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Pracovní skupina ZDRAVOTNICTVÍ  A SOC. SLUŽBY dne 27. 4. 2016  

Zasedací místnost OÚ, Červená Voda, 14:00 hodin 

 

Přítomni: Bc. Bohumír Strnad, Bc. Jiří Karger, Mgr. Petr Máca, Radka Dostálová 

Omluveni: Josef Kuběnka, Miroslava Kopecká, Václav Vlček  

Nepřítomni: Pavel Měchura   

Hosté:  MUDr. Ludmila Moravcová, MUDr. Eva Vítková  

Realizační tým: Mgr. Miroslav Beran, Jana Broulíková 

 

• Úvod – Mgr. Beran přivítal účastníky jednání, zrekapituloval průběh předchozích setkání a 

výstupy.  

• Zástupci soc. služeb oslovovali možné další členy z řad uživatelů služeb, ale nepodařilo se jim 

je získat pro účast. V této skutečnosti reagovala na předchozí zadání paní Dostálová ústně a 

paní Kopecká písemně.  

• Proběhla úprava Statusu a Jednacího řádu pracovní skupiny. Členové neměli požadavky na 

výrazné změny textu. Dokumenty budou předloženy Řídící skupině, do které byl delegován 

v nepřítomnosti pan Kuběnka. 

• V rámci tvorby SWOT analýzy bylo pojmenováno mnoho požadavků na změny, daných aktuální  

skladbou účastníků jednání (75% obměna oproti předchozímu setkání). Návrh na odstranění 

nebo změnu formulací analýzy byl zaznamenán. S novým zněním bude seznámena celá 

skupina. Na dalším setkání dojde k dokončení upravovaného textu a hledání prioritních oblastí 

řešení. 

 

• Hosté informovali o aktuální situaci ve zdravotnictví. Z diskuse vybíráme následující stanoviska: 

o Probíhá dlouhodobě vzájemná dobrá spolupráce mezi Obcí a poskytovateli zdr. služeb. 

o Otázka možného úbytku lékařů z důvodu odchodu do penze je lékaři průběžně 

neúspěšně řešena. Tento problém je systémový a celorepublikový. Možné motivační 

prvky ze strany Obce nejsou pro nové lékaře podstatné a rozhodující. 

o Z důvodu velikosti obvodů mají lékaři naplněnou kapacitu a omezují příjem nových 

pacientů, například přistěhovaných občanů. 

o Z hlediska porovnání s jinými obdobnými regiony považují rozsah a škálu 

poskytovaných zdr. služeb za nadstandartní.  

o Velmi pozitivně hodnotí přítomnost a rozsah služeb RZS. 

o Po mnoha jednáních s policií ustupují od záměru rozšíření parkoviště u zdravotního 

střediska a žádají Obec o zpevnění plochy u „zemědělského podniku“.  

o Lékaři by přivítali podporu Obce z hlediska informovanosti a osvětě o poskytovaných 

službách (např. katalog služeb, aktuální odkazy na stránkách obce – u pohotovosti 

v okolních obcích).  

o Hosté nemají zájem o členství ve skupině. 

 

• Z hlediska různého názoru na možný výskyt sociálně patologických jevů byla diskutována 

potřeba hlubší analýzy v místní části Moravský Karlov (fluktuace obyvatelstva, jeho struktura, 

zázemí pro spolkové aktivity, bezpečnost – kriminalita).  
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• Přítomní členové skupiny navrhují zaměřit aktivity skupiny především na oblast soc. služeb a 

změnit tak i její název.  

• Členové skupiny byli požádání o další distribuci úvodního dotazníku PRO. 

 

 

Další setkání proběhne 25. 5. 2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti OÚ, Červená Voda. 

 

Zapsal Miroslav Beran, 28. 4. 2016 

 


