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POZVÁNKA 
 

Workshop Zdravotnictví v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  čtvrtek 11. dubna 2019 

Čas:    od 09:30 do 13:00 

Místo:    Šluknovský zámek, 1. patro, malý sál 

   Zámecká 642, Šluknov 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Srdečně Vás zveme na jednání skupiny EUREX – Zdravotnictví k výměně zkušeností a informací 

o možnostech spolupráce odborníků v oblasti zdravotnictví se zaměřením na téma „přeshraniční 

zdravotnictví v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“. 

Workshop se koná v rámci projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 
100279578. 

 

NÁVRH PROGRAMU 

 

BOD 1  9:00 Příjezd účastníků, prezence, občerstvení 

BOD 2  9:30 Přivítání účastníků / zahájení 

BOD 3  9:40 Prezentace 

Informace o aktuální situaci Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. 

Informace o aktuálním stavu jednání Dolní Poustevna + Sebnitz 

Informace o stavu zajištění zdravotní péče v oblasti (stomatologové, pediatři) 

Prezentace příkladu dobré praxe České Velenice + Gmünd 

BOD 4  Společná diskuze na téma prezentace 

BOD 5 Ostatní / Různé 

 

Jednání bude tlumočeno.  
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ZÁPIS 
 

Workshop Zdravotnictví v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  čtvrtek 11. dubna 2019 

Čas:    od 09:30 do 13:00 

Místo:    Šluknovský zámek, 1. patro, malý sál 

   Zámecká 642, Šluknov 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zápis z jednání skupiny EUREX – zdravotnictví k výměně zkušeností a informací o možnostech 

spolupráce odborníků v oblasti zdravotnictví se zaměřením na téma „přeshraniční zdravotnictví 

v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“. 

Workshop se konal v rámci projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 

100279578. 

 

1) 9:00 Příjezd účastníků, prezence, občerstvení 

2) Přivítání účastníků a zahájení jednání zástupcem jednatele ERN, Ondřejem Havlíčkem; zmínka 

o financování setkání v rámci projektu KONEG; informování o činnosti EUREX skupin 

3) Představovací kolečko všech účastníků 

4) Prezentace o potenciálu a překážkách přeshraniční zdravotní péče na Šluknovsku (Dr. 

Votápková - PPT) 

5) Prezentace personálního stavu zdravotnictví na Šluknovsku (Dr. Sucharda – PPT) 

6) Představení příkladu přeshraniční zdravotní péče Gmünd – České Velenice (Dr. Votápková) 

7) Informace o stavu spolupráce mezi Dolní Poustevnou a Sebnitz (pan starosta Holec) 

8) Informace o aktuálním stavu Lužické nemocnice a polikliniky a.s. (Ing. Růžička, místostarosta 

Rumburk) a prezentace business plánu (Dr. Pešková – PPT) 

9) Otevřená diskuze  

10) Prosba starostů o poskytnutí statistických údajů k otázkám ohledně zdravotní záchranné 

služby na Šluknovsku (např. kolik dní v roce jsou neprůjezdné silnice, v kolika případech 

dochází ke komplikacím atp.; viz extra dokument) 

11) Dohoda o dalším vyjednávání  mezi obcemi a zdravotními pojišťovnami o pilotním projektu 

na přeshraniční zdravotní péči pod záštitou MZ; německá strana pilotní projekt vítá 

12) Ukončení jednání 
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