VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘEDSEDA VÝBORU
Zbyněk Linhart
V Praze dne 9. září 2020

Věc: Zdravotnictví na Děčínsku
Vážený pane ministře,
v regionu Šluknovska, a zprostředkovaně celého Děčínska, je možné stále ve větší míře zažívat
odstrašující případy, vyvolané dlouhodobou a přetrvávající nedostupnou zdravotní péčí, a to nejen
nemocniční.
Dovolte mi připomenout Vám všechna předešlá jednání, všechny dopisy, setkání a přísliby (i od
Vašich předchůdců), které se za poslední roky kolem nedostupnosti zdravotní péče na Šluknovsku
odehrávaly. Připomenu zde třeba naše jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR, které proběhlo před
1,5 rokem, konkrétně dne 7. 2. 2019. Říkali jste na něm, že jste si i z analýz vědomi nedostupnosti
zdravotní péče na Šluknovsku, resp. Děčínsku, a že zařídíte změnu.
Kde bychom tedy mohli u nás vidět nové praktiky, pediatry, sestry, specialisty, zubaře…? Kde je
fungující rumburská nemocnice? Kde jsou jaká nová zdravotnická zařízení? Kde je nový personál, kde
je nějaký nový projekt na podporu zdravotnictví? Kde je reálně (nikoliv teoreticky) podpora mladým
lékařům a zubařům, aby nastoupili v našem regionu do služby? Kde jsou nějaké reálné stimulující
programy pro zdravotníky? Kde je nějaká podpora pro zdravotnická zařízení?
Kde je slíbené bezproblémové přeshraniční zajišťování zdravotní péče pro české pacienty
v sousedním Sasku? (v srpnu 2019 při podpisu memoranda v Dolní Poustevně jste říkal, že vše bude
fungovat do pár týdnů! Dodnes NIC!).
Řekněte mi prosím, co konkrétního jste za poslední rok a půl ve věci zlepšení dostupnosti zdravotní
péče na Šluknovsku zařídil nebo k jakému odpovídajícímu jednání přiměl zdravotní pojišťovny, vč. té
největší - VZP? Kde se můžeme nechat nově ošetřit? Proč musí nemocné lidi ze Šluknovska neustále
vozit desítky kilometrů jedna sanitka za druhou někam do přetíženého vnitrozemí? Proč zdejší lidé musí
měsíce čekat na objednané vyšetření a na zákrok a za zubařem jezdit přes půl republiky? I s drobnými
zdravotními komplikacemi musí být pacienti odváženi desítky kilometrů daleko do přetížených
nemocnic, a v nočních hodinách propouštěni – s tím, ať si 60 km dojedou nějak domů!!! Místní
zdravotní personál je ve své obětavosti dlouhodobě přetěžován a od odpovědných stále slyšíme jen
sliby.
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Roky slyšíme, že to zařídíte. Kdy to už konečně bude, pane ministře?
Začít můžete třeba tím, že sem přijedete. Nebudu proto vypisovat jednotlivé konkrétní případy
pacientů, přijeďte si ty příběhy vyslechnout osobně. Vyberte si jakékoli město na Děčínsku a pozvěte
občany na besedu o zdravotnictví. Že Vás opravdu zajímá, jak se tady lidem žije při stávající
nedostupné elementární zdravotní péči. Pak snad přestane jen slibovat, že to zařídíte. Ale prostě to
zařídíte.
Lidé z příhraničních regionů mají stejný nárok a práva na dostupnou a kvalitní zdravotní péči jako
všude jinde v republice. Máme to všichni na předvolebních plakátech – dostupné a kvalitní
zdravotnictví pro všechny! Ale jen Vám a Vaší straně nikdo léta nebrání ty sliby i plnit - vládnete již
sedmým rokem. Tak to prosím už zařiďte.
S přáním hezkých podzimních dnů Vás zdraví,
Zbyněk Linhart

senátor za obvod Děčín

Vážený pan
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Ministr zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2
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