I\ebojí se ani krajského špitálu
Soul<romáfirma Nemos navrhne l(arlovarskému l<rajiŽe bude manažersky řídit jejich ztrátovou nemocnici
MARTIN

PoúK

přonajatou nemocnici

v

so-

únoťa.,,Nemocnici nechceme

privatizovat, ani do proiájmu. Pouze nabízíme jako
Nabídku Nemos zapracovď
Karloaarský kraj Řízení
jednu
z vařiantjejí ŤíZeni. BuzdravotnictvÍ,
klajské
nedo
koncepce
celé Karlovarské
mocnice by za určitých pod- kterou na .vyzvání vedení de zá1eŽet jen na kIďi, zda o
mínek moh1a převzít skupina Karlovarského kraje právě takovou pomoc bude mÍt záNemos, která provozuje svúj zpracováYá. Dokončená by jem," řekl jednatel Nemosu
špitál v ostrově a od kŤaje má mě1a bit v závěru letošního David soukup s tím, že zalim
ko1ově.

je vše ve fázi návrhů. Mana"

žerský tým by podle něj měl v

krajské nemocnici působlt
několik .iet. ,,NapřÍklad po
třech 1etech by ale musel

b:ýt

znát konkÉtníposun, ne jen

jakási stabilizace," poznamenal soulup.

Nemos včera prezentoval
mimo jiné hospoilářské údaje
a čís1aZa loňský rok. ve srovnání s výsledky Karlovarské
kŤajské nemocnice, jeŽ aýizovďa více než 100 milionovou
ztrátu, je na tom společnost

dobře'
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Nebojíse ani...
Dokončeníze střanyl
sebe mohu řícl, že jsem
',Za
kategoricky proti proďeji a
nájmu kťajs*énemocnice;í'
uvedl pro Deník náměStek
hejtmana plo zdravotnictví
Miloslav Čermák' Nevylouci1

tak,

Že

by do nemocnice mobl

přijít manaŽerský t:Ím zven_
ku.

Pod1e něj

j

e

dříve nut'

ale nej

né porovnat náWhy koncepcí

Nemosu a Kar1ovarské kraj'
roz_
ské nemocnice.

',Nakonec
doplnil
hodnou Zastupitelé,"

Čermák.
Nemos loni sice přiŠel pro_
paďem od zdravotních pojlš_
ťoven celkem asi o 40 milionů

kolun. nicméně se mu nako_
nec podařilo ďostat z červených čisel a \Ttvořit Zisk při
bližně 10 milionů kolun.
Dva miliony z toho jsou ze
soko1ova, více než sedm

míli'

onůzostrova.
Čista ješt0 musi potvrdit
audit. ViTrodukovat zisk ne"
bylo podle Soukupa jednoduché a Nemos proto musel sáh'

nout

k některým

nepopulár-

ním úsporným krokúm. Jed-

nímz nichbylo sníŽeniplatůo
sedm pIocent zaměstnancům

v sokolovské nemocnici. ,,Mě
síčněto uŠetřilo na nákladech

zhruba 700 tisíc korun,"po_
znamenď soukup

s

tím, Že do'

šlo i na plopouštění. Nebylo
ale nijak dramatické' šlo řádově o desítky liďí. Pracovně
právních vztahů máme na
i500"' řekl

soukup'

(mák)

