V posledních hodinách se k vedení MMN, a.s. (nemocnice v Jilemnici a v Semilech) dostávají nepravdivé a
zcela znepokojivé informace o situaci v našich nemocnicích. Považujeme proto za svoji povinnost na tyto
zprávy reagovat. Prosíme Vás proto, zda byste tuto zprávu mohli rozšířit i v dalších obcích v rámci ORP a
případně i dále.
Situace je v našich nemocnicích vážná, nikoli však kritická či nezvládnutá, jak se v posledních hodinách mezi
obyvateli objevují rychle se šířící „zaručené“ zprávy. Přibývá covid pozitivních pacientů. V důsledku postižení
řady sociálních zařízení epidemií Covid není kam pacienty a klienty těchto zařízení vracet. Děkujeme armádě,
která pomáhá například v DD v Rokytnici nad Jizerou.
MMN, a.s., jedna z páteřních nemocnic v Libereckém kraji, jako poslední ze všech ukončila elektivní
(plánovanou) péči.
Onemocnění Covid – 19 se nevyhýbá ani zdravotníkům. Počet zdravotníků je rozhodujícím a limitujícím
faktorem pro poskytování péče. Ke dnešnímu dni má MMN, a.s. v karanténě či v pracovní neschopnosti cca 8
% všech svých zaměstnanců.
Na MMN, a.s. velmi nepříjemně dolehlo uzavření škol. Proto byly ve spolupráci s určenými školami zřízeny
skupiny pro péči o děti našich zaměstnanců, a to v Jilemnici i v Semilech, s pracovní dobou od 06:00 do 20
hodin. Kromě výuky či vyplnění volného času jim MMN zajišťuje i komplexní stravování. Situace se nám
zkomplikuje příští týden v důsledku mimořádných prázdnin pro děti.
Obě naše nemocnice přijímají studenty a všechny dobrovolníky, kteří jsou v této složité době ochotni
pomoci.
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provozuje odběrové místo a v posledním týdnu navýšila testovací kapacity na více než dvojnásobek v
závislosti na požadavcích hygieny a praktických lékařů a je připravena kapacity navyšovat podle
aktuálních potřeb
zřídila ošetřovací jednotky pro ošetřování covid pozitivních pacientů vyžadujících hospitalizaci a
speciální bariérová opatření při jejich ošetřování; ke dnešnímu ránu bylo v nemocnici hospitalizováno
celkem 25 covid pozitivních pacientů, z toho 6 na oddělení ARO
vytvořila společné lůžkové fondy příbuzných oborů, aby mobilizovala dostatek ošetřovatelského
personálu pro ošetřování covid pozitivních pacientů
ke dnešnímu dni ukončila veškerou elektivní (plánovanou) péči
oddělení akutní péče se postupně vyprazdňují a připravují na převzetí péče o covid pozitivní pacienty
pokoje covid pozitivních pacientů jsou vybavovány nejen potřebnými přístroji, monitorovacími a
kamerovými systémy, ale i televizemi, nástěnnými hodinami apod., abychom pacientům vytvořili co
nejpříjemnější prostředí, které proti své vůli budou po jistou dobu využívat
všechny obory jsou v nemocnici zatím v provozu a poskytují akutní péči bez omezení
všechny ambulance v nemocnici jsou zatím v provozu a poskytují akutní péči bez omezení, plánovaná
péče je rozvolněna
nemocnice se připravuje na nápor covid pozitivních pacientů, jejichž počet se na základě současného
vývoje predikuje (cca 12 až 14 pacientů na ARO a cca 60 pacientů na akutních lůžkách)
kromě toho jsou zpřesňovány podmínky i pro zajištění akutní péče pro non covid pacienty

Nemocnice v Semilech
•
•
•

ke dnešnímu dni ukončila veškerou elektivní (plánovanou) péči
oddělení akutní péče se postupně vyprazdňuje a připravuje na převzetí péče o covid pozitivní pacienty
po zvládnutí akutní fáze onemocnění
všechny obory jsou v nemocnici s výjimkou ortopedie zatím v provozu a poskytují péči bez omezení
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všechny ambulance v nemocnici jsou zatím v provozu a poskytují akutní péči bez omezení, plánovaná
péče je rozvolněna
uvolněná speciální lůžka a přístroje jsou dočasně stěhovány do Jilemnice, která převzala péči o akutní
covid pozitivní pacienty v ohrožení života
se připravuje na to, aby od 24. 10. 2020 převzala péči o covid pozitivní pacienty, kteří již nevyžadují
akutní péči a nemají se kam vrátit

Obě nemocnice kromě jiného dbají i na ochranu svého personálu bez ohledu na náklady s tím spojené.
Jenom pro hrubou představu uvádíme, že náklady na přístroje, nezbytné vybavení, stavební úpravy,
speciální prostorové desinfekce a ochranné prostředky pro zaměstnance představují v MMN ke dnešnímu
dni částku přesahující 10 milionů Kč nad obvyklými náklady.
„Zaručené zprávy“, že MMN, a.s. nezvládla situaci, nezajistila zdravotníkům dostatečné množství
ochranných prostředků a její nemocnice jsou před kolapsem, považujeme ke dnešnímu dni nejen za
irelevantní, ale i zatrestný čin „šíření poplašné zprávy“, viz http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast2-hlava-10-dil-6-paragraf-357 . Dovolujeme si šiřitele těchto „poplašných zpráv“ upozornit, že trestní
sazby jsou v době vyhlášeného nouzového stavu dvojnásobné, a mimo jiné i proto prosíme o maximální
zdrženlivost při komentování situace v MMN, a.s., která se mění každou hodinou.
Situace je nepochybně velmi vážná, nikoli však taková, že by MMN, a.s. nebyla v současné době schopna
poskytnout potřebnou péči pro akutní pacienty a pro covid pozitivní pacienty.
MMN, a.s. prosí všechny obyvatele regionu, aby dodržovali vládou doporučená opatření, aby
nenaslouchali všem „zpochybňovačům“ přijatých opatření. Chraňme svoje zdravotníky, hasiče, policisty,
vojáky a další složky kritické infrastruktury.
Jsou to jediné složky, které nám jsou schopny spolu se samosprávami všem pomoci.
Jiří Kalenský
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