Zápis č. 01/2019 z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví Rady městské části Praha 21,
konaného dne 25. 2. 2019
Zahájení jednání:

17:00 hod.

Místo konání:

ÚMČ Praha 21, velká zasedací místnost

Účastníci jednání:

MUDr. Zuzana Dastychová, Bc. Radka Lipanovičová, MUDr. Kateřina Bláhová,
Mgr. Jana Eibichová, Ing. Kristýna Kopecká, Ing. Hana Mertová, Bc. Lucie
Nováková, DiS., Ing. Vladimíra Skutilová

Omluveni:

Zdeňka Hubínková st., Eva Štrasmajrová

Hosté:

Milan Samec, starosta MČ Praha 21

Ukončení jednání: 19:30 hod.
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Představení člena KSPZ pana Petra Duchka
4. Informace o přípravě rekonstrukce zdravotního střediska na Rohožníku
5. Informace o maringotce na Blatově
6. Možnosti pomoci občanům v nouzi při krizových situacích (havárie vody, sněhová kalamita apod.)
7. Informace o službě Tísňová péče AREÍON provozované organizací Život 90
8. Kontrola zápisu zasedání KSPZ ze dne 10.12.2018
9. Zhodnocení akcí „Vernisáže“ a výstavy k soutěži „Jsem senior a žiji v Újezdu nad Lesy“
10. Příprava velikonoční dílny
11. Potvrzení termínů zasedání KSPZ na rok 2019
12. Spolupráce se spolky a komisemi
13. Různé
Jednání vedla MUDr. Zuzana Dastychová
Zápis
Ad 1)
Předsedkyně komise MUDr. Zuzana Dastychová zahájila jednání KSPZ, přivítala pana starostu MČ Prahy
21 a všechny přítomné. Omluvila nepřítomné. Upozornila členy na nutnost dodržet čl.2 bod 5 Jednacího
řádu komisí. Ing. Kopecká přečetla přítomným písemné vyjádření pověřeného tajemníka MČ Prahy 21 ke
Smlouvě o zachování důvěrných informací pro členy komise. Doplňující informace na dotazy členů KSPZ
zodpověděl pan starosta.

Ad2)
Hlasování o programu, program byl schválen
Hlasovalo:

pro – 7

proti – 0

zdržel se – 0

Ad 3)
Pan Petr Duchek se přítomným představil, sdělil důvod svého členství a představy v rámci činnosti KSPZ.
Ad 4)
Pan Petr Duchek komisi seznámil s dokumentem „Stanovisko k uvažované rekonstrukci zdravotního
střediska Rohožník“ od Ing. Lubomíra Korbela, Šestajovice.
V závěru dokumentu je uvedeno, že kompletní přestavbu zdravotního střediska při zachování provozu nelze
provést, ale při rozdělení budovy na dvě části, lze rekonstrukci realizovat po etapách, za podmínky
omezeného provozu.
Pan Petr Duchek se k závěru dokumentu podrobněji vyjádřil: “Neznám přesné využití a kompletní
specifikaci všech užívaných prostor a specializaci lékařů. To musí provozovatel celého objektu projednat
s lékaři a projektanty připravované akce a z výsledku vyplyne, zda lze rekonstrukci realizovat. Technicky
a odborně lze přetavbu realizovat na etapy. Pro snazší realizaci bych doporučil vystěhovat obchody a
ponechat jen ty provozy, které nemají jinou možnost přesídlení. Myslím, že zachování služby zdravotního
střediska, byť i omezené, má pro občany určitý význam. Na závěr nechci jmenovat jednotlivé předpisy,
nařízení a normy, podle kterých stavět nelze a ty, podle kterých stavět lze a za jakých podmínek. Nařízení
a předpisů máme již tolik, že záleží, které použijeme pro protlačení vlastního zájmu. Jsem přesvědčen, že
realizace na etapy za zachování částečného provozu je možná samozřejmě s určitými omezeními a
shovívavostí“.
Pan Duchek zdůraznil, že rekonstrukce po etapách je náročná časově i po organizační stránce, musí být
precizně předem projednána, zpracována a zabezpečena.
MUDr. Kateřina Bláhová na základě vlastní zkušenosti sdělila, že ve zdravotnickém zařízení, které je
v rekonstrukci, poskytuje svou praxi již 3 roky, je to velmi nekomfortní a problematické jak pro lékaře, tak
i pro pacienty.
Dále členové komise navrhli možnost přestěhovat ordinace lékařů do jiné či jiných budov. MUDr.
Dastychová sdělila, že tato možnost je vzhledem k nutnosti změny smluv se zdravotními pojišťovnami a
dalšími opatřeními souvisejícími se změnou adresy privátního zdravotnického zařízení velmi
problematická.
Pan starosta vyslovil stanovisko k této problematice: středisko zachovat, rozšířit a zrekonstruovat, ale je
nutné počkat na závěry odborných posudků. Členové komise se shodli i nadále monitorovat vývoj
zamýšlené rekonstrukce zdravotního střediska.
Ad 5)
Pan Duchek seznámil přítomné v rámci své prezentace s maringotkou na Blatově a jejími obyvateli. Sdělil,
že dobrovolníci z řad občanů pomohli obyvatelce s donáškou pitné vody a plynové bomby a snaží se s paní
navázat důvěrnější kontakt. Informace doplnila vedoucí odboru sociálních věcí. Zejména zdůraznila, že bez
souhlasu dotčené osoby nelze nikoho umístit do zdravotní nebo sociální služby, pouze s výjimkou přímého
ohrožení na životě či zdraví, a to pouze na přechodnou dobu a pokud situaci nelze řešit méně omezujícím

