
Šiandien  Palangai  ir  kitiems  kurortams  itin  svarbi  diena  –  MUMS  PAVYKO,  valstybės  ir
savivaldybių sanatorijos ir reabilitacijos centrai išlieka sveikatos priežiūros įstaigų sąrašuose ! 
Šiandien, svarstant sveikatos reformą, Seimas balsavo UŽ mūsų išrinkto Seimo nario  Mindaugas
Skritulskas pasiūlymą  grąžinti  į  Sveikatos  priežiūros  įstaigų  įstatymo  39  straipsnių  pakeitimo
įstatymą,  kurio  5  straipsnis  apibrėžia  Lietuvos  nacionalinės  sveikatos  sistemos  valstybės  ir
savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sąrašą, reabilitacijos centrus ir sanatorijas.
Seimui siūlytame įstatymo variante šios įstaigos buvo išbrauktos.
Be viso kito, vakar kreipiausi į visus Seimo narius ir kiekvienam išsiunčiau atvirą laišką su prašymu
nebalsuoti  už sanatorinio ir  reabilitacinio gydymo įstaigų, o  tai  reiškia – už kurortų  žlugdymą.
Kiekvieno  Seimo  nario,  nesvarbu  kokiai  partijai  jis  priklauso,  paprašiau  šiandien  balsuojant
pasisakyti ne už abejotiną, nesuprantamą ir visiškai neracionalų sanatorijų ir reabilitacijos centrų
naikinimą, o už visų Lietuvos piliečių teisę nevaržomai sveikatintis ir gauti visas tam reikalingas
paslaugas, o ne trupinius nuo daugiaprofilinių ligoninių stalo. Nes sveikatos reformos iniciatoriai
numatė  iš  dabar  darniai  dirbančių  savarankiškų  sanatorijų  ir  reabilitacijos  centrų  padaryti  tik
daugiaprofilinių ligoninių skyrius.
Už tai,  kad sanatorijos ir  reabilitacijos centrai  išliktų sveikatos įstaigų sąraše,  šiandien balsuota
VIENBALSIAI.
Ačiū Mindaugui Skritulskui už aktyvų atstovavimą Palangai ir kitiems kurortams, ačiū ir Seimo
nariui  Jonas Gudauskas už palaikymą komitete, taip pat dėkoju ir Sveikatos komiteto pirmininkui
Antanas  Matulas ,  kuris  šiandien  palaikė  šį  siūlymą,  esu  dėkingas  Sauliui  Skverneliui  ir  visai
opozicijai, žodžiu, DĖKOJU VISIEMS Seimo nariams, kad jie atsižvelgė į mūsų nuomonę, palaikė
ją, palaikė kurortus bei juose esančias sanatorinio gydymo įstaigas ir neleido sužlugdyti tai, kas
buvo kruopščiai kurta dešimtmečiais.
LABAI TIKIUOSI,, kad mums neprireiks antrojo mūšio – kad Sveikatos apsaugos ministerija, kuri
yra  valstybinių  Palangos  ir  kitų  kurortų  sanatorijų  bei  reabilitacijos  centrų  steigėja,  taip  pat
atsižvelgs į tokią ITIN VIENINGĄ Seimo bei mūsų nuomonę ir nesiims veiksmų savo iniciatyva
šias įstaigas reorganizuoti ir tokiu būdu įgyvendinti savo sumanymus „prilipdyti“ jas prie didžiųjų
ligoninių.
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