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VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘEDSEDA VÝBORU 

Zbyněk Linhart

  V Praze dne 6. ledna 2020

                   

Vážený pane ministře,

beru na vědomí Vaši odpověď ze dne 12. 11. 2019 a konstatování, že je zcela 
v pořádku a v zásadě standardní, když region Šluknovského výběžku s více než 50 
tisíci obyvateli s velmi omezenou základní zdravotní péčí a nemocničním zázemím 
může být obsluhován tak, že velká část pacientů dopravovaných Zdravotní 
záchrannou službou Ústeckého kraje je překládána mezi sanitkami, většinou 
na benzinkách případně na dalších odstavných plochách podél komunikací 
vedoucích průsmyky Lužických hor.

Já si myslím, že se to samozřejmě stávat může, stejně tak dokážu pochopit důvody, 
které k tomu vedou. Ale ne v takovém množství, jako standard a dlouhodobě. 
Především v době ohromného nárůstu přeprav v důsledku různě dlouhých výpadků 
provozu v Lužické nemocnici v Rumburku.

Celý tento současný, a věřím, že jen dočasný systém může „fungovat“ mj. díky 
extrémnímu nasazení obsluhujícího personálu zdravotnické záchranné 
služby, což je dlouhodobě neudržitelné.  

Nemyslím si, že toto je řešení na úrovni západoevropského zdravotnictví, k němuž 
naše zdravotnictví rád přirovnáváte. V Praze a velkých městech tomu tak asi je, u nás 
v příhraničí jistě ne. Ale systém zdravotní záchranné služby v důsledku 
kolabující Lužické nemocnice v Rumburku není zdaleka naším jediným 
problém.

Několik let jsem psal ministrům zdravotnictví ve věci nedobré situace nemocnice 
v Rumburku se spádovostí pro celý Šluknovský výběžek. Mnoho různých jednání, 
příslibů, návštěv. Změna financování přišla pozdě! 
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Psal jsem i Vám, snažil jsem se jednat s Vámi. Opakovaně. Ani jednání u premiéra 
Babiše na konci června nevedlo k žádoucímu výsledku. 

Bohužel, výsledek všichni známe, nemocnice v Rumburku je v insolvenčním řízení, 
s velmi nejistou budoucností, a to především z hlediska kritické personální situace.

ANO, nepovedlo se! Můžeme jen doufat, že se podaří zachránit alespoň něco, nějaké 
části a sehnat nové majitele částí nemocnice. 

To vše v situaci, kdy okolní nemocnice, tedy především Děčín, ale i Česká Lípa jsou 
často přetížené.

Opakovaně jsem ale také upozorňoval na řadu dalších zásadních problémů 
ve zdravotní péči na Šluknovsku. 

To, že jsou zásadní, prokázala i analýza, o které jste mluvili na jednání u vás 
na ministerstvu.  Bohužel opět se s nimi vůbec za několik let nepohnulo, nic se 
nezměnilo. Připomenu, že jde o následující: 

a) nedostatek a věkové složení praktických lékařů, pediatrů a stomatologů;

b) nedostatečné zastoupení odborných lékařů – ordinací v dostupné vzdálenosti;

c) nedotažená problematika poskytování přeshraniční zdravotní péče, jako 
doplňkového řešení. Od podpisu tzv. memoranda o přeshraniční péči se toho 
v této oblasti moc nezměnilo.

Doufám, že se alespoň v rozumné míře, podpořeno mnohými přísliby, podaří 
přiměřeně a rychle pomoci rozšíření a financování služeb v nemocnici 
ve Varnsdorfu. Jak jsme o tom spolu již opakovaně mluvili, mj. i s VZP 
(nemělo by jít však o jakousi malou náhradu za nemocnici Rumburk). 

Připomínám k tomu, že je zde i vzhledem k věkovému a sociálnímu složení 
obyvatelstva také kritický nedostatek lůžek následné péče.   

Šluknovský výběžek je ze tří stran obklopen Německem a do vnitrozemí je 
oddělen pohořím Lužických hor, což především v zimních měsících zásadně 
komplikuje dostupnost. 

Vážený pane ministře,

situace v nejsevernějším příhraničí je velice kritická a stále se zhoršuje. A ani 
po letech nejsou náznaky zlepšení.

Chtěl bych Vás požádat o sdělení jakým způsobem ministerstvo společně se 
zdravotními pojišťovnami reálně, konkrétně a v dohledné době bude řešit 
zdravotní péči v nejsevernějším pohraničí. Prosím ve struktuře dle 
jednotlivých okruhů výše zmíněných problémů.

Žádám také o zaslání zmiňované analýzy dostupnosti zdravotních služeb v regionu 
a o po mnoha měsících konkrétní výsledky řešení přeshraniční péče.
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Pokud bychom se měli opět dozvědět, že neregistrujete podstatné množství stížností 
od pacientů, chtěl bych připomenout, že petici za zachování zdravotní péče 
ve Šluknovském výběžku podepsalo v létě 2018 cca 7 tisíc lidí a kromě formálního 
potvrzení jsme nedostali žádnou uspokojivou odpověď. 

Děkuji.

S přáním všeho dobrého v roce 2020 Vás zdraví

Vážený pan
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
ministr
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Praha 


		2020-01-06T10:09:41+0000
	Štěrbáková Jiřina
	Konverze dokumentu




