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VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘEDSEDA VÝBORU 

Zbyněk Linhart

V Praze dne 4. března 2021

 

Pane premiére,

v posledních letech jsem se snažil s několika ministry zdravotnictví a občas i s Vámi 
řešit katastrofální nedostupnost zdravotních služeb v nejsevernějším příhraničí, 
konkrétně na Děčínsku, resp. ve Šluknovském výběžku. Bohužel, neúspěšně!

Mluvilo se především o řádném zachování rumburské nemocnice. Se zástupci VZP, 
Ústeckého kraje, Krajské zdravotní, a.s., města Rumburk a starostů Šluknovska dne 
28. 6. 2019 na jednání přímo u Vás na Úřadu vlády došlo k dohodě o zachování 
nemocnice. Ta však byla opět záhy z mnoha stran porušena a namísto dohodnutého 
převzetí pokračoval další úpadek nemocnice, až k nevyhnutelnému vyhlášení 
insolvence. Po proběhlé insolvenci Ústecký kraj v loňském létě rumburskou nemocnici 
koupil za více než 60 mil. Kč. K jejímu udržení vkládá mnoho milionů měsíčně do provozu. 
Ke změně došlo opět k 1. 1. 2021. Nyní dojde k další změně organizace asi k 1. 4. 2021, 
kdy by měla být nemocnice provozována pod Krajskou zdravotní, a.s. Pak prý bude 
probíhat další analýza, co a jak s nemocnicí dál. A tak stále dokola. Mnoho a mnoho 
let stejné, resp. horší a horší.   

Spádovost pro 55 tisíc obyvatel činí nemocnici nepostradatelnou, což se projevuje 
neustálým průjezdem vozidel rychlé záchranné služby ze Šluknovského výběžku 
do vnitrozemí. Tam jsou ale dlouhodobě nemocnice také přetížené, a to ještě dávno 
před kovidovou krizí!  Výjezdy vozidel ZZS vidíme dnes a denně v obrovském množství, 
vozí pacienty daleko, transportní časy se neustále neúměrně prodlužují. Časté jsou situace, 
kdy pacienty ve vážném stavu musí záchranáři zanechávat doma, jiné nemají kam 
umístit! Logicky. Přetíženost systému je obrovská! 

O nedostupnosti dalších zdravotních služeb je škoda se dále zase rozepisovat! Katastrofa! 
Neřešená mnoho a mnoho let. Ve všech oborech! 
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Jednání o možnostech přeshraniční péče se roky také jen předstírají! Dodnes není 
smluvně dotaženo Společné prohlášení o spolupráci v oblasti přeshraniční 
zdravotní péče, které v srpnu 2019 slavnostně podepsal ministr zdravotnictví Adam 
Vojtěch spolu se státní ministryní sociálních věcí a ochrany spotřebitele Saska Barbarou 
Klepsch a představiteli Ústeckého kraje a všech sedmi zdravotních pojišťoven činných 
v České republice! Slíbená přeshraniční péče v regionu tedy stále nefunguje. 
Šluknovskému výběžku nejbližší nemocnice v Děčíně také totálně přetížena! Ani jedna 
volná postel na JIPce, vrtulníky převážející pacienty stovky kilometrů daleko! Českolipská 
nemocnice, již v Libereckém kraji to samé, pro přeplněnost nemůže přijímat pacienty 
ze Šluknovska. 

Dosavadní špatný stav zdravotní péče a její nedostupnost v pohraničních regionech jsou 
tak nyní ještě více nasvíceny v této kovidové krizi. Přetíženost regionálních nemocnic, 
převážení pacientů přes celou republiku, z jedné regionální nemocnice do druhé 
regionální či krajské nemocnice. Ani ne tak do Prahy. Paradoxně, ne tam, kde ředitelé 
fakultních nemocnic do medií říkají, jak mají stále dostatek míst a jak mohou dělat další 
zákroky! Nepochopitelné!

