Poradové číslo petičného hárku



PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NEMOCNICE SNINA AKO REGIONÁLNEJ NEMOCNICE 

My, obyvatelia regiónu Snina, občania Slovenskej republiky, žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky:
▪ zachovať Nemocnicu Snina, s.r.o. s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úrovni regionálnej nemocnice,
▪ zaradiť investíciu Neurologické oddelenie Nemocnice Snina do Plánu obnovy a odolnosti Slovenska,
▪ zastaviť proces schvaľovania zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorý bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený bez spracovania
kvalitnej analýzy ekonomických a sociálnych dopadov pripravovanej optimalizácie siete nemocníc na rozvoj
regiónov, s prihliadnutím na prihraničné a menej dostupné regióny,
▪ pri tak významných rozhodnutiach smerujúcich k prehlbovaniu regionálnych rozdielov žiadať a zapracovať
stanoviská ďalších ministerstiev a socioekonomických partnerov s cieľom zabezpečiť dostupnosť zdravotníckych
služieb a rovnaké možnosti pre všetkých občanov, aj v okrajových prihraničných regiónov Slovenska, z dôvodu
zastavenia ich vyľudňovania.
Zásadne nesúhlasíme s plánom prekategorizovať regionálnu Nemocnicu Snina na nemocnicu komunitného typu. A to
z dôvodu: geografického s ohľadom na dojazdový čas až 90 min. do najbližších nemocníc, čím by došlo k ohrozeniu
života a zdravia obyvateľov regiónu. Z dôvodu hrozby prepúšťania zamestnancov, ku ktorému by automaticky došlo
jej preradením na úroveň komunitnej nemocnice, čo je neprípustné v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti.
Keďže ide o nemocnicu situovanú v pohraničí Poľska a Ukrajiny, je nevyhnutné aby bola nepretržite k dispozícii so
všetkými svojimi oddeleniami aj pre kritickú infraštruktúru a záchranné zložky.
Vyplňte, prosím, čitateľne paličkovým písmom podľa občianskeho preukazu.
P.č. Meno a priezvisko
Trvalý pobyt (PSČ, obec, ulica, číslo domu)

Podpis

Petičný výbor: MUDr. Andrej Kulan, Komenského 2665/15, 069 01 Snina - osoba určená na zastupovanie v styku s
orgánom verejnej moci; MUDr. Peter Makara, Kpt. Nálepku 4088/87, 069 01 Snina; MUDr. Marián Regec, Gen.
Svobodu 2456/10, 069 01 Snina; Ing. Daniela Galandová, Staničná 1031/14, 069 01 Snina; Miroslav Bober, SNP
457/47, 067 61 Stakčín; Ing. Michal Grňa, Pčoliné 48, 067 35 Pčoliné; Ján Holinka, Ulič 32, 067 67 Ulič; Mgr. Nadežda
Sirková, Ubľa 363, 067 73 Ubľa; Ján Vajda, Riečna 50/14, 067 81 Belá nad Cirochou; JUDr. Dušan Hačko, Jesenského
1688/32, 069 01 Snina.
Vyplnené petičné hárky zasielajte, prosím do 30.9.2021, na adresu: Mestský úrad Snina, Ul. Strojárska 2060/95, 069
01 Snina. ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU ♡ NEMOCNICA SNINA

