
 

  ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 28.6.2016 

 

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. 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: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

          

…………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………… 



 

…………………………………………………………………….  
 

…………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………….. 

 

 

Přezkoumání žádosti 

 

…………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………….. 

 

 

 

Usnesení č. 14/2016 – odpovídá ředitel ZSST  
Komise souhlasí s určením druhu pobytové služby v DD Pohoda výše uvedeným žadatelům i se 

závěry přezkoumání u dvou žadatelů.  

Hlasování: 8/0/0  

 

K bodu 2  

Informace ředitele ZSST 

1. Ředitel ZSST informoval komisi o tom, že žádost o finanční prostředky na přístavbu domova 

důchodců nebyla úspěšná, bude se podávat opět v r. 2017. 

2. Bylo zakoupeno koupací křeslo a bude se nakupovat průmyslová pračka - vše bylo schváleno 

RM. 

3. Pracovníci ZSST mají možnost parkovat na parkovišti pod nemocnicí, ale za poplatek. Hledají 

se jiné možnosti parkování. 

4. Projekt ZSST – nákup 4 automobilů pro pečovatelskou službu – podmínky žádosti jsou přesně 

dané – především pro osoby se zdravotním postižením - ne pro seniory. Komise doporučuje 

nepodávat žádost, ale hledat jiné možnosti financování. 

5. Ředitel seznámil komisi s nedostatkem kvalitního personálu v DD, řeší se v současné době 

brigádnicky. 

6. Komise byla seznámena se situací v penzionu – probíhá stěhování lékařky a rehabilitace, 

obyvatelé byli seznámeni s touto skutečností, že po odchodu p…………. bude zajišťovat zdravotní 

péči lékařka se svojí zdravotní sestrou, ostatní bude zajišťovat domácí péče. 

Čekárna se buduje, není však ještě zateplena. 

 

 

Usnesení č. 15/2016 -  odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí výše uvedené informace. 

Hlasování:8/0/0  

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise 

nejsou 

 



K bodu 4 

Ostatní 

1. Řešení žádosti p. ………….., který je nyní v domácím prostředí, v DD byl na trvalém pobytu 2 

měsíce – dle sdělení p. Kunčíkové žádost není zrušena, ale je dále vedena v pořadníku zájemců o 

umístění. 

2. P. Stehlíková seznámila komisi s problematickým řešením zdravotního stavu některých osob 

s přenosným kožním onemocněním – návrat z psych. nemocnice. 

 

Usnesení č. 16/2016  

Komise bere na vědomí. 

Hlasování: 8/0/0 

 

Další jednání komise bude dne 6.9.2016 od 13:30 hod. v DD. 


