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Tárg5r: Idősügyi Tanács soron következő ülése
Készült: Polgármesteri Hivatal' Szentgotthárd, Szél1K. tér 11. Dísáerem

2012.06.26. 1 3.30 órakor
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint

Huszár Gábor polgrírmester megnyitj a az i|ést, üdvözli az Idősügyi Tanács tagsait. A tagok
elfogadjrák a napirendi pontokat. Majd Huszár Gábor ismerteti az első napirendi pontot

1. napirendi pont: Beszámoló Szentgotthárd Város Egészségügyi koncepciójában
foglaltak megvalósulásáról

Huszár Gábor: Megkérdezi dr. Mesterházy Maria Főorvos asszonyt, szeretne-e az
előterjeszésbenfoglaltakhozbozzáfúznivalamit?
Dr. Mesterháüy Mária: Európai Uniós projektről szeretne tájékoztatást adni. 1'8 milliárd Ft-
ből20 millió Ft-ot a Rendelőintézet Szentgotthárd nyert el. Ebben a projektben a Dunántúl
összes fekvőbeteg íntézete részt vesz. A tetőtér beépítést kell megvalósítani. A pszichiátriai
betegek lennének a tetőtérben elhelyezve. Külön váróterem lesz kialakíNa szátmlkra,
vizesblokkokkal, ktizösségi tenípiás szobával. Az aláírások miatt csúszik a projekt. Ezen kívül
egészségnevelő projekt van folyamatban' 5 milliárdos keretből l25 millióra palyázott a
Rendelőintézet, ami kistérségi szinten valósul meg. Szrirőprogramok lesznek a hríziorvosok
részéről. A 40 év felettieknek, ennek összege: 7 millió Ft. Egészségfejlesáési iroda feláll ítását
tervezik, 2013.01 .0I-20I4.I2.31-ig, ( kötelező fenntartása:2017.12.31-ig lesz), ahol heti két
alkalommal gyógytornász és dietetikus dolgozik. A betegeknek lennó egy kis könyvtár,
szaklapokkal. Az idősek egészségtudatos nevelése, a testmozgás' a siellemi aktivitás
megőrzésére 1 millió Ft-ot kapnak. A helyi médiában egészségfejlesztési magazinbeindítását
tervezik, valamint egészségkalauz megjelenítésére kerül sor.
Huszár Gábor: Tehát funkciót kap a Rendelőintézettetőtere,uj Észlesz kialakítva.
Komáromi Józsefné: Szerencsére sok jót hallunk a szentgotthárdi egészségügyi ellátásról.
Viszont hosszú a várakozási idő némely rendelésen. Lehet-e ezen változtatni, isetleg újabb
szolgá|tatásokat bevezetní? Nagyon pozitív, hogy a civil szervezetek szervezésében iziímos
egészségügyi témájű előadás megtartásiíra keriil sor, felveti, hogy az előadásokat a helyi
televíziő felvehetné' többször leadhatná mrísorában, igy u előadásokon részt nem vevő,
szélesebb lakossági kör is tájékoződhatna' Kiadványoknak is örül az idős ember' aki nem tud
elmenni előadásokra. A felvilágosító előadásoknak van nagy Szerepe a f,ratalok ktjrében.
Betegektől vannak visszajelzések az egészségügyi ellátásról?
Dr. Mesterházy Mária: A nem beutaló köteles rendeléseknél van hosszú várakozás, de
ekkora lakosságszámnál nem lehet több rendelési óraszám. Úgv gondolja a bőrgyógy ászatnál
előjegyzési rendszer bevözethető lesz. Minden évben beteg -"gpteg"jettségi ui''gatut ,r*.
Betegjogi képviselő is mriködik, 2011-ben senki nem je|zet nata prouteÁat. Az orvosok
részéte etikai bizottság van.

2. napirendi pont: A lakáskoncepció megvalósulásának felütvizsgálata, értékelése.
Felmérés 

^z 
iinkormányzati bórlakások általános állapotáról, a szükséges

felújításoko új lakások építésének lehetőségeiről.

Huszár Gábor: Ha még 20 lakásunk lenne, aZ Sem lenne elég. A felszabadult lakásokat a
piaci viszonyoknak megfelelően kellene kiadni. Az önkorményzat mindent megtesz, hogy



olyan lakások épüljenek, amelynek tulajdonosa az önkormányzat. A meglévő lakásainkat
olyan állapotba kellhozni, ami kiadható.
Fekete Tamás: A lakáskoncepciót megújítottuk. 243 ötlkormányzati lakásunk van. Kevés a
péúyazati lehetőség. Szociális helyzet alapjén utaljuk ki a lakásokat. A szociális bérlakások
rossz műszaki állapotuak. A lakásokat sűnibben fogiuk műszakilag ellenőrizni. Aki nem tartja
be a szabályokat' annak következménye lesz.
Dr. Haragh Lászlőz Egy lakásra csak egy nyertes páúyazat lehet. A körülményeket
figyelembe vessztik minden esetben. Kevés a lakás, de rengeteg apá|yéző, a lakás igénylő.

3. napirendi pont: Elnöki beszámoló Szentgotthárd Város ldősügyi Tanácsa
tevékenysógéről

Huszár Gábor: A munkaterv a tagok véleménye alapján készül el. A Tanács tag|ai széles
réteget képviselnek. Ha évközben van felvetésük, hogy mit tárgyaljon még a Tanács azt
jelezzék nyugodtan.
Dr. Csanaki Eszter: Jó ötletnek tartaná, ha az Idősügyi Tanács tagjai tudósítananak az
önkormiányzati új ságban az ülésekről.
Huszár Gábor: Két dolgot szeretnék még megemlíteni. A kethelyi laktanyát meg akarjuk a
Nemzeti Vagyonkezelőtől szerczni. ott időseket, ifiú hénasokat lehetne elhelyezni vagy
bérlakásokat kialakítani. A járásokról még nincs hivatalos döntés, amennyiben lesz, akkor
enől táj éko ztatjl,k az Idősügyi Tanács tagj ait.

Az Idősügyi Tanács tagjai megköszönik atájékoztatőkat, azokat tudomásul veszik.

Huszár Gábor polgármester lezár1a az ülést és megköszöni a tagok aktivitását.
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