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ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 6. ledna 2015  

 
 

Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny: 8 

Omluveni: 4 

 

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. 

 

Předmět jednání: 

 
1. Uvítání všech členů komise.  

2. Žádosti o umístění do DD - zhodnocení zdravotního stavu žadatelů. 

3. Informace předsedy komise.  

4. Informace ředitele ZSST.  

5. Ostatní.  

 
K bodu 1 

Uvítání všech členů komise: 

Předseda komise MUDr. Tomášek přivítal přítomné členy komise a informoval je o tom, že při jednání 

komise se především zabývají provozními otázkami ZSST, řeší otázku zdravotního stavu žadatelů o 

umístění do DD i otázky zajištění zdravotní péče v tomto zařízení.   

 

Usnesení č. 1/2015 

 
K bodu 2 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů a určení druhu služby: 

 

Není kontraindikace k přijetí: 

 

……………………………………………………………………………………   

          DZR 
 

……………………………………………………………………………………   

          DS 

 

……………………………………………………………………………………  

          DZR, do pořadníku 

 

……………………………………………………………………………………   

          DS 
 

……………………………………………………………………………………   

          DS 
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……………………………………………………………………………………   

          DS 
 

……………………………………………………………………………………   

          DS, do pořadníku 

 

……………………………………………………………………………………   

          DZR, do pořadníku 

 

……………………………………………………………………………………   

          DZR, do pořadníku 

 

……………………………………………………………………………………   

          DZR, do pořadníku 

 

……………………………………………………………………………………   

          DS, do pořadníku 

 

……………………………………………………………………………………   

          DZR, do pořadníku 

 

……………………………………………………………………………………   

          DS 

 

……………………………………………………………………………………   

          DS 

 

……………………………………………………………………………………   

          DS 

 

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

Žádost ruší, umístěna v DD Vratislavice 

 

Usnesení č. 2/2015 – odpovídá ředitel ZSST 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise 

MUDr. Tomášek informoval komisi o tom, že plánuje jednání komise ZSST 1x za dva měsíce, vždy 

před jednáním komise sociální, ev. dle potřeby. 

 

Usnesení č. 3/2015 

 

K bodu 4 

Informace ředitele ZSST 

1. Pečovatelská služba získala značku kvality – pět hvězdiček – jako 1. sociální služba v ČR. 09.01.2015 

    bude slavnostní předání certifikátu. 

 

2. Ředitel seznámil komisi s plánem ZSST na r. 2015: 

- v únoru bude obhajoba značky kvality DD 

- bylo by třeba navýšit počet lůžek odlehčovací služby – kapacita nedostačuje – je velký zájem – bude 

se jednat  

- zvyšuje se počet žádostí osob s demencí – uvažuje se o zřízení uzavřeného oddělení v DD – zkušenosti 

mají v Roudnici n. L.  
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- Spokojený domov – končí provozování PS – nebyly zařazeni do základní sítě v LB kraji. Bude nutné 

rozšířit kapacitu PS – bude dán návrh na zvýšení limitu hrubých mezd – po schválení rozpočtu bude RM 

předkládat FO 

- ZSST žádají uvést v navigačním systému města i umístění DD a DPS a penzionu 

- je třeba zajistit obnovení parkovacích karet  

- otázka příspěvku od obcí při umístění jejich občanů do DPS a penzionu – je třeba zjistit možnosti a 

bude projednáno na dalších jednáních 

 

Usnesení č. 4/2015 – odpovídá ředitel ZSST 

 

K bodu 5 

Ostatní 

1. Vedoucí OSV seznámila členy komise s tím, že odbor vydal ve spolupráci s městy Jilemnice a Semily 

Katalog sociálních služeb. Bude distribuován na jednotlivé obecní úřady ve spádové oblasti, dále 

poskytovatelům soc. služeb, na ÚP, do nemocnice, praktickým lékařům, bude k dispozici veřejnosti na 

MěÚ na OSV, dále na podatelně a IC, byl předán zastupitelům i členům komise sociální a ZSST. 

V elektronické podobě je uveden na webových stránkách města. 

 

2. P. Kocourová informovala komisi o tom, že provádí prostřednictvím obcí analýzu potřeb lidí, kteří 

nemohou žít samostatně v běžné komunitě. Jedná se o osoby s poruchami autistického spektra, 

s neurodegenerativními poruchami (různé typy demencí), s psychickými poruchami. P. Kocourová žádá 

proto sociální pracovnici DD o součinnost při mapování počtu těchto osob z řad žadatelů o umístění. 

  

Usnesení č. 4/2015 – odpovídá p. Kocourová 

 

  

Další jednání komise bude dne 03.03.2015 od 13:30 hod v DD Pohoda. 

 

 


