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NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Delegatura w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 52

Na wniosek mieszkańców Starego Sącza, w związku licznymi interpelacjami
wygłaszanymi na każdym zebraniu lokalnym, zwracamy się z prośbą o zapewnienie
całodobowej i świątecznej opieki medycznej dla ludności zamieszkującej Miasto i Gminę.
Sytuacja jaka w mieście panuje, związana z brakiem możliwości skorzystania
ze świadczeń zdrowotnych w godzinach wieczornych i nocnych a także w święta jest dla
mieszkańców nie do przyjęcia- o czym świadczą częste protesty wygłaszane na praktycznie
każdym spotkaniu lokalnym. Miasto zamieszkuje przeszło 9 000 ludzi, natomiast gminę
ponad 22 000. Duża grupa z całej tej społeczności nie dysponuje własnym środkiem
transportu, w związku z czym dotarcie do ośrodka całodobowego zlokalizowanego w Rytrze
jest prawdziwym wyzwaniem- bardzo problematycznym, niejednokrotnie niemożliwym
do wykonania.
Wezwanie karetki, która nie ma możliwości szybkiego dotarcia
do potrzebującego w sytuacji zagrożenia życia, kiedy każda sekunda jest na miarę złota
to wyjście ryzykowne, nie do zaakceptowania. Dodatkowo sytuację pogrąża fakt
niejednokrotnej niedyspozycji pojazdu medycznego, spowodowany skierowaniem go
w „teren”, często niestety do przypadków nie wymagających hospitalizacji.
Artykuł 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakłada na władze publiczne
obowiązek zapewnienia obywatelom dostępu do świadczeń medycznych, zakładając
jednocześnie pokrycie ich kosztów zasobami publicznymi, zgromadzonymi w ramach
funduszu ubezpieczeniowego. W Starym Sączu niestety przywilej powyżej opisany
jest dla mieszkańców niedostępny w nocy, dni świąteczne i weekendy. Podstawowe prawo do
ochrony zdrowia i życia tutaj nie obowiązuje.

W związku z powyższym, w trosce o mieszkańców, oraz w odpowiedzi na ich
bezpośrednie wołanie o pomoc, zwracamy się z ogromną prośbą o uzdrowienie służby
zdrowia w Starym Sączu poprzez przywrócenie całodobowej i świątecznej opieki medycznej.
Ponieważ sytuacja mieszkańców w tej kwestii jest trudna, a ich interpelacje w pełni zasadne,
serdecznie prosimy o potraktowanie sprawy jako priorytetowej.
Prosimy o przesłanie Państwa stanowiska w przedmiotowej sprawie w formie
pisemnej odpowiedzi na adresy podane w nagłówku wniosku. Nie ukrywamy, że liczymy na
Państwa przychylność i okazanie pomocy w realizacji inwestycji, która dla mieszkańców
Starego Sącza ma duże znaczenie.
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