Zápisnica
zo zasadnutia komisie zdravotníctva a sociálnych vecí pri MZ vo Fiľakove,
konaného dňa 25.mája 2021.
Prítomní : podľa pripojenej prezenčnej listiny
Program: 1. Otvorenie
2. Návrhy na nominácie na mestské ocenenia
3. Aktuálne záležitosti mesta v našej oblasti
4. Záver
K bodu č.1:
Zasadnutie komisie otvoril a členov komisie privítal jej
Tankina.

predseda Jozef

K bodu č.2:
Predseda komisie informoval členov o postupnom uvoľňovaní opatrení aj
v n.o. Nezábudka, kde už síce pracovne nepôsobí (odišiel do dôchodku), ale
naďalej je s nimi v kontakte. Náročné karanténne opatrenia zvládlo zariadenie
veľmi dobre, klientom zabezpečili všetky potreby, nákupy a individuálne aj
kontakty s rodinnými príslušníkmi cez internet, telefón a pod. Po dohode
s vedením BBSK bola zabezpečená aj mobilná očkovacia jednotka, ktorá prišla
priamo do zariadenia zaočkovať takmer všetkých klientov a zamestnancov,
ktorí to z rôznych dôvodov do toho termínu nestihli. Až na pár výnimiek – sú
klienti, ktorí očkovanie odmietajú a niektorým to zo zdravotných dôvodov pre
iné diagnózy neodporučil lekár – bolo 12.marca zaočkovaných 42 osôb, z toho
37 klientov. Podľa slov riaditeľky, celý proces samotného očkovania prebiehal
veľmi plynule a rýchlo, nakoľko vedenie domova a zdravotný aj sociálny úsek
pripravili od podrobného vysvetlenia, cez písomný súhlas až po zoznamy
s potrebnými údajmi pripravili všetko vopred. Očkovanie zamestnancov začalo
vlastne už v januári a vo februári, keď ich postupne očkovali vo vakcinačnom
centre v NsP v Lučenci. Za vyše roka trvajúcej pandémii, aj vďaka dôsledným
opatreniam a okamžitej izolácii externých zamestnancov – opatrovateľky
v domácnostiach klientov, sa priamo v zariadení nevyskytol ani jeden prípad
ochorenia na covid a počas karantény napriek zníženému stavu
zamestnancov, absencii dobrovoľníkov a aktivačných pracovníkov, zvládli
všetky odborné, bežné a pomocné činnosti vlastnými silami. Hoci ochorenie
neobišlo ani niektorých zamestnancov, resp.ich rodinných príslušníkov,
dôslednosťou opatrení a ich zodpovedným prístupom sa pandémia do
zariadenia nedostala. V súčasnosti už majú klienti za sprísnených pravidiel
povolené aj návštevy z rodiny a v mesiaci júl pripravujú aj nový opatrovateľský
kurz pre záujemcov z verejnosti. Za uvedené skutočnosti a príkladné
zvládnutie pandemickej situácie v roku 2020 (aj ďalšej vlny 2021) sme n.o.
Nezábudka navrhli na udelenie Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce, ktoré
po druhý raz vyhlásila Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb so sídlom
v Bratislave, v kategórii „Poskytovateľ sociálnej služby“. Vyhodnotenie tejto
ankety však bude až na jeseň (september/október), takže o výsledku našej
nominácie sa dozvieme neskôr.

Členovia komisie sa však zároveň zhodli na tom, že naše zariadenie si
zaslúži hlavne uznanie verejnosti priamo v meste, hoci to ľudia, ktorí
neboli nikdy odkázaní na ich pomoc alebo služby, nedokážu oceniť.
Zvládnuť tak veľký nápor opatrení, obmedzení a priameho ohrozenia
klientov i zamestnancov, naozaj nie je jednoduché a samozrejmé, preto

Navrhujeme udeliť n.o. Nezábudka ocenenie Cena mesta
Fiľakovo – za príkladné zvládnutie pandemickej situácie
v roku 2020 (aj ďalšej vlny 2021), vďaka ktorému sa priamo
v zariadení ochorenie na vírus Covid-19 nevyskytlo.
K bodu č.3:
Momentálna situácia v meste sa naďalej zlepšuje a pomaly sa rozbiehajú aj
niektoré kultúrne a športové aktivity, ale stále treba pokračovať v dodržiavaní
opatrení a v ostražitosti.
K činnostiam dôchodcovských spoločenstiev :
So súhlasom RÚVZ sú dovolené služby vedenia KD a MsO JDS za účelom
výberu členských poplatkov, poskytovanie informácií k letným rekreáciám
seniorov a poradenstvo pri riešení niektorých problémov, a tiež za prísneho
dodržiavania protiepidemiologických opatrení aj klubová spoločenská činnosť
s polovičnou kapacitou účasti v priestoroch KD.
K bodu č.4 .
Členovia komisie nemali žiadne ďalšie návrhy do zápisnice, preto predseda
zasadnutie komisie ukončil.

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

