
Přeshraniční zdravotní péče se otestuje pilotním projektem 

 

Reprezentační prostory šluknovského zámku poskytly ve čtvrtek 11. dubna 2019 zázemí pro 

významné jednání zástupců starostů Šluknovska, náměstkyně ministra zdravotnictví Heleny 

Rögnerové, zástupců zdravotních pojišťoven a zástupců nemocnic v České Lípě, Rumburku a 

Varnsdorfu, ale i z německých nemocnic v Sebnitz, Ebersbachu, Budyšína a dalších zdravotnických 

zařízení z Horní Lužice, zástupců Euroregionu Labe a Krajského úřadu Ústeckého kraje, zástupců 

Záchranné služby ÚK a několika dalších odborníků na zdravotnictví. Tématem jednání bylo především 

poskytování zdravotní péče v situaci, kdy hrozí uzavření nemocnice v Rumburku, a kdy v regionu mj. 

kriticky chybí praktičtí, odborní i zubní lékaři atd. Druhým, a úzce souvisejícím diskutovaným, 

tématem bylo v této souvislosti i možné využívání odborných a dobře dostupných zdravotních kapacit 

v německém příhraničí.  

Zástupci města Rumburk potvrdili, že v případě, že Ústecký kraj prostřednictvím Krajské zdravotní, a. 

s. v průběhu roku nepřevezme Lužickou nemocnici, bude město nuceno nemocnici letos 

z ekonomických i personálních důvodů uzavřít. V současné době si Krajská zdravotní provádí 

ekonomickou prověrku, která by do konce dubna měla poskytnout posouzení hospodářské situace, 

závazků, možných rizik a návrh pro orgány Ústeckého kraje pro další postup. Potřebu zachování 

nemocnice v Rumburku opět potvrdili zástupci zdravotních pojišťoven, záchranky i starostové obcí. 

Dlouhé, více jak 1,5 roku dlouhé „přešlapování na místě“ přináší velkou nejistotu, personální i 

ekonomickou. 

Ze strany zástupců příhraničních německých nemocnic zazněla jasná ochota a nabídka ke spolupráci. 

Zařízení v blízkosti hranic mají dostatečnou kapacitu i rozsah poskytované péče. Nemocnice 

v Ebersbachu má například i porodnici. Ministerstvo zdravotnictví vyslovilo v závěru jednání 

prostřednictvím paní náměstkyně Rögnerové požadavek, aby byl zdravotními pojišťovnami a 

německými partnery připraven pilotní projekt na poskytování přeshraniční zdravotní péče za předem 

definovaných podmínek. Výstupy by pak v praxi ukázaly skutečnou potřebu i ekonomickou náročnost 

takového opatření. Pro přípravu projektu bude sestaven užší odborný tým i s účastí starostů. Po 

letech přešlapování na místě tedy konečně dochází k pozitivnímu a konkrétnímu posunu. 

Přeshraniční poskytování zdravotní péče funguje již mnoho let na česko-rakouském pomezí v Českých 

Velenicích a Gmündu, kde je péče dotována z fondů EU. Jednání proběhlo pod záštitou Euroregionu 

Nisa v rámci projektu KONEG, koordinační síť euroregionálních skupin. 

Za starosty Šluknovska Jan Kolář 
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