Vážená pani starostka,
oficiálne si Vás dovoľujem informovať, že KNsP Čadca prijala spoločnú požiadavku obce a
OZ ŽSK o zastabilizovanie Všeobecnej praktickej ambulancie pre deti a dorast , pod
odborným vedením primára MUDr. Marca a jeho tímu.
Budeme mať záujem ambulanciu prevádzkovať v bežnom a dostupnom režime pre
detských pacientov, prioritne budú prijímané deti zo Svrčinovca a obvodu po MUDr.
Pribilincovej.
V snahe o skvalitnenie služieb pre rodičov s deťmi, umiestnime ambulanciu do vhodných a
deťom prispôsobených podmienok. Budeme mať záujem vytvoriť v blízkosti zázemie /
kútik pre matku s dieťaťom za účelom ošetrenia, prebalenia či nakŕmenia, ktoré nemocnica
plánovala.
Po odbornej stránke bude gestorom primár MUDr. Marec so svojim tímom lekárov.
V ambulancii budeme súčasne mať záujem ponúknuť čas vyhradený pre potreby
gastroenterologických konzultácii a pre prípravu pred odoslaním k MUDr. Bačinskej- detskej
gastroenterologičke v ZA, ktorá avizovala vysoký stav detských pacientov z CA regiónu.
Odbor zdravotníctva spoločne s KNsP bude mať záujem zaradiť ambulanciu do
rezidenského programu pre pediatriu a súčasne tak špecializačné štúdium v detskej gastro pre
región CA.
Dôležité je v tomto čase realizovať administratívne kroky na zaradenie všeobecnej
ambulancie pre deti a dorast do siete poskytovateľov. Bude snaha to zmenežovať čo v
najkratšom čase.
Čo sa týka pridania termínov prejazdu vlakov cez Svrčinovec, Váš podnet som osobne
prešla s pani župankou a bude apelovať na ŽSR. V súčasnosti avizujú nedostatok vagónov,
ktoré by nasadili na trate. Verím, že bude v záujme všetkých apelovať na ŽSR o prioritné
riešenie uvedenej situácie.
V záujme odboru zdravotníctva ŽSK a Kysuckej nemocnice v Čadci bude zabezpečiť
vysoko profesionálnu zdravotnú starostlivosť pre vašich detských pacientov a súčasne tak
zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb s možnosťou priameho vzdelávania budúcich
mladých lekárov - pediatrov pre región Kysuce.
K danej veci sa určite stretneme spolu s Vami aj s vedením nemocnice. Preto Vás budeme
priebežne informovať. S úctou
PhDr. Silvia Pekarčíková
Riaditeľka Odboru zdravotníctva
Úrad Žilinského samosprávneho kraja
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