
Dobré ráno, pane Drozdíku, 

Samozřejmě vím, že Kraj by chtěl přesunout oddělení orlovské interny do nemocnice v Karviné. 

Dlouhodobě o zachování funkční nemocnice alespoň se současnými odděleními, bojujeme i jako 

zastupitelé.  O problematice orlovské nemocnice vědí i naši klienti, jejich rodinní příslušníci i 

zaměstnanci domova, kteří svým podpisem na petičních arších potvrdili svůj nesouhlas s navrženým 

řešením  KÚ.  

Jsme si vědomi toho, že by tento krok našim klientům, ale i zaměstnancům, zkomplikoval dostupnost 

zdravotní péče. Pro lidi ve věku od 80 do 96 let s různými zdravotními handicapy je jakýkoliv přesun 

velmi problematický, častokrát potřebují okamžitou pomoc zdravotníků, čím je blíže, tím je to pro ně 

lepší. Ale ta by byla samozřejmě vzdálenější. Bohužel, i jejich rodinní příslušníci – nejen životní partneři, 

ale také jejich děti mají zralý věk a své zdravotní handicapy, které jim ztěžují přesuny z místa na místo, 

což dojezd do Karviné zaručuje.  Jsou to senioři  - důchodci.  Ne každý jezdí nebo je schopen jezdit 

autem. Vůbec nedokážou pochopit záměr KÚ. A přirovnání, že budou jezdit na návštěvy do nemocnice 

za svými rodinnými příslušníky jako na nákup do Globusu, je roztrpčil. Oni, pokud nemusí, nikam 

nejezdí. Nákupní potřebu nemají na rozdíl od potřeby zdravotní péče.  

Rovněž by se tento záměr dotkl i zaměstnanců, kteří některým klientům při převozech zajišťují 

doprovod. Bohužel, již nyní jsou časy pro dopravu sanitkou do nemocnice a z ní, v některých případech 

velmi dlouhé. Lidé jedou např. k příjmu na oddělení, ale jsou vráceni, protože není volné místo na 

oddělení. A starý člověk, který má své bolesti tím beze sporu trpí. Ale také čas, který stráví zaměstnanec 

mimo domov s klientem, se zřejmě prodlouží. 

Podporujeme týmy lékařů a zdravotních sester, ošetřovatelek a sanitářek v orlovské nemocnici na 

všech plně funkčních odděleních, aby nám nadále poskytovaly kvalitní zdravotní péči. Vážíme si jejich 

odbornosti i přístupu k lidem. Síť nemocnic v našem bývalém okrese Karviná má své opodstatnění. 

Dříve souviselo s počtem obyvatel – práci mnohým nabízely šachty. Dnes, ti lidé, kteří v nich dříve 

pracovali nebo jejich rodinní příslušníci, řeší zdravotní následky dnes těžce zkoušeného města v oblasti 

zdravotní péče.   

 

Naděžda Kubalová 

Domov pro seniory  

 

 

 

 

 

 

 



Vážený pane Drozdíku, 

Informace o dění kolem interního oddělení Orlovské nemocnice sleduji v médiích – prozatím mne 

nikdo ze zastupitelstva města o situaci neinformoval, ani nás o vyjádření nežádal. Podle posledních 

zpráv z médií je situace do podzimu „zafixovaná“ – probíhají další jednání.  

Otázkou samozřejmě může být, nakolik mají novináři informace přesné. 

Do areálu nemocnice jsme se jako zařízení sociální péče pro skupiny klientů, kteří potřebují 

rozšířenou zdravotní péči, stěhovali právě proto, abychom byli potřebné úkony připraveni díky 

nemocničním lékařům zajišťovat rychle a s náležitou odborností. Změna režimu spolupráce s 

nemocnicí by na náš provoz měla tedy opravdu vliv.  

Díky absenci konkrétnějších informací ale nedokážu posoudit, jak velký.  

K situaci se mohu vyjádřit, ale pouze pokud mne k tomu vyzve přímo někdo ze zastupitelstva.   

 

Ivana Wykretová,  

ředitelka domovů AMBROSIE 

a Domácí péče SOS 

 


