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Tisková zpráva 
Liberečtí zastupitelé posvětili spojení nemocnic 

 
 

Liberečtí zastupitelé potvrdili svůj záměr z února letošního roku a na svém 8. zasedání ve čtvrtek 

26. září schválili sloučení Krajské nemocnice Liberec s Panochovou nemocnicí Turnov. Fúzi tentýž 

den odsouhlasili také turnovští zastupitelé, kteří měli poslední a rozhodující slovo. O tamní 

nemocnici se totiž ucházeli mimo liberecké nemocnice ještě další soukromí zájemci. Spojení 

nemocnic schválili tento týden i zastupitelé Libereckého kraje.  

Obě nemocnice se spojí k 1. lednu 2014. Vznikne tak zdravotnické zařízení se zhruba 1140 lůžky, 

které bude mít tři vlastníky - Liberecký kraj, Liberec a Turnov. Podle odhadů si fúze vyžádá kolem 1,45 

milionu korun. 

Pro obě zdravotnická zařízení by mělo být sloučení výhodné. Liberecký kraj si jako majoritní vlastník 

od toho slibuje lepší využití areálů obou nemocnic a využití větší ekonomické síly a významu při 

jednání se zdravotními pojišťovnami. Spojení umožní snížit náklady například spojeným nákupem 

léků, zdravotnického materiálu i energií. V Turnově umožní udržet základní rozsah zdravotní péče, 

mohlo by dojít například k přesunu jednodenní chirurgie, což by ulevilo krajské nemocnici. Nabízí se 

také vznik jednotky intenzivní dlouhodobé péče, na které nemá liberecká nemocnice místo, což by 

umožnilo poskytovat nově i následnou rehabilitační péči. 

Libereckému kraji zůstane nadále majoritní podíl, který se ale z 82,47 procenta sníží na 74,23 

procenta. Oslabí také podíl města Liberec, ze současných 17 procent v krajské nemocnici by město 

vlastnilo ve sloučených nemocnicích 15,77 procenta akcií. Turnovu, současnému vlastníku Panochovy 

nemocnice, zbude 10 procent akcií. 

K otázce sloučení obou nemocnic připravilo město Liberec na svých webových stránkách anketu. 

Během posledních čtyř týdnů se v ní vyjádřilo bezmála 300 lidí. Dvě třetiny hlasovaly proti sloučení. 

 

 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

Referent propagace a komunikace s veřejností 

Odbor kancelář primátorky 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 
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