ÚŘAD VLÁDY ČR
Ing. Andrej Babiš, premiér
Nábřeží Edvarda Beneše 128/4
118 00 PRAHA
Vážený pane premiére!

Obracím se na Vás opakovaně a naléhavě z pověření kolegů – 17 starostů obcí Šluknovska, kde žije 55
tisíc občanů Ústeckého kraje, a to ve věci zásadního ohrožení dostupnosti akutní lůžkové péče. Tu v našem
regionu zajišťuje výhradně Lužická nemocnice s poliklinikou v Rumburku. Vážné ekonomické a personální
problémy, které provází nemocnici několik posledních let, vyústily v kritickou situaci, kdy nám dne 30. 1. 2020
bylo doručeno insolvenční správkyní Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. JUDr. Mgr. Martinou Jinochovou
Matyášovou Rozhodnutí o dočasné úpravě rozsahu a struktury zdravotní péče Lužické nemocnice a polikliniky,
a. s., které fakticky znamená zastavení provozu interního i chirurgického oddělení lůžkové péče a chirurgické
ambulance.
Počínaje tedy dnem 1. 2. 2020 přichází 55 tisíc obyvatel Šluknovska o dostupnou akutní lůžkovou péči. To
znamená i více jak hodinu trvající transporty ohrožených lidí! Do České Lípy (např. z Dolní Poustevny 62,5 km –
1:07 h), do Ústí nad Labem (94,4 km – 1:44 h) nebo do Děčína (65,6 km – 1:16 h)!
To vše v době, kdy je obecně známo, že Zdravotnická záchranná služba ÚK má vážné problémy
pokrývat extrémně zvýšenou poptávku přeprav pacientů a cílové okolní nemocnice nemají potřebnou kapacitu
k jejich příjmu.
Řada oborníků a zainteresovaných osob, mj. i ministr zdravotnictví p. Vojtěch mluví o zachování
nemocnice v Rumburku jako o jediné smysluplné možnosti, jak zajistit odpovídající akutní péči pro naše
občany. Toto řešení jste osobně podpořil i Vy na společném jednání na Úřadu vlády ČR dne 28. 6. 2019,
kterého jsme měli možnost se s kolegy z regionu zúčastnit. I Vaše následné mediální výstupy konstatovaly
vyřešení problému. Bohužel, pro všechny naše občany, se tak nestalo!
Starostové Šluknovska prostřednictvím Sdružení pro rozvoj Šluknovska, DSO Tolštejn i DSO Sever
dlouhodobě, ale i v řadě osobních a separátních jednání upozorňovali na rizika plynoucí z nedobrého vývoje
kolem Lužické nemocnice v Rumburku.
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Opakovaně jsme žádali o aktivní pomoc Ústecký kraj prostřednictvím převzetí Lužické nemocnice KZ,
a.s. Bohužel jsme nikdy nebyli vyslyšeni a věc byla odbývána poukázáním na jednání s městem Varnsdorf o tzv.
indikačních poradnách, které by byly jen dílčím řešením, podobně jako jím je probíhající přeshraniční zdravotní
péče v Sebnitz.
Vážený pane premiére,
žádáme Vás v této skutečně kritické situaci o rychlou pomoc a podporu! Již v minulosti Ústecký kraj
nabídl převzetí rumburské nemocnice, bohužel k tomu poté nedošlo a je zbytečné se dnes vracet k důvodům,
proč se tak stalo. Požadujeme proto, aby Ústecký kraj začal urychleně jednat s insolvenční správkyní o
odkupu části Lužické nemocnice a. s., ve které by mohla být nadále zachována nezbytná akutní lůžková péče.
Zároveň je nutné poskytnou součinnost pro obnovení provozu výše uvedených oddělení. I v této těžké
situaci je potřeba ocenit velmi vstřícný a sociálně ohleduplný postup insolvenční správkyně JUDr. Mgr.
Martiny Jinochové Matyášové.
Situace vyžaduje mimořádné prostředky a postupy!
Příští týden v pátek 7. 2. 2020 budeme v Dolní Poustevně s kolegy starosty o problematice Lužické nemocnice
jednat na zasedání DSO Sever. Jednání se bude účastnit i insolvenční správkyně, pozván je i hejtman pan
Bubeníček. Dovoluji si pozvat na toto jednání i Vás, případně pana ministra Vojtěcha! Pojďme společně zvrátit
negativní vývoj!
Žádám Vás jménem Sdružení pro rozvoj Šluknovska a 17 starostů našich obcí o osobní intervenci ve věci
zachování akutní lůžkové péče!!!

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Jan
Kolář
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Jan Kolář, starosta města Krásná Lípa a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska
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