Susitikimo su sveikatos apsaugos ministru pokalbio tema – Mažeikių ligoninė
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Vasario 13 d., antradienį, Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, Seimo narys Kęstutis
Bartkevičius ir VšĮ Mažeikių ligoninės direktorius Albinas Lidžius susitiko su sveikatos apsaugos ministru
Aurelijumi Veryga. Aptarti Mažeikių krašto gyventojams aktualūs klausimai – Mažeikių ligoninės perspektyvos
ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų spektras bei prieinamumas.
Sveikatos apsaugos ministras informavo, kad dėl ligoninių tinklo optimizavimo yra sukurta darbo grupė, kuri
konkrečius pasiūlymus turės suformuoti artimiausiu metu. Mažeikių ligoninės vadovui pristačius įstaigos
statistinius-ekonominius rodiklius, A. Veryga patikino, kad rengiant ligoninių optimizavimo planą bus
individualiai atsižvelgta ne tik į kiekvienos ligoninės veiklos, funkcionavimo ir finansinius rodiklius, bet ir į
viso rajono ypatumus, demografinę perspektyvą.
Pastaruoju metu viešojoje erdvėje sklando informacija, kad Mažeikių ligoninė bus prijungta prie regioninės
Telšių ligoninės ir taps jos filialu. „Atsižvelgiant į kriterijus, kurie yra keliami regioninėms ligoninėms,
Mažeikių ligoninė pirmauja prieš Telšių ligoninę, ir po susitikimo su ministru galiu užtikrintai pranešti, kad
jokio pagrindo tokioms kalboms nėra, – teigė Albinas Lidžius. – Pokalbio metu ministrą informavau, kad
Mažeikių ligoninė netgi pasirengusi tapti regiono ortopedijos ir vaikų ligų paslaugų centru, kadangi įstaigoje
yra atliekama apie 160 sąnarių endoprotezavimo operacijų per metus, dirba aštuonių gydytojų ortopedųtraumatologų komanda, o Mažeikių rajone vaikų skaičius yra daugiau nei trimis tūkstančiais didesnis nei Telšių
rajone, mūsų rajono demografinės tendencijos yra kur kas geresnės nei Telšių. Labai blogai, kad tokios
nepagrįstos kalbos sukelia patiems pacientams nesaugumo jausmą, nežinomybę, ir sveikatos priežiūros
specialistų, kurie renkasi būsimą darbovietę, atgrasymą nuo Mažeikių ligoninės kaip neva neperspektyvios
įstaigos. Jau nekalbu apie esamų įstaigos darbuotojų neužtikrintumą dėl ateities.“
Savivaldybės meras A. Tenys ministerijoje išreiškė susirūpinimą dėl investicijų Mažeikių rajone į sveikatos
apsaugą ir pakvietė ministrą A. Verygą atvykti į Mažeikius. „Sulaukėme sveikatos apsaugos ministro pažado,
kad, skirstant investicijas, į Mažeikių rajoną, bus atsižvelgta kaip į išskirtinį, periferinių Lietuvos rajonų
tendencijoms tik iš dalies pavaldų regioną, ir užtikrinimo, kad ministras apsilankys Mažeikiuose“, –
pasidžiaugė Mažeikių rajono savivaldybės meras.
Pokalbyje su ministru Seimo narys K. Bartkevičius pažymėjo, kad Mažeikių ligoninės klausimas yra svarbus ir
žiūrint iš užsieniečių, atvykstančių dirbti į Mažeikius, perspektyvos. Tai taip pat formuoja gerą miesto įvaizdį.
„Šiuo vizitu turėjome tikslą priminti sveikatos apsaugos ministrui, kad esame didesni, geresni ir perspektyvesni
nei daugelis kitų periferinių rajonų, taigi mūsų rajono poreikis asmens sveikatos priežiūros paslaugoms taip pat
yra didesnis ir kitoks, nei, tarkime, Joniškyje ar Skuode. Šis vizitas ir jo metu aptarti klausimai ypač aktualūs
šiuo ligoninių tinklo optimizavimo plano ruošimo metu“, – samprotavo Kęstutis Bartkevičius ir Antanas Tenys.

