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ZÁPIS ze zasedání  

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov  

dne 08.09.2020 

  

Celkový počet členů komise:  11  

Přítomno dle presenční listiny:  7 

Omluveni:   MUDr. Drbohlavová, MUDr. Pospíšil, p. Cimbál, MUDr. Polášek 

   

Hosté:      0    

Komise je usnášeníschopná.   

 

Předsedajícím jmenován:   MUDr. Jiří Tomášek  

Zapisovatelkou jmenována:   Mgr. Hana Kocourová  

Zapisovatelkou pro příští jednání jmenována: Mgr. Hana Kocourová  

  

Komise se zabývá citlivými a osobními údaji občanů, a proto jsou některé části zápisu 

neveřejné. 

  

Program jednání:  

 

1. Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů. 

2. Informace ředitele ZSST. 

3. Informace předsedy komise. 

4. Informace k registraci. 

5. Ostatní. 

 

K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů: 

 

………………………………………………………………………………    …. 

 

…………………………………………………………………………………     … 

 

…………………………………………………………………………………       … 

 

……………………………………………………………………………..     …. 

 

……………………………………………………………         … 

 

…………………………………………………………………………………     … 

 

………………………………………………………………………………     … 
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…………………………………………………………………………….     …. 

 

………………………………………………………………………………..     …. 

 

………………………………………………………………………………….     … 

 

……………………………………………………………………       … 

 

……………………………………………………………………………..     … 

 

…………………………………………………………………………………     …. 

 

…………………………………………………………………………………     … 

 

……………………………………………………………………………      …. 

 

………………………………………………………………………………     … 

 

Pořadník: 

 

……………………………………………………………………..       … 

                 do pořadníku 

 

………………………………………………………………………….      … 

                 do pořadníku 

 

………………………………………………………………………………    …. 

                do pořadníku 

 

…………………………………………………………….        … 

                 do pořadníku 

 

…………………………………………………………..         … 

                                                                                                                             do pořadníku 

 

……………………………………………………………………………….     … 

                  do pořadníku 

 

Usnesení č. 9/2020 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí zařazení jednotlivých žadatelů o umístění do jednotlivých druhů 

sociálních služeb (dle zdravotního stavu) – jak je výše uvedeno. 

Hlasování: 7/0/0 
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K bodu 2 

Informace ředitele ZSST: 

 

P. Jirčáková – zástupce ředitele ZSST, komisi informovala: 

 

- 5.8.2020 proběhla kolaudace nového objektu, 

- žádost o registraci služeb byla podána na Krajský úřad Libereckého kraje v termínu do 

31.8.2020, 

- koncem září bude provedena kontrola ze strany krajského úřadu přímo v novém zařízení – řeší 

se digitální ústředna, 

- 21. – 23.9.2020 bude probíhat vybavení nových prostor nábytkem a do 30.9.2020 

zdravotnickým zařízením, 

- pak bude dokupován drobný materiál cca za předpokládaných 850 tis. Kč, 

- připravuje se oplocení objektu, 

- připravuje se návrh rozpočtu na rok 2021 - navýšení – roušky, 

- jsou podány inzeráty na personál – pečovatelky, sociální pracovnici, fyzioterapeuta, 

- bude provedena rekonstrukce výtahů za 1,3 mil. Kč, 

- zaměstnanci pracují v rouškách, ZSST má náklady na roušky denně ve výši cca 1000,-Kč, 

- 28.10.2020 bude den otevřených dveří v novém zařízení, 

- zahájení provozu od ledna 2021. 

 

Usnesení č. 10/2020 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informaci p. Jirčákové. 

Hlasování: 7/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise: 

 

Předseda komise zahájil diskusi nad výběrem vhodných žadatelů do nového objektu – DZR 24. 

Členové komise projednávali postup – nastavení režimu výběru žadatelů vhodných do služby 

domova se zvláštním režimem – DZR 24. 

Komise se dohodla na tomto postupu: 

1) Posoudit – dle aktuálního zdravotního stavu a potřeby péče – obyvatele stávajícího DD 

– DZR, zda bude vhodné je přemístit do nového DZR – ve spolupráci s MUDr. 

Stegerovou a MUDr. Drbohlavovou. Seznam předloží p. Stehlíková na příští jednání 

komise ZSST. 

2) Přehodnocení u všech žadatelů, kteří byli i z minulých období navrženi dle zdravotního 

stavu do DZR – zjistit dle aktuálního zdravotního stavu, zda splňují kritéria do nového 

DZR 24. 

3) Vybrané žádosti zaslat k posouzení MUDr. Stegerové. 

 

Usnesení č. 11/2020 – odpovídá ředitel ZSST, p. Stehlíková 

Komise souhlasí s navrženým režimem při výběru žadatelů o umístění do DZR 24. 

Hlasování:7/0/0 

 

K bodu 4 

Informace o registraci: 

Uvedeno v bodě 3. 
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K bodu 5 

Ostatní: 

 

A) Připomínka p. Kocourové – je nutné, aby sociální pracovnice při přijímání žádostí o umístění 

informovala žadatele a jejich rodiny o příspěvku na péči. 

        

B) Členové komise si prohlédli nové prostory. 

 

Usnesení č. 12/2020 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise doporučuje sociální pracovnici při přijímání žádostí upozornit na dávku příspěvku na 

péči. 

Hlasování: 7/0/0 

  

 

 

Další jednání komise bude dne 10.11.2020 v DD pohoda od 13:30 hod. 

 

 

 

      


