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Vážený pán minister zdravotníctva, p. Marek Krajčí,
starostovia obcí okresu Bánovce nad Bebravou sme znepokojení zo súčasnej
epidemiologickej situácie v našich mestách a obciach. Od začiatku roka 2021 opakovane
zabezpečujeme skríningové testovanie našich obyvateľov v zmysle nariadení vlády SR, ale
epidemiologická situácia sa nijakým spôsobom nezlepšuje, práve naopak, opakovaným
testovaním sa dostávame do zložitejšej situácie, čísla pozitívne testovaných obyvateľov
neúmerne pribúdajú, podobne ako aj počet hospitalizovaných osôb v nemocniciach,
nehovoriac o počte úmrtí. Napriek tomu, že sa podieľame na zabezpečovaní testovania
nemáme k dispozícii reálne priebežné výsledky pandemických dát, tieto dáta ani žiadne
ministerstvo priebežne nemonitoruje, neinformuje nás a neanalyzuje, na základe čoho nie je
možné predovšetkým z vašej strany optimálne vyhodnocovať epidemiologickú situáciu
a priebežne prijímať účinné opatrenia na jej riešenie.
Určite je potrebné v tejto súvislosti poukázať aj na skutočnosť, že „niekto“ pri
stanovovaní podmienok zriaďovania štátom platených mobilných odberných miest (MOM)
v mestách nad 5.000 obyvateľov zabudol, že občania žijú aj na dedinách, ktoré sú vzdialené
od miest s požadovaným počtom obyvateľov aj 30 km a že štát by mal mať povinnosť aj
v týchto obciach zriadiť odberné miesta, alebo vytvoriť možnosti, podmienky na zriadenie
odberných miest, minimálne na úrovni väčších obcí. Nie je možné, aby menšie obce neustále
suplovali štát vo veci opakovaného testovania obyvateľov a zároveň nie je možné
predpokladať, že tento problém sa postupne vyrieši otváraním mobilných odberných miest
vo väčších mestách. Určite je nelogické predpokladať, že občania zo 43 obcí okresu Bánovce
nad Bebravou, ktoré sú od mesta Bánovce nad Bebravou vzdialené aj 25 - 30 km, budú
chodiť týždne na testovanie do mesta Bánovce nad Bebravou. Nie každý občan je vlastníkom
motorového vozidla a vie sa dopraviť na testovanie do najbližšieho mesta, nie každý občan je
fyzicky spôsobilý cestovať verejnou hromadnou dopravou a hlavne nie v tejto dobe možného
šírenia ochorenia COVID-19.
Na základe vami schválených vládnych opatrení a nastavených podmienok zriaďovania
odberných miest nie je možné zabezpečiť z našej strany minimalizovanie šírenia vírusu
COVID-19, ich dodržiavaním dosahujeme pravý opak. Na základe uvedeného odmietame
ďalej suplovať úlohu štátu pri zabezpečovaní skríningového antigénového testovania a je len
otázkou času, kedy postupne obce prestanú mať silu, aby testovanie obyvateľov v obciach
okresu Bánovce nad Bebravou zabezpečovali. Riešením tejto situácie, ak sa nerozhodnete
prehodnotiť opodstatnenie skríningového antigénového testovania, je nutné zabezpečiť

