
  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 03.03.2015  

 
 

Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny:  8 

Omluveni: Mgr. Houšková, prim. MUDr. Tomášek, p. Jirčáková, Ing. Soudský  

 

Komise je usnášeníschopná. 

 

Předsedajícím jmenován: MUDr. Pospíšil 

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

2. Informace ředitele ZSST. 

3. Informace předsedy komise. 

4. Ostatní. 

 

K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů a určení druhu služby: 
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Usnesení č. 5/2015 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise souhlasí s určením druhu pobytové služby v DD Pohoda výše uvedeným žadatelům. 

Hlasování: 8/0/0/ 

 

K bodu 2 

Informace ředitele ZSST: 

1. Ředitel ZSST informoval komisi o tom, že DD dne 26.02.2015 obhajoval značku kvality – do 30 dnů 

budou známy výsledky obhajoby. 

2. Byla podána informace o navýšení platů pracovníků v ZSST – dle platných právních předpisů.  

3. ZSST mají dvě volná místa pečovatelek.  

4. V DPS Výšinka je na chodbách nepořádek – stížnosti od obyvatel i pečovatelek. Bude řešeno ve 

spolupráci s MP umístěním fotopastí. 

 

Usnesení č. 6/2015 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise: 

1. Investiční priority Města Turnova 

MUDr. Pospíšil z pověření předsedy informoval členy komise o investičních prioritách Turnova, které 

budou řešeny na jednání ZM. 

Komise doporučuje ze sociální oblasti upřednostnit rekonstrukci v DPS Výšinka (výtahy, zateplení), 

opravu střech na penzionu a opravu objektu ve Skálově ul., kde je nyní umístěn FOKUS Turnov. 

 

Usnesení č. 7/2015 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 4 

Ostatní: 

1. Vedoucí OSV komisi seznámila s nedostatkem sociálních služeb pro cílovou skupinu osob 

s neurodegenerativním onemocněním – především s Alzheimerovou chorobou, dále s psychiatrickou 

dg. a s různými formami závislostí. Jednou z priorit ve Strategickém plánu města Turnova je zřízení 

uzavřeného oddělení v DD Pohoda pro osoby s demencí.  



V loňském roce bylo opakovaně jednáno s Krajským úřadem LB kraje. Liberecký kraj provádí analýzu 

potřeb.  

V současné době je velký problém s umístěním osob s touto dg. do jakéhokoliv zařízení v LB kraji. 

Proto jsou obyvatelé Turnova a okolí umísťováni do vzdálených zařízení – např. Praha, Pardubice, apod.  

Závěr: tato problematika musí být řešena koncepčně ve spolupráci s oblastí zdravotnictví a především 

na celokrajské úrovni. 

  

Usnesení č. 8/2015 

Hlasování: 8/0/0 

 

Další jednání komise ZSST bude dne 05.05.2015 od 13:30 hod. v DD. 

 

 

 

 

 

 


