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Pajūrio naujienos Aktualijos
„Šiemet Kretingos ligoninė kaip
dirbo, taip dirbs toliau, tačiau
pertvarka laukia neišvengiamai“, –
tokią žinią rajono gyventojams iš
Vilniaus parvežė meras Juozas
Mažeika.
Kada tam bus duotas startas, jis teigė
nežinantis, o kad neužkluptų staiga, (Iš kairės) Virginijus Domarkas,
esą reikia ruoštis iš anksto. Pasak J. Ilona Volskienė, Antanas Vinkus,
Juozas Mažeika ir Aurelijus Veryga
Mažeikos, su sveikatos ministru
aptarė Kretingos ligoninės likimą.
Aurelijumi Veryga buvo aptarti du
galimi variantai: jei atitiks nustatytus kriterijus, kas mažai
tikėtina, Kretingos ligoninė galės išlikti savarankiška; jei ne –
turės jungtis prie netoli esančios Klaipėdos ligoninės ir Kretingoje
gydymo paslaugas teikti derybų ar sutarties pagrindu. „O gal
kaip tik tai būtų naudinga? Pagerėtų gydymo kokybė, nes iš
Klaipėdos atvažiuotų dirbti aukštos kvalifikacijos specialistai“, –
svarstė meras.
Anot jo, pertvarkant ligoninių tinklą, visoje Lietuvoje bus
atsižvelgiama į šių gydymo įstaigų išsidėstymą ir į galimybes
gyventojams pasiekti artimiausias trečio lygmens paslaugas
teikiančias stambias ligonines, taip pat į tai, kiek pacientų,
aplenkdami vietines gydymo įstaigas, į jas pagalbos kreipiasi jau
dabar.
„Deja, ir šie skaičiai šiandien Kretingai nėra palankūs. Ne
paslaptis, kad daug rajono gyventojų gydytis mieliau važiuoja
iškart į Klaipėdą. Sveikatos apsaugos ministerija tai puikiai žino,
mato teritorinių ligonių kasų suvestinėse“, – sakė meras.
Susitikimas, kuriame, be J. Mažeikos, dalyvavo Savivaldybės
administracijos direktorius Virginijus Domarkas bei Kretingos
ligoninės vyriausioji gydytoja Ilona Volskienė, įvyko jų pačių
iniciatyva, o suorganizuoti padėjo Seimo narys Antanas Vinkus.

Apie artėjančią reformą kretingiškiai pageidavo išgirsti iš pirmų
lūpų.
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Ligonines, mokyklos-komunistu ismislas
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Geraa atruoda. Ta er y pagrindene mintes. 100 metu Anam. Jegot sosergs, gydysem
tik Kretinguos leguonenie. A geraa bus, Ontuonaa?
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darykit slaugos ligoninę, nes labai reikalinga, o gydytis nuvažiuosim tuos 23 km. Į
Klaipėdą dar greičiau nuvažiuoji negu Vilniuje patys vilniečiai iš kito miesto galo iki
Santariškių ligonines
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Mano nuomone, ligoninė reikalinga, esant smulkiems negalavimams užtenka ir čia
Esme
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Kad slaugos ligonine ir bus palikta. Jokios tragedijos cia nera. Zmones rimciau
sunegalave ir taip vezami i Klaipeda. Tai ko ten pas Voryga vazineti? Nebent eilini
karta nusifotografuoti.
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kai nebus ligoninės, dejuosim, kad ligoninė toli, ne visiems tie 23 km arti, oi ne
visiems...
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o kaip bus su vaikų ligų skyriumi? uždarius ligoninę, uždarys ir vaikų ligų skyrių. Tai
reiškia, kad vaikams nebebus teikiamos paslaugos. Vaikai bus nakties metu ar
poilsio dienomis nuvežami su greitąja į Klaipėdą ir po apžiūros paliekami likimo
valiai.
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Kodėl tik 23? yra ir tokių žmonių, kuriems teks važiuoti ir 60 km. Kretingos r. didelis.
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runkeliai, net nežino, ką komentuoja, geriau apie krepšinį papliurkit, žinovai
k
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Palikus tik slaugos ligoninę, kas bus su kitais, kuriems slaugos nereikia. Klaipėdai
mes su savo bėdomis nelabai reikalingi. Suvažiuosim iš rajonų, pakonsultuos ir
važiuok sau į namus laimingas. Pasirinksim: kviesti kunigą ar daktarą.
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Kas per pasakymas, kad gydys geri gydytojai iš klaipėdos, tai ir dabar dauguma iš
klaipėdos važinėja. Slaugos ligoninę darykit, l. reikalinga, senstanti visuomenė, o
vaikai užsieniuose...
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Atmetė Vorygos norus naikinti ligonines. Lauksime tolesnio tęsinio.

