MESTO BREZNO
Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno

Číslo spisu:
2016/3040-3

Brezno
12.04.2016

ZÁPIS č. 03/2016
Zo zasadnutia komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna
konaného dňa 12.04.2016
Prítomní: MUDr. Eva Laurinc Wolframová, Iveta Ledňová, MUDr. Emília Bučková
Mgr. Iveta Húsenicová, Ľubica Štugnerová, M.A., Mgr. Eva Zákalická
Ospravedlnení: Monika Medveďová, Jozef Baliak, Markéta Šuránková
Hostia: Mgr. Janka Lemberková
Rokovanie viedol: MUDr. Eva Laurinc Wolframová, predsedníčka komisie pre sociálnu
a zdravotnú starostlivosť o občanov
Program:
1. Otvorenie
2. Predloženie materiálu o plnení komunitného plánu odborom starostlivosti o obyvateľa
3. Prerokovanie materiálov do Msz
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

K bodu 1
Predsedníčka komisie pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov MsZ mesta Brezna MUDr.
Eva Laurinc Wolframová po otvorení zasadnutia privítala všetkých prítomných.

K bodu 2
Komisii pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre občanov Mgr. Janka Lemberková – poverená
vedením odboru starostlivosti o obyvateľa predložila Správu o plnení Komunitného plánu rozvoja
sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 – 2020. V správe boli zhodnotené roky 2014 a 2015
a to konkrétne plnenie opatrení jednotlivých cieľových skupín. Väčšinu stanovených opatrení za
dané roky sa podarilo splniť, štyri opatrenia boli čiastočne splnené a dve nesplnené. Vzhľadom
k tomu, že stanovené ciele a opatrenia sú stanovené až do roku 2020 , sa bude vyvíjať snaha
o naplnenie všetkých cieľov a opatrení.
Medzi nesplnené opatrenia patrí služba domáceho monitorovacieho systému a signalizácie potreby
pomoci, ktoré v minulosti dvakrát zlyhalo na finančnej nedostupnosti. V súčasnosti je mesto
v rokovaní s firmou Telekom a predpokladá sa v čo najkratšom čase spustenie služby.

Druhým nesplneným opatrením je možnosť výberu stravy aj pri donáške stravy do domácnosti
z dôvodu personálnych kapacít jedálne a vysokého počtu stravníkov.
Komisia pre sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov Správu o plnení Komunitného plánu
rozvoja sociálnych služieb mesta Brezna na roky 2014 -2020 vzala na vedomie a prijala uznesenie.

K bodu 3
Prerokovanie materiálov do MsZ: Do komisie bol predložený materiál – Informatívna správa
o výsledkoch hospodárenia neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. za rok
2015. Komisia sa správou zaoberala, vzala ju na vedomie a prijala uznesenie.

K bodu 4
Rôzne: z predchádzajúceho pracovného stretnutia komisie vyplynula pre odbor starostlivosti
o obyvateľa úloha a to zmapovať lekárov - najmä detských a všeobecných lekárov pre dospelých
vzhľadom k odchodu lekárov do dôchodku a teda ich nedostatku v okrese. Odbor sa touto úlohou
zaoberal a zisťoval na VUC Banská Bystrica, ktorého v kompetencii je register poskytovateľov
zdravotníckych služieb a dospel k záveru, že zoznam poskytovateľov je v súčasnej dobe neaktuálny.
Komisia odporúča správnej a dozornej rade neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou,
Brezno, n.o. zaoberať sa aj riešením parkového v neskorých popoludňajších a nočných hodinách na
parkovisku pri nemocnici z dôvodu, že v tomto čase nemocnicu navštívia predovšetkým len
pacienti s akútnym zdravotným problémom.

K bodu 5
Členovia komisie diskutovali k predchádzajúcim témam.

K bodu 6
Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka MUDr. Eva Laurinc Wolframová a poďakovala
prítomným za účasť.

MUDr. Eva Laurinc Wolframová
predsedníčka komisie

Mgr. Janka Zubáková
sekretárka komisie

