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---------------------------------------------------------------------Lužická nemocnice v Rumburku je od dnešního dne součástí Krajské zdravotní, a.s. S novým ředitelem
Dnešním dnem se stala Lužická nemocnice v Rumburku oficiálně součástí Krajské zdravotní, a.s. coby
odloučené pracoviště Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V čele rumburské nemocnice bude coby
ředitel zdravotní péče stát MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH.
Ve čtvrtek 1. 7. 2021 byly podepsané předávací protokoly mezi Krajskou majetkovou, p. o. a Krajskou
zdravotní, a.s. Za Krajskou zdravotní, a.s., (KZ) dokumenty podepsal předseda představenstva MUDr. Ondřej
Štěrba a člen představenstva Ing. Stanislav Dostál a za Krajskou majetkovou, p. o. její ředitelka Ing. Miluše
Srbková, MBA. Lužická nemocnice v Rumburku tak dnešním dnem oficiálně patří do sítě nemocnic, které patří
pod KZ.
„Jsem opravdu velmi rád, že dneškem počínaje již opravdu můžeme Lužickou nemocnici počítat i formálně
mezi ta zařízení, která spravujeme. Zdravotnictví ve Šluknovském výběžku je dlouhodobým problémem, který
ale představuje onen pomyslný běh na dlouhou trať a já věřím, že toto rozhodnutí je smysluplné, řešení
problému urychlí a profitovat z něj budou pacienti nejen z okolí Rumburku. Je to pro nás jednoznačně výzva,“
řekl předseda představenstva KZ MUDr. Ondřej Štěrba.
Doposud zařízení vedl MUDr. Petr Malý, MBA, který je generálním ředitelem KZ. Toho na pozici ředitele pro
zdravotní péči v Lužické nemocnici od 1. 7. 2021 střídá MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH. „Bylo jasné, že je
dlouhodobě neudržitelné, abych ze své stávající funkce řídil rumburskou nemocnici. Ta si zaslouží
plnohodnotné vedení. Za uplynulý rok jsme určitě všichni odvedli kus práce a já jsem přesvědčený, že MUDr.
Tichý v ní bude úspěšně pokračovat,“ sdělil MUDr. Petr Malý, MBA, generální ředitel. Právě on nového šéfa
nemocnice představil již v průběhu tohoto týdne zaměstnancům na setkání, které proběhlo přímo na půdě
rumburské nemocnice.
MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, působí v rámci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem mimo jiné jako
specialista na klinickou výživu a intenzivní metabolickou péči. Stojí v čele Centra parenterální výživy pro
pacienty nacházející se v domácím sociálním prostředí, které je jediné svého druhu v Ústeckém kraji. Ke
svému působení v nemocnici Rumburk nový ředitel uvedl: „I já se samozřejmě kloním k názoru, že začlenění
Lužické nemocnice do Krajské zdravotní je skvělou zprávou především pro pacienty. Budu se maximálně
snažit přispět k tomu, aby se provoz nemocnice stabilizoval, a aby společné úsilí všech zaměstnanců i
managementu vedlo k úspěšné realizaci plánované rekonstrukce, která přispěje k zajištění kvalitní a
bezpečné zdravotní péče v tomto mikroregionu Ústeckého kraje.“
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