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Klinika v Sebnitzu zajistí zdravotní péči pro české 
pacienty z příhraničního regionu  
 
Sebnitz, 15. července 2019, „Klinika Asklepios Sächsische Schweiz Klinik v Sebnitzu je nyní kdykoliv 
k dispozici pacientům z českého sousedního příhraničního regionu!“ To jsou slova regionálního jednatele 
kliniky Asklepios Patricka Hilbrennera jako reakce na akutní krizovou situaci nemocnice v Rumburku. 
Vedení kliniky přislíbilo nekomplikovanou a rychlou podporu odborníků z oblasti medicíny a 
pečovatelských služeb ze Sebnitzu: „Aktuálně můžeme přijmout až 20 pacientů z nemocnice v Rumburku a 
v této souvislosti vedeme dialog na úrovni odpovědných pracovníků.“ 
 
Pouhých 25 minut jízdy autem z Rumburku naleznete kliniku v Sebnitzu, která ročně ošetří více než 10 000 
pacientů v rámci hospitalizace i ambulantní péče, 5 000 z nich pak na urgentním příjmu. Jako klinika 
zajišťující základní i rozšířenou zdravotní péči má sedm odborných oddělení: anesteziologii /intenzivní 
medicínu, interní medicínu, ortopedii, chirurgii a úrazovou chirurgii, gynekologii a radiologii, přičemž je 
prvním partnerem ze zdravotnické oblasti pro občany regionu Saské Švýcarsko.  
 
Na klinice interní medicíny se převážně léčí onemocnění srdce a cév, dýchacích cest, látkové výměny, 
choroby krve a onkologická onemocnění. Zkušený tým chirurgů je správným kontaktním partnerem 
v případě operativních zákroků v oblasti viscerální chirurgie, endokrinochirurgie (štítná žláza, příštítná 
tělíska, nadledviny) a cévní chirurgie, sází na bezpočet moderních terapeutických a operativních postupů a 
mezioborovou kompetenci břišního centra. V gynekologické oblasti léčíme veškerá onemocnění prsou, 
genitálií a potíže s inkontinencí, převážně za využití minimálně invazivních operačních metod k zachování 
orgánů. I za hranicemi regionu je pak známé Centrum pro nemoci prsu OstSachsen, které se specializuje na 
nádorová onemocnění prsu, provádí vysoce specializovanou diagnostiku a využívá různé léčebné metody. 
Radiologie díky moderní technice (MRT, CT) umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku. Anesteziologie nabízí 
kromě narkózy také ambulantní léčbu bolesti pro pacienty s chronickou bolestí.   
 
Již více než rok nabízíme jako pobočka Centra pro léčbu onemocnění páteře v Hohwaldu péči všem 
pacientům s akutními nemocemi páteře. Pro pacienty s těžkými a akutními onemocněními je k dispozici 
jednotka intenzivní péče vybavená nejmodernější technikou. 
 
Díky úzké spolupráci s Ortopedickou klinikou Hohwald tak pacienti profitují ze silné pozice a 
kompetentnosti propojených klinik Asklepios. Odborná klinika patří k nejlepším nemocnicím v Německu 
v oblasti ortopedie, revmaortopedických indikací a endoprotetiky. Jako certifikované endoprotetické centrum 
nabízející špičkovou péči se pobočka v Hohwaldu vyznačuje jedinečnou expertizou v endoprotetice 
kolenního a kyčelního kloubu, ale i loketního, ramenního, prstního a hlezenního kloubu. Pacientům zde 
rychle a šetrně dopomáháme k pohyblivosti díky inovativním metodám zachovávajícím klouby. Nedávno, 
teprve na počátku roku, zde vyrostla nová budova se dvěma dalšími operačními sály.  
V obou klinikách platí zásada, že pro uzdravení je náležitá péče stejně důležitá jako medicína na špičkové 
úrovni. 
 
Aby mohli všech uvedených výhod využívat i občané z okolí Rumburku, prosíme pacienty, aby k ošetření do 
kliniky Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz přinesli tyto doklady: 
 

• občanský průkaz /cestovní pas 
• pokud možno doklad o platném zdravotním pojištění, nejlépe evropský průkaz pojištěnce 



  
• dosavadní lékařské nálezy (jsou-li k dispozici) 
• plné moci /dříve vyslovené přání pacienta (je-li k dispozici) 
• aktuální seznam užívaných léků (je-li k dispozici) 

 
Smlouva o poskytnutí zdravotní péče bude s každým pacientem uzavřena přímo na místě. Další informace 
pacienti obdrží na telefonním čísle 0049 035971-60 nebo e-mailem: info.sebnitz@asklepios.com 
 
Kontaktní partner v případě dotazů: 
 

Asklepios Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz 
Tina Winkler 
jednatelka 
Dr.- Steudner- Straße 75b 
01855 Sebnitz 
Tel.: 035971-61517 
t.winkler@asklepios.com 
 


