Krajský úřad Libereckého kraje
Rada kraje a Zastupitelstvo kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

PETICE
občanů Nového Boru a regionu Novoborska
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, jsme znepokojeni vytrvale se prohlubující krizí hodnot v českém
zdravotnictví a nechceme nečinně přihlížet likvidaci zdravotnického zařízení ve městě Nový Bor.
Novoborská nemocnice již několik desetiletí slouží následné zdravotní péči a v České republice
vždy patřila k nejhezčím a nejúčelněji využitým zařízením se zaměřením na péči o dlouhodobě
nemocné. Lůžek pro tyto účely je v současném zdravotnickém systému naprostý nedostatek a ani
výhledově není tento problém řešen. Novoborská nemocnice dosáhla v uplynulých obdobích řady
ocenění kvality péče, v současné době však zaznamenáváme ze strany zodpovědných orgánů
znepokojivé podceňování tohoto nezpochybnitelného faktu, což se projevuje mimo jiné v klesající
úrovni zařízení. Jsme si tedy dobře vědomi současného stavu a záměru ze strany Nemocnice s
poliklinikou Česká Lípa a.s.zrušit LDN v Novém Boru se velmi obáváme.
Žádáme proto tímto o zachování LDN – odloučené pracoviště Nový Bor, neboť pro náš region
představuje cenné zdravotnické zařízení, má historický i praktický význam pro celou spádovou
oblast a její zrušení by negativně poznamenalo zdravotní péči o občany regionu na mnoho dalších
let.
Děkujeme.
Za petiční výbor:
Jiří Löffelmann, Skalice u České Lípy čp. 533
Martina Rašínová, Polevsko 46, 471 16 Polevsko
Ing. Otakar Válek ,Jungmannova 64,Nový Bor
Ladislav Džavík ,Husova 913,Nový Bor
Viktor Novotný ,Dvořákova 516,Nový Bor
Bc.Zora Šepsová ,Rumb.hrdinů 691,Nový Bor
MUDr.Eva Hladká ,Gen.Svobody 99,Nový Bor
Kovacs Christine,Rumb.hrdinů 691,Nový Bor
Mgr.Eliška Raymanová,farářka,Kostel sv.Ducha,
Štursova 286,Nový Bor
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
p. Ladislav Džavík, Husova 913, 473 01 Nový Bor
pí Martina Rašínová, Polevsko 46, 471 16 Polevsko
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