zmluvné rozšírenie rozsahu činností už schválených
a štátom platených
prevádzkovateľov MOM v mestách, ktoré by následne mali zabezpečovať výjazdové
testovanie v malých obciach.
Vážený pán minister,
situácia v obciach okresu a určite aj na celom Slovensku je znepokojujúca a zložitá aj
z toho dôvodu, že pri zabezpečovaní skríningového testovania obyvateľstva sa „pozabudlo“
na poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotná starostlivosť je to
najdôležitejšie, čo je potrebné pre našich občanov zabezpečiť a čo si aj občania určite v tejto
zvlášť citlivej dobe zaslúžia. Občania sa opakovane sťažujú na nedostupnosť poskytovania
adekvátnej zdravotnej starostlivosti, adekvátnych liekov, ktoré by pomohli ľudí liečiť
v domácom prostredí a zároveň by predchádzali k znižovaniu počtu hospitalizovaných
pacientov v nemocniciach a mohli by určite aj zabrániť možným úmrtiam pacientov. Niektorí
ambulantní lekári vyšetrujú cez telefón, tým, ktorí sú pozitívne testovaní nepredpisujú
žiadne špeciálne lieky, najčastejšie tradičný Paralen a Acylpyrín. Ľudia sa nás denne pýtajú
na lieky, ktoré sú medializované a osvedčili sa pri liečení ochorenia COVID-19 v iných
štátoch, pýtajú sa prečo nie sú takéto lieky dostupné aj v Slovenskej republike, pýtajú sa
nás, čo sme ako starostovia urobili v tejto veci. Určite viete o týchto liekoch a aj
o možnostiach liečby koronavírusovej infekcie. Prečo a z akého dôvodu nie sú u nás
vytvorené podmienky na ich dovoz . Dovoz liekov je určite jedna z ciest, ako znížiť počet
hospitalizovaných a počet úmrtí na Slovensku.
Pán minister,
k vážnym a nedôsledne riešeným problémom
dnešných dní patrí aj problém
vakcinácie obyvateľov a s tým súvisiaci dovoz očkovacích látok. Je veľmi ťažké pochopiť
a ešte ťažšie vysvetliť našim občanom, ako je možné, že štát, alebo MZ SR nehľadá zdroje
zabezpečenia očkovacích látok aj mimo územia Európskej únie. Ak Európska únia nie je
schopná zabezpečiť dodávky vakcín podľa pôvodných obchodných zmlúv a dohôd, potom je
potrebné hľadať dodávky vakcín aj mimo EÚ, samozrejme ak je občan a jeho zdravie
skutočne na prvom mieste. V súčasnosti, nadväzne na zhoršujúcu sa epidemiologickú
situáciu, počet pozitívne testovaných na COVID-19, meškajúce dodávky vakcín zo strany
EÚ je potrebné urobiť všetko pre zabezpečenie vakcinácie obyvateľov, samozrejme
dobrovoľnej. Určite by občania SR privítali možnosť výberu druhu a pôvodu vakcíny.
Žiadame Vás pán minister, aby ste urobili všetko preto, aby ľudia boli pravdivo
informovaní, aby štát zabezpečil dostatočné množstvo overených liečiv pre obyvateľov
namiesto testovania, ktorému už nik neverí. Zvážte, aby testovanie bolo podmienkou výkonu
práce a pohybu obyvateľov len v opodstatnených prípadoch, A ak už testujeme, tak aj
zabezpečme lieky a liečenie od počiatku choroby.
Je už konečne potrebné šíriť osvetu medzi obyvateľmi, posúvať informácie o nových
možnostiach predchádzania infekcii COVID-19, o možnostiach liečby ochorenia už
v začiatku u pozitívneho človeka. Medializujte pozitívne informácie, dovoz liekov, dovoz
vakcín a nie do médií predkladáte len samé negatívne správy, zákazy, príkazy, výnimky,
semafory, vyhlášky, automaty, ktoré sa určite míňajú účinku a už dávno sme stratili prehľad
čo sa vlastne môže a čo nie a výsledky sú deň odo dňa horšie. Nehovoriac o zverejňovaní
počtu úmrtí. Začnite používať peniaze v rezorte zdravotníctva efektívne v prospech občana.

Tie stovky miliónov Eur, ktoré ste dali do antigénových testov a testovania z časti už mohli
byť investované do nových nemocničných zariadení orientovaných len na COVID-19 ,
vybavenia nemocníc a do liečiv, ktoré, ak by zachránili čo i len jedného človeka, by boli
dôstojnejšie
a efektívnejšie
investované. Veríme, že Vám skutočne ide o zdravie
obyvateľstva a že urobíte všetko pre zdravie našich občanov.
S úctou

starostovia obcí okresu Bánovce nad Bebravou:
1. Borčany - Ing. Jaroslav Kopčan
2. Cimenná - Peter Vanek
3. Čierna Lehota - Dušan Horák
4. Dežerice - Ing. Ladislav Chudoba
5. Dubnička – Jozef Petrek
6. Dvorec - Ing. Eva Srncová
7. Haláčovce – Ing. Zuzana Mokrýšová
8. Kšinná - JUDr. Tatiana Botková
9. Libichava - Ing. Ingrid Sitárová
10. Ľutov - Ing. Marian Korbel
11. Malé Hoste - Marta Gregorová
12. Nedašovce - JUDr. Elena Magdolénová
13. Podlužany - Ing. Pavel Miksa
14. Pochabany - Mária Štrbáková
15. Prusy - Mgr. Igor Súkeník
16. Ruskovce - Bc. Jaroslav Mlynek
17. Slatina n/Bebr. - Bc. Alena Vranková
18. Slatinka n/Bebr. - Ing. Zuzana Koláriková
19. Šišov - Ing. Elena Valachová
20. Timoradza - Ing. Juraj Krajčík
21. Uhrovské Podhradie - Javier Linde Esteban
22. Veľké Držkovce - Ing. Marián Čerňanský
23. Veľké Chlievany – Bc. Zuzana Flórová
24. Veľké Hoste - Mgr. Gabriela Bronišová
25. Zlatníky - Ing. Erik Števula
26. Žitná – Radiša - Ing. Rudolf Botka

