
Odpovědi náměstka hejtmana pro zdravotnictví Mar na Gebauera 
na otázky předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Zuzany Klusové  

1) ZK: Proč byl do funkce ředitele dočasně jmenován právě Jaroslav Brzyszkowski a
jak dlouho předpokládáte, že bude nemocnici vést?

MG:  Dle  platného  organizačního  řádu  nemocnice  je  prvním statutárním zástupcem
Jaroslav Brzyszkowski. Povede nemocnici do ukončení VŘ na místo ředitele nemocnice.
Materiál do rady, vyhlášení VŘ na místo ředitele nemocnice Třinec, je připraven na radu
kraje 25. 1. 2021 s předpokládaným dnem nástupu do funkce 1. 4. 2021.

2)  ZK:  Proč  se změnila  organizační  struktura vedení  nemocnice,  kdy přibyla  místa
náměstků? A narostly v této souvislos  mzdové náklady managementu?

MG:  Organizační  struktura  nemocnice  je  plně  v  kompetenci  ředitele,  potažmo
náměstků dané organizace. Tato nová organizační struktura nevešla v platnost, neboť
nebyla dostatečně projednána a schválena některými náměstky dle platných interních
směrnic. Došlo v ní ke zřízení místa personální náměstkyně s velmi nestandardními a
obrovskými  kompetencemi  (například  rozhodování  o  odměnách  a  příplatcích  pro
všechny  zaměstnance  nemocnice),  zřízení  místa  obchodního  náměstka,  další  pozice
auditora kvality, zrušení místa náměstka pro léčebnou péči (sloučení NLP pro interní a
chirurgické  obory).  Zcela  jednoznačně  by  došlo  ke  zvýšení  mzdových  nákladů
nemocnice.

3) ZK:  Proč muselo dojít  ke slučování  oddělení  kvůli  naplnění lůžkového fondu? S
jakou úsporou počítáte?

MG:  Slučování  lůžkového  fondu  bylo  vyvoláno  zčás  covid  situací,  ale  i  snížením
ekonomické náročnos , která nám však nebyla vyčíslena. 

4) ZK: Jaké personální změny učinil Mar n Sikora od svého jmenování do funkce a s
jakým odůvodněním? Změnil se nějak v této souvislos  počet zdravotníků?

MG: Výpověď z vedoucího místa vedoucí lékárny „na minutu” po cca 27 odpracovaných
letech v této nemocnici bez odstupného a bez odůvodnění (šušká se o bossingu, který
však  dle  mého  šetření  nebyl  potvrzen  a  nikdy  nahlášen),  zrušení  jednoho  místa
náměstka  pro  léčebnou  péči  pro  interní  obory  také  „na  minutu”  bez  řádného
odůvodnění, změny provázející odvolání NLP chirurgických oborů bez odůvodnění tak,
že  byl  odvolán,  nástupce  pozici  nepřijal,  zpětný  pokus  znovu  dosadit  odvolaného
náměstka, který to však již odmítl a na potře  povolat Dr. Ruckého, který tento post
zastával  před  3  lety,  zřízení  místa  obchodního  náměstka  bez  odůvodnění,  změny  v
kompetenci ústavní hygieničky a odvolání náměstkyně pro ošetřovatelatelskou péči s
odůvodněním, že tento tandem je tak silný a schopný, že je třeba jej rozbít. A dále již
zmíněný bod 2. Změna v počtu zdravotníků je v jednotkách. 



5)  ZK:  Z  jakého  důvodu  měla  být  ukončena  nájemní  smlouva  soukromé  plicní
ambulanci a co plánujete v daných prostorách nově umís t?

MG: Prostory, které má v nájmu plicní ambulance v rámci NsP Třinec Sosna, si vy poval
management  nemocnice,  by  se  hodily  k  přestěhování  a  rozšíření  gastro  centra
nemocnice. Zároveň byl údajně záměr nabídnout této ambulanci jiný menší prostor v
monobloku nemocnice. Avšak došlo k fatálnímu selhání v komunikaci s provozovateli
plicní ambulance, kde ošetřují cca 17 000 pacientů (dle mého zjištění při komunikaci s
plicní  lékařkou),  zároveň  nebyla  brána  v  potaz  již  existující  instalace  vlastního  RTG
přístroje na skenování plic.


