladů na nájem a s ním spojené služby. Další náklady
vznikají v důsledku detašovaného pracoviště (zásobování zdravotnickým materiálem, převoz
biologického materiálu….). V této chvíli jde o zátěž ve výši téměř 350 000 Kč ročně.
4. Navíc jsme pracoviště s mezinárodní akreditací Joint Commission International, která nám
ukládá, že musíme garantovat kvalitu zdravotní péče, potažmo doplňujících vyšetření
(laboratorních) na stejné úrovni ve všech pracovištích spadajících pod MOÚ, což se na
detašovaných pracovištích, kde je vlastníkem jiný subjekt, velice těžko naplňuje.
Ambulance na Zahradníkově ulici se pro pacienty ruší v pátek 14. února a v pondělí 24. února se pro
ně otevírá ambulance v Bakešově pavilonu přímo v MOÚ.
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