MESTO Nové Mesto nad Váhom
Komisia sociálna a zdravotníctva

Zápisnica č.2/2019
zo zasadnutia komisie zo dňa 25.02.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k zápisnici
Ospravedlnení: MUDr.Hendrich Ján, Mgr. Kozáčková Jana
Program: 1. Otvorenie
2. Náplň činnosti komisie
3. Administratíva súvisiaca s činnosťou komisie
4. Prizvaný hosť – riaditeľka Zariadenia pre seniorov v Novom Meste nad Váhom
5. Prerokovanie žiadostí o jednorazové sociálne dávky
6. Rôzne – podnety a pripomienky členov
7. Záver
Priebeh rokovania :
K bodu č. 1, 2 :
Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie Ing.Vienerová, ktorá privítala prítomných členov komisie
a prizvaného hosťa – riaditeľku Zariadenia pre seniorov Mgr.Kubrickú. Informovala o programe zasadnutia
komisie.
K bodu č. 3:
- členovia komisie boli poučení a podpísali vyhlásenie o mlčanlivosti – budú zachovávať mlčanlivosť
o osobných údajoch, s ktorými prichádzajú do styku počas práce v komisii,
- dali písomný súhlas so spracovaním ich osobných údajov,
- obdržali tabuľku s plánovanými termínmi zasadnutí komisie – uvedené termíny sa v prípade potreby
môžu zmeniť, prípadne uskutočniť i výjazdové zasadnutie v teréne. V mesiaci júl komisia nezasadá,
- pred zasadnutím komisie tajomníčka komisie p.Pastieriková rozpošle pozvánky na komisiu
K bodu č. 4:
Riaditeľka Zariadenia pre seniorov v Novom Meste nad Váhom informovala komisiu o momentálnej
obsadenosti zariadenia – veľkom počte ležiacich klientov, zaradených do VI.stupňa odkázanosti na sociálnu
službu, aktivitách a činnosti ZpS, nutnosťou v zariadení posilniť personál (dobrovoľní pracovníci),
o spolupráci a pomoci rodinných príslušníkov klientov, organizovaní výletov pre pohyblivých klientov i za
pomoci „sociálneho taxíka“, o výške úhrad za poskytované sociálne služby . . .
Komisia zobrala uvedené informácie na vedomie.
K bodu č. 5:
Prerokovanie žiadostí občanov mesta o jednorazové finančné sociálne dávky :
E.K., Nové Mesto n/V. – doporučila vo výške 166,-€ - peňažná forma,
J.Š., Nové Mesto n/V. - doporučila vo výške 60,-€ - peňažná forma
N.H., Nové Mesto n/V. - doporučila vo výške 166,-€ - peňažná forma
R.K., Nové Mesto n/V. - doporučila vo výške 166,-€ - peňažná forma
M.S., Nové Mesto n/V. - nedoporučila
K bodu č. 6:
-

Bod rôzne – pripomienky:
Bc.Kudlík a p.Vido Ján (zdravotní záchranári) informovali o automatických externých defibrilátoroch
(AED) v našom meste, zatiaľ 4 ks AED nachádzajúce sa na MsP, MsKS, štadione a športovej hale,
doplniť chýbajúce verejne dostupné AED, ktoré by boli rozmiestnené v nákupných centrách,
autobus.stanici, sídliskách . . .

Riešenie: tie AED, ktoré zatiaľ v meste sú, sprístupniť 24 hodín k použitiu, propagovať medzi občanmi
načo a ako ich použiť, doriešiť spôsob nákupu a systém zabezpečenia verejných AED proti vandalom,
vytypovať ďalšie lokality pre umiestnenie verejných AED na území mesta v spolupráci s odd.výstavby,
MsP, nemocnice ...
Komisia zobrala uvedené na vedomie a doporučuje prijať uznesenie v danej veci – viď príloha.
-

Problém vozidiel rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) s názvami nových ulíc na území mesta – nevedia
nájsť pacienta a strácajú čas hľadaním nových ulíc.

Riešenie: Krajské operačné stredisko záchrannej služby v Trenčíne potvrdilo pripojenie na informačný
systém „Register adries“, na ktorý je pripojený i MsÚ. Ten zadáva geodetovi zamerať geografickú os ulice,
ktoré sa tiež nahadzujú do registra adries, t.z. nová nehnuteľnosť musí mať zameranie GPS súradnice
vchodu nehnuteľnosti. Po zadaní adresného bodu, „register adries“ na mapke zobrazí červenú bodku, kde
sa daný vchod nachádza. Z toho vyplýva, že sanitky RZP nemôžu mať problém s hľadaním nových ulíc
v našom meste. Nevieme sa vyjadriť, v akých časových intervaloch sa systém aktualizuje.

K bodu č. 7:
Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie. Termín ďalšieho
zasadnutia komisie 19.3.2019.

Ing. Viera Vienerová – predsedníčka KSZ

Zapísala: Elena Pastieriková – tajomníčka komisie
V Novom Meste nad Váhom, dňa 11.03.2019

Uznesenie komisie sociálnej a zdravotnej

Vec: Zakúpenie AED defibrilátorov , vonkajších AED skriniek .
Dôvodová správa:
Prítomnosť AED prístrojov na frekventovaných miestach v novom Meste nad Váhom v 24
hodinovom pohotovostnom režime dokázateľne vysoko zabezpečuje prežívanie osôb v
produktívnom veku.
Zvýšená úmrtnosť na srdcovocievne ochorenie aj neskorý príchod profesionálnych
záchranárov na miesto udalosti je problémom, ktorý zmierni prítomnosť AED defibrilátorov
v situáciách bezprostredne ohrozujúcich život. Priemerný dojazd je cca 12 minút, kedy
ideálne je použiť AED defibrilátor do 4 minút.
Riešenie:
Vytipovaným lokalít a podporou pri zakúpení AED defibrilátorov na verejných
priestranstvách v NMnV v non- stop 24 hodinovom režime pod dohľadom KOS Trenčín155,112, chceme vytvoriť ukážkové miesto ,ako návod na prevenciu odkladných úmrtí na
území NMnV.
Spolupráca a podpora s riadiacimi orgánmi v NMnV, primátorom, zástupcom
primátora,mestským zastupiteľstvom , komisiou sociálno-zdravotnou a profesionálnymi
záchranármi zložkami v NMnV by sme tento cieľ mohli dosiahnuť.
Prítomnosť Aed verejného prístroja by zvýšil kvalitu a bezpečnosť pre všetkých občanov
mesta NMnV.
Týmto Vás prosím o prijatie uznesenia komisiou sociálnou a zdravotnou o potrebe
zakúpenia AED defibrilátorov ,AED vonkajších skriniek a ich umiestnenie na
najvhodnejších miestach na území NMnV podľa odborného usmernenia orgánmi mesta
NMnV.

V Novom Meste nad Váhom dňa 19.2 2019

