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DŮLEŽITÉ
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Věc: Otevřený dopis ve věci vyčlenění jednotky Slatinných lázní Toušeň pro potřeby
léčby osob nakažených koronavirem
Vážený pane ministře,
včera dopoledne jsem se z médií dověděl o skutečnosti, že vláda dala souhlas s tím, aby
objekt Slatinných lázní Toušeň sloužil jako infekční lůžkové oddělení pro potřeby umístění
seniorů s onemocněním koronavirem, označovaným jako COVID-19.
V nastálé epidemiologické situaci, kdy každý ve státem nezvládnuté situaci se snaží
pomoci jak může, toto rozhodnutí i jeho legitimní základ plně chápu. Nicméně jednotka
Slatinných lázní Toušeň, byť patří pod Nemocnici Na Bulovce se sídlem v Praze, se nachází na
katastrálním území Lázně Toušeň.
Je s podivem a velmi nás zaráží, že s námi předem záměr vlády ČR, vyčlenit na našem
katastrálním území budovu pro umisťování osob, nakažených vysoce infekčním, na člověka
přenosným onemocněním, nikdo nekonzultoval. Nikdo z Ministerstva zdravotnictví, ani nikdo
z vedení Nemocnice Na Bulovce, se s námi nespojil ani nyní, když jsou přípravy na umisťování
pacientů v plném proudu a podle kusých informací z médií by mělo již dojít k zahájení využívání
jednotky pro výše popsané účely.
Proti takovému postupu Ministerstva zdravotnictví a jím řízené Nemocnice Na
Bulovce ostře protestujeme.
Občané městyse Lázně Toušeň se cítí znechuceni chováním ministerstva i
provozovatele Slatinných lázní Toušeň (Nemocnicí Na Bulovce). Městys Lázně Toušeň
neobdržel žádné informace, jak bude areál zabezpečen proti zavlečení nemoci COVID-19 do
obce, jak budou ochráněni občané, žijící v obci. Nemáme informace, jak bude personálně
zajištěna ochrana zdraví našich občanů. Řada našich obyvatel v objektu pracuje, nemá
potřebné znalosti v oblasti zdravotnictví, není proškolena na výskyt agresivního viru. Není
např. zajištěna koordinace při likvidaci infekčního materiálu. Přilehlý lázeňský park je volně
přístupný veřejnosti. Městys ze státních prostředků neobdržel dosud žádné ochranné

pomůcky ani dezinfekční prostředky, a přitom má dojít k takto razantnímu zásahu do
fungování obce.
Od včerejšího poledne jsem neustále atakován dotazy občanů, jak obec zajistila
fungování v nastalém režimu a jaká provedla opatření. Obec však od kompetentních orgánů
žádné informace nemá. Obec, i všichni naši občané jsou, a i nadále chtějí být solidární se všemi
občany České republiky. Nejsme lhostejní k nakaženým, a zcela jistě sneseme i jistou míru
diskomfortu, omezení pohodlí, na pomoc postiženým občanům. Ale k tomu, abychom mohli
takovou zátěž přijmout, musíme znát relevantní informace přímo a nikoli zprostředkovaně
kusé informace získávat z médií.
Já, jakožto starosta potřebuji ujištění, že Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR,
ústřední krizový štáb i provozovatel zařízení udělali vše proto, aby nebyli v žádném případě
ohroženy nákazou stovky mých spoluobčanů.
Ač není vhodné v současné chvíli porovnávat dvě odlišné situace musím konstatovat,
že v krizové situaci nákazy virem H5N1 (ptačí chřipkou) v naší obci před 3 lety byl postup
významně lépe koordinován se všemi složkami státní správy, než je nyní.
Doufám, pane ministře, že provedete potřebnou nápravu stavu, abych své
spoluobčany mohl neprodleně informovat o rizicích, která případně občanům hrozí a
omezeních, která v naší obci mohou nastat.
Děkuji a jsem s pozdravem
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