Zápisnica
z plenárneho zasadnutia výboru MP LPRS v Poprade zo dňa 27.05.2009

Prítomní: viď prezenčné listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Správa o činnosti MP LPRS Poprad
Schválenie plánu práce na rok 2009
Vystúpenie a privítanie hostí
Diskusia
Záver

Schôdzu otvorila MUDr. Rovderová, ktorá privítala všetkých členov ligy, ako aj
prítomných hostí. MUDr. Rovderová ako aj predsedníčka ligy privítali zástupcu Ligy proti
reumatizmu na Slovensku, a to MUDr. Žlnaja.
Tohto roku sa nám nepodarilo osloviť žiadneho sponzora a preto nebola prezentovaná
žiadna firma.
Správu o činnosti miestnej pobočky predniesla predsedníčka p. Galková. Zhodnotila
celoročné obdobie pôsobenia miestnej pobočky Poprad. Správa o činnosti za obdobie 2009
bude pripojená k zápisnici. Správu prítomní zobrali na vedomie a akceptovali.
MUDr. Žlnaj prezentoval plán práce centrálnej Ligy proti reumatizmu na Slovensku
v Piešťanoch. Ďalej oboznámil členov a prítomných so závermi predsedníctva zo dňa
20.03.2009. Ďalej sa zaoberal ohľadom predpisovania liekov a platby a ako by mal správne
lekár postupovať keď má vyčerpaný limit na toho ktorého pacienta a poisťovne odmietajú
preplácať liečbu. V ďalšom oboznámil na žiadosť prítomných s liečbou lieku ORTOKIN.
V tomto roku bude Celoslovenská Liga proti reumatizmu na Slovensku v Piešťanoch
oslavovať 20-té výročie založenia.
V diskusii sa členovia zaujímali o využitie prostriedkov získaných 2 % z daní, ktoré
boli vyzberané za minulý rok. Z týchto finančných prostriedkov bol zakúpený vitamínový
prípravok Calcium, ktorý bol rozdelený členom , ďalej boli zakúpené lístky do soľnej jaskyne
ako aj do Aquacity Poprad . Taktiež vystúpili MUDr. Rovderová a MUDr. Čižmárikova,
k liečbe liekom ORTOKIN.

Ďalej predsedníčka informovala, že v tomto roku treba požiadať Ligu proti
reumatizmu na Slovensku Piešťany o poskytnutie finančných prostriedkov na 20-té výročie
založenie Miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu v Poprade.
Záverečné slovo predniesla MUDr. Rovderová a predsedníčka ligy p. Galková, ktoré
sa poďakovali prítomným členom ako aj hosťom za účasť.

V Poprade, dňa 27.05.2009
Zapísala: p. Mária Galková

Prílohy:

Správa o činnosti MP LPRS Poprad za rok 2009

