Zápis č. 4 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části
Praha 3 ze dne 22.4.2010
Přítomni : , MUDr. J. Jungwirth, Mgr. M. Benda, M. Oubrechtová, MUDr. V. Říha
Jana Hromádková-tajemník
Přizváni k jednání : A. Lubčíková, OE
Omluveni : MUDr. R. Hoffmann
Zápis č. 3/2010 odsouhlasen
SZK schválila navržený a doplněný programu jednání. Do programu jednání byla zařazena
žádost MUDr. Karla Zahrádky, Chirurgie a dětská chirurgie, Praha 3, Koněvova 205.
Hlasování :

pro

4

proti

0

zdržel se

0

Sociální a zdravotní fond

Stav fondu ke dni 16.4.2010 : 756 710,- Kč
1. poskytnutí daru nebo neposkytnutí daru
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Handicap centrum Srdce, o.p.s.
Ostende 87, Poděbrady

finanční příspěvek na úhradu části nákladů
na pobyt 2 občanů P 3 na rok 2010
SZK doporučuje zamítnout poskytnutí daru.
Doporučuje žadateli podat novou žádost ve druhé
polovině kal. roku spolu se jmenným seznamem klientů
z Prahy 3, včetně uvedení doby jejich pobytu
finanční příspěvek na zakoupení mechanického inval.
vozíku.
SZK doporučila jednání přerušit a pověřit MUDr.
Junghwirtha jednáním s LPS ČSSZ

lékaři zdravot. zařízení Koněvova finanční podpora spojená s vysokými nájmy,
205, Praha 3 (MUDr. Procházka,
právními službami při pronájmu nových prostor,
MUDr. Jeníčková, MUDr. Veselý) stěhováním zdravotnické techniky a jejím odborným
zprovozněním v nových prostorách zdrav. zařízení
v prostorách vozovny Žižkov
SZK zevrubně žádost všech tří lékařů projednala. Doporučuje podporovat nově vzniklé
zdravotnické zařízení; bude se zabývat jinou formou pomoci cílenou k pacientům Prahy 3,
kterou komise zváží.
MUDr. Karel Zahrádka
Chirurgie a dětská chirurgie
Koněvova 205, Praha 3

Hlasování :

pro

4

vrácení finančních prostředků ve výši 130 tis. Kč
za odkoupení inventáře v rámci privatizace v r. 1993;
vrácené fin. prostředky budou použity na budování nové
ordinace.
SZK žádost projednala a nedoporučuje poskytnutí daru
proti

0

zdržel se

0

1

Sociální problematika
2. Tísňová péče AREÍON
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK doporučuje zapůjčení terminální stanice
systému sociální služby Tísňové péče
SZK doporučuje zapůjčení terminální stanice
systému sociální služby Tísňové péče
3. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK doporučuje poskytnutí bytu
v I. stupni naléhavosti-DPS Krásova 4
SZK doporučuje poskytnutí bytu
v I. stupni naléhavosti

Hlasování :

pro

4

proti

0

zdržel se

0

4. Směny bytů v DPS Roháčova
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Žádost o výměnu bytu v DPS Roháčova podaly tři obyvatelky. Hlavním důvodem je
probíhající postupná rekonstrukce bytů v celém objektu, důvodem je i zdravotní a
sociální stav žadatelek.
Směna :
SZK projednala žádosti a směny bytů doporučuje.
Hlasování :

pro

4

proti

0

zdržel se

0

5. Žádost o schválení rozšíření registrace Ošetřovatelského domova v Praze 3 o
registraci na domov pro seniory
Předkládá : Mgr. Martin Benda
Mgr. Benda informoval členy komise o stávající situaci Ošetřovatelského domova.
V současné době má Ošetřovatelský domov všech 96 lůžek registrovaných na odlehčovací
služby. Doba pobytu je dána zákonem na nezbytně nutnou dobu. Zákonem požadovanou
nezbytně nutnou dobu není možno, z důvodů sociální a zdravotní situace klientů, dodržet.
Čekací doby na umístění klientů do domova pro seniory na jiných městských částech se
pohybují od 3 do 5 let. Z tohoto důvodu je značný zájem o trvalé pobyty. Vzhledem k tomu,
2

že na Praze 3 je velké procento seniorů, a tato situace se bude nadále zhoršovat, navrhuje
ředitelka Ošetřovatelského domova, dle alternativy, která jí byla doporučena inspekcí
Magistrátu hl.m. Prahy, změnit část zařízení na domov pro seniory. Nadále je však nutné
zachování krátkodobých pobytů, tj. zachování odlehčovací služby.
Návrh:
-Ošetřovatelský domov Praha 3, Pod Lipami 44 - kapacita 24 lůžek, ponechat nadále jako
odlehčovací služby.
-Ošetřovatelský domov Praha 3, pracoviště Habrová 2 – kapacita 72 lůžek,
přeregistrovat na domov pro seniory.
Finanční dopad pro Městskou část Praha 3 nebude žádný.
SZK podrobně projednala situaci Ošetřovatelského domova. Doporučuje změnit registraci
pracoviště Habrová 2, Ošetřovatelského domova na domov pro seniory.
Hlasování :

pro

4

proti

0

zdržel se

0

6. Koncepce řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného - MČ 3
Předkládá : Mgr. Martin Benda
SZK po projednání Koncepce řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného z bytu v
Městské části Praha doporučuje rozšířit bod 3. Přímá adresná pomoc, 3.1 Základní podmínky
o podmínky dvě :
1. žadatel požádal o dávku hmotné nouze – doplatek na bydlení, doloží
oznámení/rozhodnutí o přiznání/nepřiznání dávky.
2. žadatel, je nájemcem bytu neúměrné velikosti v domě soukromého majitele, který
prokazatelně nepovolil směnu bytu, a nesplňuje podmínku pro přiznání dávky hmotné
nouze-doplatku na bydlení.
Hlasování :

pro

4

proti

0

zdržel se

0

Jednání zahájeno v 16.00 hod.
Jednání ukončeno v 17.30 hod.
Zapsala : Jana Hromádková
tajemník komise

MUDr. Jiří Jungwirth
předseda komise
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