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a 

Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů 
 

 

 

V Praze 5. října 2020 

 

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, 

 

obracíme se na Vás, za naše organizace, jako na zřizovatele Sušické nemocnice s. r. o.  

Jsme nuceni konstatovat, že nás současná situace v nemocnici velmi znepokojuje a zřejmě ještě více 

znepokojuje naše členy a zaměstnance nemocnice.  

 

Dovoluji si připomenout, že v minulém období jsme spolu s našimi členy a zaměstnanci podporovali 

zachování akutní péče v Sušické nemocnici s. r. o. pro zhruba 44 000 obyvatel vašeho regionu. Ve 

shodě s jednateli panem Václavem Radou a panem Pavlem Haisem jsme vedli jednání se zástupci 

Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven s cílem opětovného zavedení akutní péče ve vaší 

nemocnici, což se částečně podařilo a to považujeme za obrovský úspěch. Bývalí jednatelé dokázali 

vrátit nemocnic do plného provozu a podařilo se jim také zajistit chybějící personál. To, co vypadalo 

neřešitelné, se stalo skutkem. Nemocnice plně fungovala a jednatele podpořili ti, kteří jsou pro 

nemocnici základem – zaměstnanci. Se znalostí celostátní problematiky konstatujeme, že to jak se 

stabilizovala nemocnice, bylo skoro ojedinělé. Pro všechny by bylo velkou prohrou, pokud byste se 

měli vrátit do situace před rokem a půl.  

 

Chápeme, že vše nese finanční náklady a finance jsou zcela jistě ve vašem městě omezené. 

Nicméně za zásadní považujeme, a zvláště v současné době, kdy se potýkáme s epidemii COVID-19, 

aby byla akutní péče ve vaší nemocnici zajištěná. Dojezdové časy do okolních nemocnic jsou dlouhé, 

obyvatelé vašeho regionu si už omezení dostupné zdravotní péče v minulosti vyzkoušeli a určitě to 

nebylo přínosem. 

 

V této souvislosti Vás chceme vyzvat, abyste se k dalšímu poskytování akutní péče a návrhům 

zaměstnanců postavili zodpovědně s cílem zabezpečit akutní zdravotní péči pro obyvatele vašeho 

regionu. 

 

Věříme, že rozhodnete zodpovědně a že pro Vás hlasy zaměstnanců, kteří poskytují zdravotní péči 

vašim občanům, nejsou marginální. 

 

V úctě  

 

Bc. Dagmar Žitníková v.r. 

předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR 

 

MUDr. Martin Engel v.r. 

předseda LOK-SČL 


