Zápisnica
zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí pri MZ vo Fiľakove,
konanej v n.o. Nezábudka vo Fiľakove, dňa 22.5.2019.
Prítomní : na zasadnutí boli prítomní všetci členovia komisie
Program: 1. Otvorenie
2. Aktuálne záležitosti v sociálnej oblasti – asistent zdravia
3. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal predseda Jozef Tankina.
K bodu č.2:
Napriek tomu, že komisia sa už niekoľko krát zaoberala témou a významom projektu Zdravé
regióny a funkciou asistent zdravia, napriek písomnej pozvánke sa nám zatiaľ nepodarilo
dosiahnuť, aby asistent osvety zdravia pre lokalitu Fiľakovo prišiel na naše zasadnutie. Úlohou
tajomníčky komisie bude osloviť aj spádovú koordinátorku, resp. experta projektu Mgr.
Richarda Kokyho, aby sa zúčastnili nášho zasadnutia. Cieľom je nájsť možnosti spolupráce
asistentov zdravia a TSP, prípadne KC. Keďže sa vyskytli v niektorých rodinách vysoko
infekčné ochorenia, bolo by dobré, aby spolupráca v zdravotnej osvete fungovala.
Členovia komisie navrhli, aby na júnové stretnutie prišli tiež aj členovia TSP, KC a MOPS.
(predbežný termín + - 11.6.2019)
Komisia sa ďalej zaoberala alarmujúcou situáciou v oblasti poskytovania zdravotnej
starostlivosti. Je tu akútny problém s nedostatkom ordinačných hodín odborných lekárov,
(kožná, očná, neurologická a urologická ambulancia) – dva dni v týždni ordinácia nestačí,
dokonca urológ vraj hľadá nové priestory, ak ich nenájde, z mesta odíde úplne. Ľudia čakajú
na vyšetrenia aj 3 mesiace a nové prípady niektorí lekári odmietajú prijať. Namiesto
rozširovania a skvalitňovania zdravotných služieb je to čoraz horšie. Vedenie mesta by malo
v rámci svojich možností osloviť kompetentné inštitúcie a lekárov, ako by sa dali tieto
problémy riešiť.
UZNESENIE:
Komisia ukladá tajomníčke pozvať na júnové zasadnutie členov TSP, KC, MOPS a asistenta
zdravia spolu s jeho koordinátorkou.
K bodu č.3:
Po vyčerpaní celého programu zasadnutia poďakoval predseda členom komisie za účasť
a zasadnutie ukončil.

Jozef Tankina, v.r.
predseda komisie
Zapísala:
Iveta Cíferová
tajomníčka komisie