způsobem. Sociální pracovnice je v rámci sociální práce s obyvateli maringotky v kontaktu a nabízí pomoc
při řešení jiného typu bydlení, ale obyvatelé odmítají. Dále monitoruje pořádek v okolí maringotky,
v případě opětovného hromadění odpadu ihned spolupracuje s úklidovou četou MČ Praha 21. Pokusíme se
hledat možnost spolupráce MČ s obyvateli maringotky např. úklid části lesa či okolí za případnou odměnu.
Ad 6)
Vedoucí OSV sdělila, že osoby se sníženou soběstačností, kteří jsou klienty pečovatelské služby při
krizových situacích koordinátorka pečovatelské služby oslovuje s nabídkou pomoci.
Komise doporučila vytvoření seznamu adres vozíčkářů z důvodu zajištění úklidu sněhu i tam, kde příslušný
chodník není v majetku obce. Zajistí MUDr. Zuzana Dastychová.
Komise doporučila zapojit MČ Praha 21 do projektu PVK „Balená voda pro OZP“. Následně se budou
moci občané dle uvedených podmínek přihlásit a bude jim PVK poskytnuta bezplatná služba donášky
balené vody při haváriích dodávky pitné vody delší než 5 hod. Přihlášení do aplikace zajistí Ing. Kristýna
Kopecká.
Ad 7)
Pan Petr Duchek představil službu tísňové péče, která je primárně určená pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, kteří zůstávají trvale doma. Zajišťuje svým uživatelům pocit bezpečí a jistoty při každodenním
životě. Stiskem tlačítka, které u sebe uživatel stále nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem.
Odborný personál komunikuje s uživatelem a případně ihned zprostředkuje adekvátní pomoc (rodinu,
blízké, lékaře, záchranku policii atd.)
Komise doporučila tísňovou péči představit v Újezdském zpravodaji. V článku bude pro zájemce o tuto
službu uveden kontakt na odbor sociálních věcí. V případě zájmu občanů o tísňovou péči, komise
doporučuje navázat spolupráci s organizací Život 90, která tuto službu provozuje. Zajistí pan Petr Duchek.
Tato možnost bude zmíněna dne 11.4.2019 na besedě „Sociální problematika – životní situace“, kterou
pořádá SPCCH. Zajistí Bc. Radka Lipanovičová a MUDr. Zuzana Dastychová.
Ad 8)
Kontrola zápisu bez připomínek
Ad 9)
Dne 16. 1. 2019, v 17 hodin, se v Újezdském muzeu uskutečnila vernisáž k zahájení výstavy „Jsem senior
a žiji v Újezdu nad Lesy“. Výstava trvala do 6.2.2019. Předsedkyně komise informovala o výhercích
soutěže, kolik bylo soutěžících a jakou prací se prezentovali. Členové komise zhodnotili, že je tato akce
úspěšná, budeme v ní nadále pokračovat. Vyhlášení 8. ročníku zveřejní odbor sociálních věcí v Újezdském
zpravodaji a na www.praha21.cz červen-listopad 2019.
Ad 10)
Velikonoční dílna se uskuteční dne 9.4.2019 od 14 do 18 hod. v přízemí Polyfunkčního domu Level.
Místnost je již zajištěna. Radka Lipanovičová požádala členy KSPZ o součinnost při zajištění akce. Jedná
se o 7-8 stanovišť, na kterých si pod vedením „lektorů“ z řad KSPZ a OSV návštěvníci vyrábí zdarma
velikonoční dekorace.
Finanční prostředky na materiál budou hrazeny z ORJ 500/ODPA 4319/POL 5139/ORG 533

Ad 11)
Komise odsouhlasila termíny jednání KSPZ: 15.4.2019, 17.6.2019, 16.9.2019, 18.11.2019
Ad 12)
Ing. Hana Mertová sdělila, že příprava projektu Komunitní zahrady na Rohožníku pokračuje.
MUDr. Kateřina Bláhová přítomné pozvala na Masopust 2019 Neřesti a ctnosti dne 2.3.2019. Průvod
vychází v 10.30 hod. z Rákosníčkova hřiště. Akci organizuje SOSák.
Ad 13)
Ing. Vladimíra Skutilová nabídla zdarma uspořádat pro veřejnost besedu na téma pěstounské péče.
Záměrem je pěstounskou péči veřejnosti představit pohledem profesionální pěstounky.
Komise se záměrem souhlasí.

Zapsala dne: 28.2.2019 Bc. Radka Lipanovičová
Zápis předán k připomínkování členům komise dne: 28. 2. 2019
Zápis schválen předsedkyní KSPZ MUDr. Dastychovou dne: 5.3.2019

