
Tisková zpráva 
 
 
 
 Vedení Nemocnice Frýdlant s.r.o. je nuceno ke dni 1.7.2008 na základě objektivního 
posouzení demografických ukazatelů, i s ohledem na současné trendy v neonatologii a 
porodnictví, uzavřít k 1.červenci tohoto roku porodnici ve Frýdlantě. 
 
   Přesto, že si ženské oddělení porodnice ve Frýdlantě udržuje stabilizovaný počet 
porodů, je tento počet dlouhodobě nejmenší v kraji. Ministerstvo zdravotnictví ČR vzneslo 
z toho důvodu při posledním výběrovém řízení vůči frýdlantské porodnici  výhrady. Další 
výtkou bylo, že chybí bezprostřední návaznost na dětské oddělení-to bylo na základě 
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ve Frýdlantě zrušeno před deseti lety. Chybějící 
dostatečné zázemí je samozřejmě citelným problémem v případě, že novorozenec trpí 
zdravotními obtížemi, pro jejichž řešení nestačí standardní novorozenecké lůžko na porodnici.    
  
Sehnat lékaře ve všech oborech je podstatně obtížnější na frýdlantsko, než do větších center. 
Přesto se nám podařilo vždy ve všech ostatních oborech lékaře sehnat ( Anestézie, interna 
chirurgie, gynekologie). 
 
 V současných podmínkách neexistuje nejen v ČR, ale i v okolních zemích dostatek 
erudovaných pediatrů a neonatologů. Stávající populace dětských lékařů na frýdlantsku stárne 
( průměrný věk 58 let ) a odchází do důchodu bez náhrady.  
 
 Nemocnice Frýdlant s.r.o. se snažila sehnat dětské lékaře do služeb na porodnické 
oddělení všemi možnými způsoby zcela bez úspěchu a nelze tedy zajistit kvalifikovanou péči  
o novorozence.  
 
 Na základě všech uvedených skutečností Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR nemá 
zájem smluvní vztah na porodnickou a neonatologickou péči ve Frýdlantě prodlužovat, neboť 
zdejší porodnice není schopna dostát trendům, jež razí pro tento obor Ministerstvo 
zdravotnictví. Podobné stanovisko zastává i Odbor zdravotnictví Krajského úřadu LK. 
 
 
 Ženské oddělení Nemocnice Frýdlant s.r.o. získá uzavření porodnice kapacitu pro 
rozšíření počtu lůžek pro gynekologické pacientky, jež podstupují ve Frýdlantě především 
akutní i plánované operační výkony. Lékařský i sesterský  personál ženského oddělení 
nemocnice ve Frýdlantě bude moci více využívat rezervy operačních sálů nemocnice a 
uspokojit potřebu zvláště plánovaných operačních výkonů v kratším čase i větším rozsahu. 
 
 V prostorách ženského oddělení zůstane zachováno technické vybavení, jež umožní 
v akutních případech realizovat kompletní porod i nutnou poporodní péči. Problematika byla 
projednána též s ředitelem Územní stanice záchranné služby v Liberci a s provozovateli 
zdravotnické dopravy s cílem zabezpečit  transporty rodiček z Frýdlantska do Liberce. 
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