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č e c H y  a  M o r av a
V Brně, 5. dubna 2011

StanoviSko Řádu MiloSrdných bratŘí  
k aktuální situaci v Nemocnici Milosrdných bratří Brno 

 
       V posledních dnech zaměřila media svou pozornost na situaci v Nemocnici Milosrdných bratří Brno. Protože tato nemocnice nese 
naše jméno, náš řád ji masivně podporuje přenecháním rozsáhlého areálu budov  a pozemků za symbolické nájemné a dokonce nese 
za ni určitou spoluodpovědnost na základě své účasti v dozorčí radě nemocnice, považuje náš řád za vhodné se k aktuální situaci  
v této nemocnici veřejně vyjádřit. 

      Odchod skupiny lékařů-anesteziologů,  k němuž došlo koncem února tohoto roku, považuje náš řád za pokračování celostátní 
vyděračské kampaně některých nemocničních lékařů s názvem „ Děkujeme-odcházíme “, a tedy za plánovanou a řízenou sabotáž  za 
účelem vyvolání destabilizace nemocnice a jejího faktického ovládnutí ze strany LOK.  Není jistě náhodou, že tato skupina bývalých 
lékařů  nemocnice představuje zároveň nejradikálnější jádro místní organizace LOK, pevně semknuté okolo bývalého předsedy  LOK 
anesteziologa dr. Kutého.

      Dle přesvědčení  našeho řádu pak má toto pokračování akce „ Děkujeme-odcházíme “  posloužit zejména odvedení pozornosti  
od mimořádně znepokojivého faktu, že nemocnice se trvale nachází v provozní ztrátě  ve výši okolo 50 000 000,-Kč, a zejména  
k zablokování nezbytných organizačních změn uvnitř této nemocnice, bez nichž si nelze redukci resp. úplnou eliminaci zmíněné 
provozní ztráty představit. 

     Náš řád i jako případný budoucí provozovatel této nemocnice má mimořádný zájem na úplném odbourání provozní ztráty a na 
stabilizaci  ekonomické situace nemocnice, a z tohoto důvodu nemůže podporovat žádné trvalé obnovení  organizačního statutu 
quo nemocnice  z doby před 1.3.2011, pokud by se tak mělo stát za cenu další fixace nebo dokonce prohlubování zmíněné provozní 
ztráty. Náš řád je připraven naopak podpořit každou organizační změnu, která povede k tomu, že nemocnice bude nadále poskytovat 
pouze ty zdravotnické služby, které budou skutečně potřeba, které si u ní pojišťovny, stát a město výslovně objednají, a které si také 
tito objednavatelé v plném rozsahu zaplatí. Dosud se tak bohužel nedělo a neděje.

      Náš řád je připraven ze všech svých sil podpořit i nezbytnou etickou obnovu nemocnice za účelem podřízení osobních nebo 
skupinových profesních zájmů zájmům nemocnice jako celku a zájmům jejích klientů. V tomto smyslu náš řád nijak nehodlá zastírat, 
že odchod těch lékařů, kteří ve své morální otrlosti neváhají k prosazení svých dílčích osobních nebo skupinových  zájmů riskovat  
i případné ohrožení životů a zdraví pacientů, přijal s mimořádnou úlevou. 

      Náš řád se distancuje rovněž od nevkusné politizace této věci, kdy se na tomto pokusu o zjevně účelovou obstrukci činnosti 
nemocnice Milosrdných bratří Brno začaly přiživovat dokonce některé politické strany. Je pro náš řád mimořádně zarmucující, že  
k této politizaci se  snížila i brněnská organizace KDU-ČSL, která  dala na své oficiální tiskové konferenci prostor bývalému předsedovi 
LOK a organizátorovi zmíněné obstrukce. Tím se tato strana jistě nejen v našich očích  veřejně ztotožnila s jeho eticky odpudivými  
metodami a zřejmě i cíly,  a dále zdiskreditovala obecné hodnoty, ke kterým se verbálně hlásí.   

     S mimořádnou úlevou a pocitem vděčnosti proto náš řád vítá, že i přes temné intriky nejrůznějšího druhu, se v rekordně krátké 
době jednoho měsíce podařilo managementu nemocnice obnovit tým a služby v oboru anesteziologie v rozsahu potřebném pro 
bezporuchový chod ostatních provozů nemocnice. Zároveň náš řád vyzývá všechny zainteresované osoby a zájmové skupiny, včetně 
politických stran  a medií, aby nemocnici a jejímu zřizovateli  umožnily provést nezbytné reformní kroky  za účelem optimalizace 
provozu nemocnice, a aby se nadále zdržely  všech projevů, které do věcného rozhodování v této ryze odborné problematice vnášejí 
demagogické  a hysterické prvky, a pokouší se dokonce toto rozhodování přenést z odborné diskuse  na ulici. Za takový hysterický  
a nekonstruktivní projev, sledující postranní politické cíle a zneužívající naivní důvěry určité části zejména věřící veřejnosti, musí 
náš řád považovat i petici, iniciovanou v těchto dnech samozvanými „ zachránci “ zejména z řad politiků zmíněné politické strany.  
Náš řád se proto i od této petiční akce se rozhodně distancuje.   
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