Podfinancovanost regionálního zdravotnictví v desítkách miliard Kč je známá dlouhé roky! 
A neřešeno! Je pak zcela mimo chápání další plánování u síťování dotačních financí 
ve zdravotnictví! A o to více zarážející zjištění do budoucna! V připravovaném 
Národním plánu obnovy (NPO) se v jeho únorové verzi počítá s částkou do zdravotnictví 
ve výši cca 20 miliard Kč. Cca 5 miliard je určeno na excelentní výzkum a vývoj (Kapitola 
5.1), a dále cca 15 miliard Kč (Kapitole 6) na zdraví a odolnost obyvatel. V podkapitole 6.1 
(Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče) se můžeme dočíst, že 7,8 mld Kč má 
směřovat do rozvojových investic resortu zdravotnictví na území hl. města Prahy 
jakožto centra superspecializované péče, vybudování národního informačního 
systému pro monitoring personálních kapacit, optimalizaci systému vzdělávání apod. 
V podkapitole 6.2. (Prevence onkologických onemocnění) pak zjišťujeme, že za neurčitý 
podíl ze 7,5 mld Kč se má kdesi v Praze vybudovat národní onkologické centrum 
přímo řízené MZ apod.

Jak je možné, že dopady kovidové krize jsou patrné každému jinému, jen ne těm, 
co připravují programy pomoci? Vidíme snad všichni tu katastrofu v regionech! 
Každý den. Nejste přeci hluší a slepí? Přesto finance na „obnovu“ související 
s kovidem půjdou opět do Prahy !!!???

Vím, argumentaci opět známe roky. Nyní např., že do regionů mohou jít finance z EU 
fondů v rámci tzv. ReactEU (ano, ale tam nejsou potřebné desítky miliard Kč!). 
A že finance z EU musí být na „zelené“, „inovační“, „moderní“, „vzdělanostní“, „inkluzivní“ 
… a podobné projekty. Máme těch přívlastků nejrůznější hromady, vždy dle potřeby. Mohli 
bychom ale znát a reflektovat také slovíčka jako „základní“, „elementární“, „podstatný“ 
atp. (když nemáme žádný základ, nemůžeme dělat nadstavbu!).

ČR má špičkovou medicínu! Jistě. Pokud ovšem má pacient to štěstí nebo známé, že se k ní 
dostane!    

Problém se prohlubuje a my vidíme rozklad státu v přímém přenosu! Aby nevypadaly 
mé řádky jako jen opoziční kritika, musím napsat, že ten rozklad začal samozřejmě dávno 
před Vaším nástupem do vlády. Bohužel! Tak jako úpadek a zaostávání regionů, především 
Severozápadu, kde žije s přičleněnými a stejně postiženými regiony cca 1,5 
milionu lidí. Bez řešení, jen s předstíranou tzv. kohezí, která namísto přibližování 
Severozápad od zbytku země oddalovala! A úpadek pokračuje… 
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Vážený pane premiére, 

žádám Vás, abyste se zasadil o řešení zdravotní péče v okrajových regionech, a aby 
dostatek financí, nejen investičních, směřoval především do okrajových částí 
republiky.  Abyste probudil z přehlížení katastrofální situace v regionech zdravotní 
pojišťovny, jež jen využívají slušnosti a pasivity svých pojištěnců, kteří si „nestěžují“.  
Abyste zamířili alespoň fondy EU do zdravotnictví  a na řešení skutečných 
a palčivých problémů, tj. do regionů!, a toto i důsledně zohlednili v NPO!   

Žádám Vás o to nejen za Děčínsko, ale i jménem dalších desetitisíců, resp. stovek tisíc lidí 
v regionech. 

Děkuji.

S přáním pevného zdraví vás z nejsevernějších Čech zdraví,

Zbyněk Linhart 

Vážený pan
Andrej BABIŠ
předseda vlády České republiky
Úřad vlády ČR

Praha


		2021-03-04T09:47:19+0000
	Šarmanová Kateřina
	Konverze dokumentu




