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Vážení členové Rady města Varnsdorfu, 
 
nejprve nám dovolte popřát za Krajskou zdravotní, a. s., Vám i všem obyvatelům Varnsdorfu co nejlepší start 
do nového roku 2020, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v profesním i osobním životě.  
 
Dovolte nám zároveň krátké shrnutí dosavadní spolupráce, která započala před již více než dvěma lety, a o jejíž 
pokračování má Krajská zdravotní, a. s. (KZ), zájem.  
 
V návaznosti na zájem Ústeckého kraje zajistit obyvatelům Šluknovského výběžku kontinuitu dostupné 
zdravotní péče byla na konci roku 2017 zahájena jednání mezi zástupci Krajské zdravotní a zástupci města 
Varnsdorf a Nemocnice Varnsdorf. V průběhu úvodních jednání byla konstatována vůle oboustranně prospěšné 
spolupráce a to včetně vymezení její rámcové podoby. Předpokládali jsme etapovité zahájení spolupráce, a to 
nejdříve v segmentu ambulantní spolupráce formou otevření indikačních poraden v oboru gynekologie  
a chirurgie. Indikační poradny by nenahrazovaly práci gynekologických a chirurgických ambulancí již v místě 
etablovaných, ale pouze ve vzájemné spolupráci je doplňovaly a následně rozšiřovaly. Zde jsme předpokládali 
zahájení spolupráce v dubnu 2018.  
 
V druhé etapě jsme navrhovali prohloubení spolupráce formou zřízení pracoviště jednodenní chirurgie pro obory 
gynekologie, ortopedie a chirurgie, přičemž jedním ze základních předpokladů bylo dořešení úhrad takto 
poskytované péče od zdravotních pojišťoven, zejména od VZP, kdy současné úhradové mechanismy 
jednodenní péče jsou pro poskytovatele lůžkové zdravotní péče značně nevýhodné.  Negativní dopad by se 
dotýkal i současných úhrad poskytované zdravotní péče v děčínské nemocnici. 
 
Ze strany KZ je rovněž deklarován trvající zájem o spolupráci s LDN – Nemocnice Varnsdorf a tím dosáhnout  
zvýšení sociálního komfortu pro pacienty Šluknovského regionu, jimž byla poskytnuta akutní péče v děčínské 
nemocnici, s dlouhodobou potřebou následné lůžkové péče.  
 
Součástí jednání je i řešení personálního zajištění. Personální zajištění první fáze působení KZ v Nemocnici 
Varnsdorf ve formě indikačních poraden by bylo v kategorii lékařského personálu řešeno z vlastních zdrojů 
(Nemocnice Děčín, oddělení chirurgie, oddělení gynekologie), v kategorii nelékařského personálu 
prostřednictvím uzavření pracovně právnících vztahu (DPP, DPČ) se stávajícím personálem (všeobecné 
sestry)  Nemocnice Varnsdorf.  Předpokládáme, že pro zajištění indikačních poraden bude potřeba zapojit čtyři 
lékaře a čtyři všeobecné sestry (zajištění zastupitelnosti). 
 
V návaznosti na zmapování poskytované zdravotní péče v regionu je v dalším výhledu předpokládáno případné 
rozšíření spolupráce o další obory a oblasti. 
 
Dne 24. ledna 2018 proběhla prohlídka Nemocnice Varnsdorf zaměstnanci technického úseku KZ za účelem 
posouzení technického stavu a možností umístění uvažovaných provozů včetně možností využití nabízených 
prostor. 
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Dne 5. února 2018 proběhla návštěva zástupců IT KZ ve varnsdorfské nemocnici za účelem zmapování 
možnosti připojení lokality do informačního prostředí KZ v případě poskytování zdravotních služeb Krajskou 
zdravotní v lokalitě Nemocnice Varnsdorf. 
 
Rádi bychom tímto deklarovali trvající zájem společnosti Krajská zdravotní, a. s., největšího poskytovatele 
zdravotní péče v Ústeckém kraji, na spolupráci, kterou jsme konkretizovali na výše zmíněných jednáních 
zahájených v roce 2017. Na tato jednání chceme navázat. A to tak, aby KZ mohla, jak je uvedeno výše, otevřít 
v prostorách varnsdorfské nemocnice indikační poradny v oboru gynekologie a chirurgie, posléze zřídit 
pracoviště jednodenní chirurgie pro obory gynekologie, ortopedie a chirurgie, a spolupracovat v dalších oborech.  
 
Chceme vás ujistit, že veškeré uvedené kroky vedení KZ směřují k zajištění kvalitní dostupné zdravotní péče 
pro obyvatele Šluknovského výběžku, což deklaroval již před zahájením jednání jediný akcionář Krajské 
zdravotní, a. s. – Ústecký kraj. 
 
 
 
Těšíme se na spolupráci.  
 
 
 
S úctou 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Novák Ing. Petr Fiala 
předseda představenstva    generální ředitel 
Krajská zdravotní, a. s.                Krajská zdravotní, a. s. 
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