
  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 19.1.2016 

 

Celkový počet členů komise: 12 

Přítomno dle prezenční listiny:  8 

Omluveni: MUDr. D. Drbohlavová, Mgr. P. Houšková, Bc. J. Cimbál, Ing. P. Soudský 

 

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

2. Informace předsedy komise. 

3. Ostatní. 
 

 

K bodu 1 

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

……………………………………………………………………………….. 

 

Komise opětovně projednávala vhodnost umístění ……………… do DD. 

Dle zdravotního stavu a především vzhledem ke specifickým potřebám s ohledem na věk 

komise nedoporučuje jeho umístění do DD. 

Bude mu nabídnuta odlehčovací služba, dále bude nutné řešit jeho umístění do jiného zařízení 

– např. Kurovodice, ev. pobyt na sociálním lůžku v Lomnici n. P. 

 

Usnesení č. 1/2016 – odpovídá ředitel ZSST 

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

s navrženým řešením …………...... 

Hlasování: 8/0/0 



K bodu 2 

Informace předsedy komise. 

Předseda komise společně p. Jirčákovou a p. Kocourovou informovali členy o připravované 

přístavbě domova důchodců. Jedná se o 24 lůžek pro osoby s Alzheimerovou chorobou a se 

senilní demencí. Objekt by byl napojen na stávající DD, součástí by byla i ordinace lékaře a 

místnost pro poskytování poradenství.  

V současné době se připravuje žádost o finanční prostředky na MPSV. Probíhají jednání 

s projektanty. Záměr byl schválen RM, dále bude předložen na jednání ZM.  

 

Usnesení č. 2/2016: 

Komise schvaluje záměr a souhlasí s podáním žádosti na MPSV. 

Hlasování:8/0/0 
 

K bodu 3 

Komise projednala žádost o umístění ………………, bytem ………………….  

Žadatelka je nyní umístěna v Senior centru v Nechanicích. Bylo provedeno sociální šetření. 

Na základě výsledků sociálního šetření a předloženého vyjádření o zdravotním stavu 

jmenované komise doporučuje nabídnout ………….. odlehčovací pobyt v DD. Za tohoto 

pobytu by bylo možné provést objektivní psychiatrické vyšetření.  

Komise pak bude řešit její umístění po posouzení aktuálního zdravotního stavu. 

 

Usnesení č. 3/2016 – odpovídá p. Kunčíková 

Komise souhlasí s postupem, jak je uvedeno výše. 

Hlasování:8/0/0 

 

 

Další jednání komise bude dne 15.3.2016 ve 13:30 hod. 


