Zápis z 10. zasedání komise sociální dne 11. 5. 2016
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: M. Řehořová, M. Paříková, D. Göttelová, M. Haspeklová, M. Strejček, N.
Švehlová, A. Boušková
Omluveni: J. Martin, B. Řepová, J. Krčilová, A. Hrudková
Nepřítomni:
Podněty k projednání:
1. Návrh občanky, aby město uspořádalo školení první pomoci
2. Dotaz občana ohledně vykazování sociálních a zdravotních služeb dotovaných městem
3. Různé
1. Návrh občanky, aby město uspořádalo školení první pomoci
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje pořádá kurzy první pomoci v rámci
kampaně "My Vás to naučíme!". Občanka Černošic, která se kurzu účastnila v jiné obci,
doporučila městu, aby této nabídky využilo. Podmínkou realizace kurzu je shromáždění
skupiny alespoň 20 zájemců.
Návrh usnesení: Sociální komise podporuje návrh na uspořádání kurzu první pomoci,
doporučuje zjistit poptávku po něm (nástěnky, IL, SMS, web a Fb města) a účast nabídnout
také zaměstnancům města nebo městem zřizovaných organizací (školy, školky atd.).
2. Dotaz občana ohledně vykazování sociálních a zdravotních služeb dotovaných
městem
Občan se na komisi obrátil s dotazem, zda by v oblasti poskytování zdravotních a sociálních
služeb dotovaných městem bylo možné zřídit on-line systém, jehož prostřednictvím by
příbuzní osoby (např. seniora), kterým je služba poskytována, mohli kontrolovat provedení
jednotlivých úkonů. Většinovým dodavatelem těchto služeb pro město je DPS, která v
současnosti není schopna takovou službu zajistit. Provedené výkony se evidují až zpětně pro
potřeby zdravotní pojišťovny. Pro zavedení on-line systému by muselo být pořízeno technické
vybavení (přenosné terminály atd.) a řešena mj. problematika soukromí, neboť ne vždy jsou
klient a jeho příbuzní ve vzájemném souladu. DPS navíc nepociťuje poptávku po takové
službě. Kontrola, zda je senior v pořádku, v současné době probíhá tak, že pokud pečovatelka
není schopna objednanou službu realizovat (např. senior neotevře), jsou telefonicky
kontaktovány osoby, které senior uvedl jako blízké. Ze strany DPS jsou neodkladné
objednané služby (hygiena, podání léků, donáška oběda apod.) vždy realizovány, při výpadku
ošetřovatelky se situace řeší zástupem a po dohodě odkladem neakutních služeb (mytí oken
apod.).
Návrh usnesení: Komise nedoporučuje radě zavedení on-line systému evidence provedených
úkonů v oblasti zdravotní a sociální péče.
3. Různé
- M. Paříková sdělila, že o víkendu proběhne v DPS Černošice další sbírka
obnošeného šatstva, nádobí, nábytku, lůžkovin a dalších věcí pro Diakonii Broumov. Sbírka
proběhne v pátek 13. 5. 2016 od 15 do 18 hodin a v sobotu 14. 5. 2016 od 8 do 14 hodin.
- M. Strejček informoval, že oslava Svátku seniorů se uskuteční v sobotu 1. 10. 2016 v
DPS, na programu bude vystoupení dechové hudby Berouňačka.
- Byly diskutovány dílčí problémy jednotlivých klientů DPS.
Termín příštího zasedání sociální komise: 20. 6. 2016 v 18.30 hodin v DPS.
Zapsala: M. Řehořová, předsedkyně komise

