
 

 
 

 
 

 

DANIELA FILIPIOVÁ 
PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU 

 
 
 
         V Praze dne 4. 7. 2012 

Vážený pane řediteli, 

 

zástupci Městské části Prahy 8 jsem byla informována o tom, že VZP vážně uvažuje o zrušení lůžkové 
části pediatrického oddělení Nemocnice Na Bulovce. Musím říci, že jsem touto zprávou byla doslova 
šokována. Jsem přesvědčena, že zrušení tohoto oddělení výrazně zhorší, nebo podstatně zkomplikuje 
péči o děti v této spádové oblasti, která čítá 200 až 300 tisíc obyvatel. A nejen to. Může dojít i 
k narušení péče o děti s vazbou na ostatní oddělení, jako například infekční, na porodnici, chirurgii, 
oční a další. Tím pochopitelně dojde ke snížení kvality a dostupnosti péče o děti i na těchto odděleních 
a ke snížení kredibility v podstatě celé nemocnice. 

Chápu, že je VZP nucena vzhledem k hospodářské situaci země ve výdajích na zdravotní péči výrazně 
šetřit a že jedním z významných kroků k úsporám je i rušení nadbytečných lůžek ve zdravotnických 
zařízeních. Jsem však bytostně přesvědčena o tom, že při rušení lůžek v jednotlivých zdravotnických 
zařízeních by měla být brána v potaz zejména vytíženost lůžek v daných ZZ a z toho vyplývající 
odbornost lékařů, tedy úroveň péče. Není ale pochyb o tom, že (nejen) lůžková část pediatrie 
Nemocnice Na Bulovce je pracoviště na vynikající úrovni, které je navíc plně vytížené. Dle vyjádření 
odborných společností by dokonce mělo dojít ke zvýšení kapacity daného oddělení. Jsem si plně 
vědoma toho, že v dnešní době o rozšíření péče z finančních důvodů rozhodně nelze uvažovat, ale 
jsem přesvědčena, že zrušení lůžkové části pediatrického oddělení Nemocnice Na Bulovce by byla 
nenapravitelná chyba. 

Vážený pane řediteli, velmi vás prosím o to, abyste vzhledem ke všem argumentům, které jste od 
jednotlivých zainteresovaných subjektů dostal, zvážil záměr zrušení lůžkové části pediatrického 
oddělení Nemocnice Na Bulovce. 

 

Děkuji a jsem s pozdravem 

         Daniela Filipiová 

 

Vážený pan 

MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA 

Ředitel VZP 
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