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Prvního července 2019 fakticky převzala provoz frýdlantské nemocnice Krajská nemocnice Liberec,
a.s., která se stala majitelem Nemocnice Frýdlant, s.r.o. Tímto krokem je naplněno memorandum o
spolupráci, které uzavřelo Město Frýdlant, Liberecký kraj, Krajská nemocnice Liberec, a.s. a
společnost EUC, a. s. v říjnu 2018 jako poslední možné řešení zajištění zdravotní obslužnosti
Frýdlantského výběžku.
Chceme poděkovat všem, kteří se přičinili o to, že máme naději na zachování potřebné zdravotní
péče na Frýdlantsku i s tím vědomím, že se už velice pravděpodobně nikdy nepovede obnovit naplno
rozsah zdravotní péče nemocnice ve Frýdlantu tak, jak jsme byli zvyklí do roku 2015.
Město Frýdlant je jako majitel areálu frýdlantské nemocnice připraveno ve spolupráci s Krajskou
nemocnicí Liberec vytvořit veškeré technické, organizační i finanční podmínky pro to, abychom
dosáhli maximálně možného stavu dohodnutého v Memorandu o spolupráci při zajištění zdravotních
služeb v areálu frýdlantské nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko. To znamená ve
spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, Libereckým krajem a Zdravotnickou záchrannou službou
Libereckého kraje vydefinovat podmínky zajištění lékařské pohotovostní služby po dobu 24 hodin tak,
aby pacienti nemuseli s každým zdravotním problémem jezdit do Liberce. Dále jsme připraveni
vytvořit veškeré potřebné podmínky pro činnost odborných ambulancí, oddělení následné péče a
v optimálním případě i pro obnovení jednodenní operativní péče.
Čeká nás mnoho společné práce. Město Frýdlant se smluvně zavázalo, že vrátí vybrané nájemné zpět
do nemocnice formou investic. Dle dohody je také připraveno poskytnout na rozvoj frýdlantské
nemocnice 25 milionů korun na zlepšení podmínek pro poskytování zdravotní péče s tím, že 10
milionů korun město uvolní z rezervy svého rozpočtu a 15 milionů korun poskytne z budoucího
bankovního úvěru.
Jsme na nové startovní čáře. Přestože vnímáme zásadní limitu, kterou je obecný nedostatek lékařů a
dalšího odborného zdravotního personálu věříme, že společně se nám podaří co nejdříve dosáhnout
cíle, kterým je v tomto případě co nejlepší možná zdravotní péče pro 24 a půl tisíce obyvatel
Frýdlantského výběžku.
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