Zápisnica zo zasadnutia Komisie zdravotníctva a sociálnych vecí
konaného dňa 19.04.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí JDvHN
3. Opatrovateľská služba – info projekt
4. Rôzne
5. Záver
1. Otvorenie
Doc. Moricová privítala členov komisie a informovala, že spolu s p. Novisedlákom a p.
Draškovičom sa boli pozrieť na zdravotnom stredisku. Elektrina je tam v katastrofálnom stave,
treba ju riešiť aj v súvislosti s plánovanou inštaláciou schodového výťahu pre imobilných
pacientov. Dochádza k veľkým tepelným únikom, aj tento problém treba riešiť v najbližšej
budúcnosti.
2. Prerokovanie žiadostí JDvHN
Do podateľne prišli 2 žiadostí, ktoré posúdila komisia nasledovne:
xxxxx – komisia neschválila, nakoľko neprešla lehota 12 mesiacov od poslednej priznanej
dávky. Žiadateľka si môže žiadosť podať opätovne v sept.2017.
xxxxx – komisia schválila 150,- € (matka s jedným maloletým dieťaťom)
3. Opatrovateľská služba – info projekt
Mesto Stupava sa zapojilo do projektu Podpora opatrovateľskej služby. V rámci tohto projektu, po
splnení stanovených podmienok, bude OS čiastočne financovaná týmto projektom. Dnes mesto
Stupava zamestnáva 17 opatrovateliek, a z toho je 9 z nich podporovaných dotáciou z projektu.
4.

Rôzne
- tajomníčka, na základe úlohy z predchádzajúcej komisie, predložila komisií zoznam nájomníkov
a výšku nájmu na zdravotnom stredisku. Na zozname chýbala MUDr. Slobodová a MUDr.
Štefančík a tiež podľa info. ADOS už priestory na ZS neužíva – treba preveriť reálny stav na ZS.
Touto problematikou sa bude komisia zaoberať na jej najbližšom zasadnutí. Požiadala o doplnenie
tabuľky nájmov a jej aktualizáciu.
- komisia sa dohodla, že príspevok pre komisiu vo výške 100,- € podaruje žiačke 2.roč., zo soc.
slabého prostredia, na školu v prírode.
- MsZ schválilo zmluvu s MUDr. Slezákom, cievnym chirurgom, čaká sa na p. doktora, aby prišiel
podpísať zmluvu s mestom Stupava.
- Doc. Moricová požiadal tajomníčku, aby do nasledujúcej komisie pripravila dotazník
spokojnosti klientov OS a tiež opatrovateliek.

5.

Záver
Doc. Moricová poďakovala členom komisie za ich spoluprácu a podnetné návrhy.
Zapísala: Soňa Tomeková
V Stupave dňa 19.04.2017
Doc. MUDr. Štefánia Moricová,v.r.

predsedníčka komisie

