MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR CESTOVNÍHO RUCHU A KULTURY
Pohotovostní lékařská služba na náklady města
Ordinaci pohotovostní lékařské služby pro osoby starší 14 let najdeme v Bystřici pod
Hostýnem na adrese 6. května čp. 1071, v budově bývalých jeslí, v někdejších
místnostech úřadu práce. Sousedí s ordinacemi praktických lékařů. K dispozici je
o víkendech a svátcích, vždy od 8 do 13 hodin.
Město usiluje o to, aby tato služba mohla být občanům Bystřice pod Hostýnem a turistům
nadále poskytována.
„Lékařská pohotovost v Bystřici pod Hostýnem původně sídlila v prostorách soukromé firmy
ve zdravotnickém středisku v ulici 6. května, kde byl poměrně vysoký nájem,“ říká starosta
města Zdeněk Pánek. „Vyhověli jsme dlouhodobým prosbám ředitele Zdravotnické
záchranné služby Zlínského kraje o přemístění a pro pohotovost připravili prostory
v nedalekém městském objektu čp. 1071. Kancelářské místnosti uvolněné úřadem práce
město v roce 2017 na vlastní náklady speciálně upravilo a rekolaudovalo. Situaci však brzy
na to zkomplikovalo rozhodnutí kraje neposkytovat dále finanční prostředky na provoz
lékařské pohotovostní služby v Bystřici pod Hostýnem. Jednání byla neúspěšná. Zlínský kraj
hradil výdaje za provoz lékařské pohotovostní služby u nás jen do ledna 2018, od února
tohoto roku už nájem i provoz LPS plně financuje město.“
Mimo nízký nájem vydá město za tuto službu 36.000 Kč měsíčně. Finanční částkou 80.000
Kč podpoří do konce tohoto roku provoz pohotovosti v Bystřici i Podhostýnský mikroregion.
„Rozhodně chceme tuto službu pro občany udržet,“ říká starosta města Zdeněk Pánek.
„Víme, že není trvale a hromadně využívána, na druhou stranu je to služba pro celý region, a
zejména v době dovolených a letních prázdnin bude k dispozici i četným návštěvníkům
města a Hostýnských vrchů. Občané jistě ocení operativní lékařskou pomoc o víkendech a
svátcích, kdy je nedostupná péče obvodních lékařů a bez pohotovosti by bylo nutné hledat
ošetření v ambulancích poměrně vzdálených nemocnic. Vyzkoušíme rok provozu lékařské
pohotovosti ve vlastní režii a pak se rozhodneme, jak postupovat dál.“
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