Interpelácie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Svit na
39. zasadnutí zo dňa 21.06.2018 - písomné odpovede
__________________________________________________________________________

MUDr. Jozef Timkovič (písomná interpelácia z 21.06.2018)
Otázka č. 1:
Dobrý deň, na základe písomnej žiadosti JDS posielam nasledovnú interpeláciu - Timkoviča:
Lavičky pred chirurgickou ambulanciou aj RTG, očnou aj ortopedickou ambulanciou - sú
opotrebené a je ich málo.
Zaviesť systém časovania na odborných ambulanciách - tým by boli čakárne prázdnejšie.
Diabetológ - do Svitu.
Otváranie zdravotného strediska o 05:00 - pre časovanie na ortopédiu (hlavne v zimných
mesiacoch ľudia mrznú pred budovou).
Ďakujem.
Odpoveď:
Ing. Miroslav Škvarek, MPH – primátor Mesta Svit
Lavičky: na základe interpelácie bude v rozpočte Mesta Svit pre rok 2019 vyčlenená čiastka
na zakúpenie nových sedacích lavíc do čakárni pred ambulanciami.
K téme zavedie časovania a práce špecialistov v ambulanciách: Zo strany vedenia mesta
bolo v minulosti realizovaných niekoľko rokovaní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na
túto tému. Nakoľko mesto nemá žiaden právne relevantný dosah na spôsob poskytovania
zdravotných služieb a prácu lekárov, ktorí sú partnermi pre zdravotné poisťovne, nie je
možné zabezpečiť v tomto čase zmenu nimi zavedeného systému objednávania pacientov.
Treba si uvedomiť, že každý lekár s mestom len v nájomnom vzťahu, a teda prenajíma si od
mesta len priestory, pričom samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti je možné
ovplyvňovať len cez zdravotnú poisťovňu, prípadne cez Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou.
Diabetológ: uvedeným špecialistom bola už aj minulosti vedením mesta ponúkaná možnosť
otvorenia ambulancie v našom meste, žiaľ doposiaľ sa nepodarilo túto službu zabezpečiť,
nakoľko oslovení lekári-diabetologovia neprejavili záujem o túto našu lokalitu.
Otváranie zdravotného strediska: Otváranie zdravotného strediska zabezpečuje Mestská
polícia. Podľa informácie, ktorú sme obdržali je zdravotné stredisko pravidelne dlhodobo
otvárané v čase: 04:45.
Pre informáciu k téme objektu zdravotného strediska:
Primátor mesta sa už viac ako 2,5 roka zúčastňuje rokovaní na úrovni Krajského lekára
a zamestnancov Ministerstva zdravotníctva k téme výstavby tzv. Centrálnych integrovaných
zdravotníckych služieb – CIZS, /polikliník/. V súčasnom období má byť vyhlásená výzva pre
možnosť samospráv uchádzať sa o finančné prostriedky na výstavbu nových takýchto
zariadení. Máme záujem sa uchádzať o tieto prostriedky, ak budeme úspešní, na prelome
rokov 2019/2020 by sa mala začať výstavba novej modernej polikliniky, ktorá by mala spĺňať
parametre a požiadavky doby.
Vo Svite 28.06.2018
Spracoval: Mgr. Juraj Peťko - prednosta Mestského úradu Svit
v. r.
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Ing. Miroslav Škvarek, MPH
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