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Vážený pane premiére,
reaguji na Vaše častá vyjádření ve věci záchrany rumburské nemocnice a fungování
přeshraniční péče. V obojím se pletete, říkáte nepravdy. Chápu ale, že nemůžete vědět vše,
a musíte dát na zprostředkované informace. Proto mi dovolte Vám přímo z místa osvětlit
stávající stav.
a) Rumburská nemocnice
Několik let spěla nemocnice v Rumburku k úpadku. Několik let jsem se s tímto
problémem obracel osobně i písemně já i starostové Šluknovska na několik ministrů
zdravotnictví. Mnoho let se v zásadě nic nedělo. Obracel jsem se písemně i osobně i na Vás.
Proběhlo několik jednání, především v letech 2018 až 2020. Bezvýsledně. Tato „pomoc“
dospěla až k tomu, že byl podán návrh na insolvenci a krajský soud musel vyhlásit úpadek
nemocnice. Nakonec
- protože bylo před krajskými volbami a hlasování krajského
zastupitelstva bylo veřejné - byl Ústecký kraj donucen nemocnici koupit.
b) Personální poddimenzovanost
Po těch letech neřešení a prohlubování problému nemocnice, došlo k jejímu personálnímu
a odbornému vyprázdnění. Nemocnice v Rumburku tak fakticky i nadále, podobně jako
mnoho předcházejících let, funguje ve velmi omezeném režimu. Reálně v ní není i nadále
poskytována potřebná péče, chybí personál, především lékaři. Kytici by měli Vaši střídající se
ministři posílat zbytku sloužícího personálu každý den za to, že i přes obrovskou personální
poddimenzovanost dokáže zbytek personálu stále zajištovat alespoň základní chod
nemocnice. Navzdory tomuto úsilí bývají často její oddělení zavřená. Trvalé i krátkodobé
výpadky služeb, třeba rentgenu, musí pak nahrazovat nemocnice ve Varnsdorfu, která ale
k tomu také není určena a potýká se s přetížeností. Z toho samého důvodu také pokračuje
extrémní přetížení nemocnice v Děčíně!, kde je situace také roky nevyhovující. Podobně tristní
situace je v důsledku toho i u Rychlé záchranné služby.

c) Finance EU na posílení zdravotnictví po pandemii
Bohužel z rychlých financí z fondů EU – ReactEU a Národního plánu obnovy, kde je
pro zdravotnictví vyčleněno kolem cca 38 miliard Kč, půjdou do Ústeckého kraje nanejvýš
stovky milionů, maximálně 1,5 miliardy Kč, což ani zdaleka neodpovídá potřebám,
podfinancovanosti a poměru velikosti/počtu obyvatel kraje, nemluvě o jeho strukturálním
postižení. Přestože za nejchudší Ústecký kraj kandidujete do Sněmovny, nasměrujete miliardy
z finančních prostředků EU na obnovu zdravotnictví raději do třetího nejbohatšího regionu
v EU, do Prahy, namísto do příhraničních podfinancovaných nemocnic. Hanba.
d) Přeshraniční zdravotní péče a antikoheze
Podobně jsme na tom stále stejně dlouhé roky s reálnou uplatnitelností přeshraniční
zdravotní péče, především té nemocniční. Mnoho let jednání a výsledek je velké NIC.
Slavnostně podepsané memorandum o přeshraniční zdravotní péči zůstává po více než
dvou letech nenaplněno.
Neposunulo se to vlastně vůbec. Slyšíme jen stále stejné výmluvy. Roky stejné. Zůstali jen
zmatení občané, kteří nevědí, na čem jsou.
Takže když stát neumí zajistit elementární veřejné služby na svém území, a z hlediska kapacit
se naskýtá alespoň částečné či třeba jen dočasné řešení, opět nulový posun po dobu několika
let. Jen silné řeči a sliby.
Těch se ale nenajíme. Ani nás neuzdraví!
Bohužel podobné je to v dalších oblastech zdravotnictví v příhraničí – chybí praktici, odborní
lékaři i stomatologové. Stát pro změnu nedělá nic.
Akutní nedostatek zdravotního personálu nejen v nemocnici, ale obecně
v příhraničí, je důsledek praktikované antikohezní politiky, která vede k vylidňování
pohraničí a k rušení, redukci a snižování kvality celého spektra služeb, nejen
zdravotních.
A když už se zcela výjimečně ukáže lékař, který by chtěl otevřít svoji praxi ve Šluknovském
výběžku, měsíce se administruje a jedná, dělají výběrová řízení atp. A ani pak VZP není
schopna rozhodnout. A ani mi odpovědět, jak a kdy bude rozhodnuto.

e) Komentovaná prohlídka po regionu
Dne 13. 8. 2021 jsem Vás pozval ke komentované prohlídce území s názorným
poukázáním na problémy, se kterými se lidé v nejsevernějším příhraničí musí
vyrovnávat, a vyzval Vás, abyste alespoň dvě hodiny věnoval vnímáním místní
reality.
Ani jste se nenamáhal odpovědět. Ale podle Vaší ministryně, kterou jste asi pověřil odpovědí,
jste přece zachránili rumburskou nemocnici, zajistili jste přece fungování přeshraniční
zdravotní péče… atd. Všechno je tady, z Vašeho pohledu, jak má být…

Je to naopak, pane premiére. Máloco je tady v pořádku. Proto nemluvte do větru a přestaňte
realitu nahrazovat fikcí. Buď reálně a důsledněji věci opravdu zařiďte, anebo si z nás
v nejsevernějším příhraničí nedělejte srandičky. Řeči o tom, že je v ústeckém kraji hezky jsou
jen líbivou zástěrkou, která s podstatou věci nic neudělá.
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