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Vážená paní inženýrko, 

dovolte mi odpovědět na Váš dopis týkající se Krajské zdravotní, a.s. (dále jen „Krajská 

zdravotní") a jejího postavení v zajištění zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. 

Krajská zdravotní spolu s městem Rumburk jsou od počátku pro Ministerstvo zdravotnictví 

hlavními partnery při řešení nedostatečného zajištění zdravotní péče na Šluknovsku. 

Osobně jsem jednal s představiteli obou subjektů s cílem najít společnou cestu pro 

zachování Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. (dále jen „Lužická nemocnice"). 

Ministerstvo zdravotnictví každopádně zůstává v pozici moderátora diskuse, jelikož 

aktéry, kteří mají přímý vliv na zachování akutní lůžkové péče, jsou již uvedení město 

Rumburk a Krajská zdravotní, která je zřizovaná Ústeckým krajem, vyšším 

samosprávným celkem se zodpovědností vůči občanům na jeho území. 

Rozumím Vašim námitkám o potřebné opatrnosti Krajské zdravotní a o pochopitelných 

podmínkách pro převzetí nemocnice. Současně ale je třeba mít na paměti potřeby občanů 

ve Šluknovském výběžku a hledat konstruktivní řešení ve věci zachování akutní péče 

v tomto regionu. Velmi proto oceňuji rozhodnutí Krajské zdravotní písemně se zavázat 

k převzetí Lužické nemocnice, i když by bylo pro kvalitu poskytované péče a Vámi 

zmiňovanou jistotu zaměstnanců Lužické nemocnice vhodnější, kdyby tak Krajská 

zdravotní učinila minimálně o několik týdnů dříve 

Děkuji Vám, vážená paní inženýrko, za nabídku spolupráce a pevně věřím, že Lužická 

nemocnice bude pod správou Krajské zdravotní poskytovat stejně kvalitní zdravotní 

služby, jako je tomu v dalších zdravotnických zařízeních v Ústeckém kraji. 

S pozdravem 

Vážená paní 
Ing. Ivana Břenková 
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky 
Koněvova 54/1107 
130 00 Praha 3 
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 121108626-25785-
190806153234, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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Poznámka:
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