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Народному депутату України
Співаковському О.В.
Шановний Олександре Володимирович!
Звертаємось до Вас як народного депутата України від Херсонщини, який
не байдужий до проблем регіону в цілому та кожної людини окремо.
Підставою до звернення до Вас став законопроект № 4753 «Про внесення
змін до Закону України «Про Національну поліцію України». Одним з
положень цього законопроекту передбачено передачу закладів охорони
здоров’я, що знаходяться у підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ
України, Міністерству охорони здоров’я України, а вищих навчальних закладів
МВС ІІІ-ІV рівня акредитації – Міністерству освіти і науки України.
Сьогодні на території нашої області функціонує територіальне медичне
об’єднання МВС України по Херсонській області. Це спеціалізовані
багатопрофільні лікарня з поліклінікою, які розташовані за адресою: м. Херсон,
вул. Кременчуцька, 86.
Медичний персонал закладу надає допомогу більш ніж 20 тис. осіб за 21
спеціальністю. В поліклініці та лікарні обслуговуються близько 3,5 тис.
атестованих працівників Національної поліції, Національної гвардії та
Державної прикордонної служби, більше 5 тис. пенсіонерів МВС, майже 9 тис.
членів їх родин та 600 дітей.
В умовах стаціонару з початку року пролікувалося більше 700 осіб.
Військово-лікарською комісією оглянуто 560 осіб.
Забезпечено цілодобове чергування медичних працівників у мобільних
бригадах, які здатні надавати високо кваліфікаційну допомогу особовому
складу при масових порушеннях правопорядку.
Санітарно-епідеміологічна станція ТМО МВС України по Херсонській
області здійснює нагляд на 69 об’єктах області, у тому числі зі спеціальними
умовами доступу (ізолятори тимчасового тримання, кімнати затриманих та
доставлених, тощо).
Крім того найбільш досвідчені фахівці в рамках професійної підготовки
працівників поліції та НГУ проводять заняття з надання медичної допомоги.
Спеціалістами відповідного Центру ТМО проводяться обов’язкові
попередні та періодичні психіатричні та наркологічні огляди, здійснюється
психіатрична експертиза, психологічне обстеження під час відбору кандидатів
на службу чи навчання в заклади освіти МВС, переміщення по службі чи
звільнення.

Вважаємо, що ніякий цивільний медичний заклад неспроможний буде
забезпечити надання якісної медичної допомоги в такому обсязі. Ми стурбовані
тим, що у разі зміни підпорядкування медичного закладу іншому міністерству
можемо втратити спеціалізований медичний заклад, а історія з лікарнею
залізничників повториться вже на прикладі нашої відомчої лікарні.
Мені як голові двох неполітичних об’єднань – Херсонської обласної ради
ветеранів МВС та громадської організації «Єдиний щит» – колеги довірили
висловити нашу позицію: від того, яку професійну освіту та медичну допомогу
отримав правоохоронець залежить якість виконання ним своїх професійних
обов’язків, а значить і безпека громадян.
Тому звертаємось до Вас як людини свідомої з вимогою під час
голосування за законопроект № 4753 «Про внесення змін до Закону України
«Про Національну поліцію України» не допустити руйнування відомчої
медицини та науки та втрату об’єктів інфраструктури МВС.
З повагою
генерал-майор міліції у відставці

В.Літвін

