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Ministerstvo zdravotníctva SR
minister JUDr. Ing. Tomáš Drucker
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
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Váš list číslolzo dňa

Vážený pán minister,

Naše číslo

465/2018
Vybavuje/linka . V Rajci/dátum

Ing. Jasenovec/041/5076517 07.02.2018

my, volení zástupcovia Rajeckého regiónu, primátori a starostovia, sme sa dňa 01.02.2018

s hrôzou z médií dozvedeli, že došlo k zrušeniu pracoviska ambulancie rýchlej lekárskej pomoci

v Rajci a že od 01.02.2018 pôsobí v Rajci len ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci. Podľa

medializovaných informácií vraj na základe žiadosti poskytovateľa spoločnosti Falek záchranná a.s.

a následne rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR.

Zákon Č. 578/2004 Z.z., § 17 písmeno d) taxatívne vymedzuje, kedy je možné zmeniť typ

ambulancie záchrannej zdravotnej starostlivosti. My, zástupcovia samosprávy Rajeckého regiónu,

sme presvedčení, že zmenou typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby z ARLP na ARZP

v Rajci došlo k zásadnej zmene dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej služby v zásahovom

území.

Vyzývame ministerstvo zdravotníctva, aby nevydávalo rozhodnutia, ktoré zásadným

spôsobom zhoršujú dostupnosť záchrannej zdravotnej starostlivosti občanov.
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Domnievame sa, že došlo k porušeniu zákona Č. 578/2004 Z.z. v §17 písm. d) a vyzývame

ministerstvo, aby prehodnotilo povolenie, resp. rozhodnutie, ktorým došlo k zmene pracoviska

ARLP na ARZP v Rajci.

Pán minister, veríme, že pochopíte závažnosť situácie a Vaše ministerstvo prehodnotí

rozhodnutie tak, aby občanom nášho regiónu bola zabezpečená lekárska záchranná služba tak, ako

tomu bolo doteraz na základe rozhodnutia Č. S00834-2017-0P-3 zo dňa 11.10.2017

Pán minister, veríme, že tak Vám ako aj nám ide v prvom rade o občanov a záchranu ich

životov, preto Vás žiadame o osobné stretnutie a stanovenie termínu osobného stretnutia.
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starosta obce Kľače

starosta obce Ďurčina
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starostka obce Šuja

Mgr. Monika Kavecká

starostka obce Kunerad
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Jaroslav Mitaš t ~))
starosta obce Stránske'~

Ing. Janka Stupňanov.
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Jan Matejička

starosta Obce Vel'ká Čierna
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