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ZÁPIS ze zasedání  

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov  

dne 10.11.2020 
 

  

Celkový počet členů komise:   11  

Přítomno dle presenční listiny:              distanční forma  

Omluveni:     -   

Hosté:     -     

 

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. Ostatní. 

 
K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů: 

 

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………        …. 

 

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

          ……………………… 

 

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

          ……………………… 

 

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

 

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



2  

  

 

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

 

……………………………………………………………..         …. 

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………….        …. 

 

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

 

Pořadník: 

 

………………………………………………………………………………     … 

           ………….. 

 

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

           ………….. 

 

Nový objekt – DZR: 

 

A) Přehled stávajících klientů DD k přestěhování do nového zařízení: 

 

……………………  ………………  

……………….   ……………… 

………………               ………………. 

………………    ……………… 

………………                  …………….. 

………………                 ……………… 

………………..  ………………. 

………………               ………………. 

………………                …………….. 

……………….                ………………. 

…………………   ………………. 

 

B) Žadatelé schválení do DZR vhodní do nového zařízení (provedeno sociální šetření) – 

Turnov a spádová oblast 

 

…………………………………………………………………………  ………. 

 

…………………………………………………………………..   ………… 

 

………………………………………………………………………….  ……….. 

 

…………………………………………………………………………..  ………… 

 

…………………………………………………………………………  …………. 

} Schváleno, …………………………… 



3  

  

 

………………………………………………………………   ……….. 

 

……………………………………………………………   ………. 

 

…………………………………………………………………   ………… 

 

……………………………………………………………………..  ……….. 

 

…………………………………………………………………….  ……….. 

 

………………………………………………………………….   ………… 

 

………………………………………………………………………  ………… 

 

…………………………………………………………    ………… 

 

…………………………………………………………………    ………… 

 

……………………………………………………………………..   ………… 

 

…………………………………………………………      ….. 

 

…………………………………………………………………….    ……… 

 

……………………………………………………………..     ……… 

 

……………………………………………………………….     ……… 

  

…………………………………………………………….    ……… 

………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………    ……… 

 

C) Pořadník – žadatelé o umístění s bydlištěm mimo spádovou oblast Turnova – sociální 

šetření bude probíhat až dle aktuální situace: 

 

…………………………………………………………………………   ………. 

          do pořadníku 

 

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

          do pořadníku 

 

……………………………………………………………….      …….. 

          do pořadníku 

 

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

          do pořadníku 

 

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

     t.č. ………………   do pořadníku 
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……………………………………………………………………………….. ………… 

          do pořadníku 

 

…………………………………………………………………………………   …… 

          do pořadníku 

 

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

          do pořadníku 

 

Přijímání klientů do nového zařízení   

Přijímání bude probíhat v několika etapách. 

V první etapě (leden 2021) budou přestěhováni stávající uživatelé, kteří jsou dle zdravotní diagnózy 

vhodní do nového zařízení.  

Ve druhé etapě (leden 2021) bude probíhat doplnění stávajícího zařízení – DD – domov pro seniory.  

Ve třetí etapě (předpoklad únor 2021) budou přijímáni další žadatelé schválení do DZR, předcházet bude 

ještě ev. aktuální sociální šetření a vyšetření u MUDr. Stegerové. 

Bude se postupně nabírat i personál a bude nutné vše provázat s finančním zajištěním a zajistit soulad 

s registrací. 

Tento postup přijímání žadatelů do DD bude ještě projednáván v komisi sociálně bytové. 

 

Usnesení č. 13/2020 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov souhlasí s určením druhu pobytové služby v DD Pohoda 

výše uvedeným žadatelům a vedením žadatelů v pořadníku čekatelů. 

Komise doporučuje přemístění výše jmenovaných osob ze stávajícího DD do nového objektu (A)  

Komise doporučuje postupné umísťování žadatelů do nového objektu DZR po provedení ev. aktuálního 

sociálního šetření a psychiatrického vyšetření (B). 

Komise doporučuje vést žadatele o umístění dle daných pravidel (C). 

Komise doporučuje postupovat při přijímání – jak je výše uvedeno – tak, aby byla zajištěna provázanost 

na personální zabezpečení i finanční zajištění.  

Hlasování: 11/0/0 

 

K bodu 2 

Informace ředitele ZSST: 

1.Ředitel ZSST p. Cimbál řeší vše potřebné pro zajištění plynulého chodu zařízení v souladu s 

protiepidemiologickými opatření a nařízeními MPSV, MZ, hygienické stanice, KÚ. 

2.Probíhají přípravy na otevření nového objektu – personální zajištění, potřebné vybavení, připravuje se 

harmonogram přijímání klientů. 

3.Řeší se opravy interiéru v rámci dovybavení, řeší se zatékání do objektu.  

 

Usnesení č. 14/2020 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informaci ředitele ZSST. 

Hlasování: 11/0/0 

 

K bodu 3 

Ostatní: 

 

Není žádný bod k projednání. 

 

Termín dalšího jednání Komise ZSST bude určen dle vývoje epidemiologické situace, v případě 

potřeby bude jednání provedeno opět distanční formou. 

 

Zapsala: Hana Kocourová 


