
ZÁPIS ze zasedání 

Komise pro Zdravotně sociální služby 
dne 19.06.2018 

 

Celkový počet členů komise:  12 

Přítomno dle presenční listiny:  8 

Omluveni:    Zuzana Hanyková, Bc. Jana Chodaničová, 

    Mgr. Hana Kocourová, Ing. Petr Soudský 

 

Komise je usnášeníschopná. 

 

Předsedajícím jmenován:  MUDr. Jiří Tomášek 

Zapisovatelkou jmenována:  Iva Jirčáková 

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. Informace předsedy komise. 

4. Ostatní. 

 

K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů 

 

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

 

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

            

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

           ……………... 

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

           ……………... 

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

           …………….. 

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

 

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

           …………… 

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

 

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

 

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

 



Pořadník: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Chybí vyjádření lékaře: 

…………………………………………………………………………………… 

         ……………………..  

Kontraindikace: 

……………………………………………………………………………………….  

      ………………………………………………… 

 

Usnesení č. 11/2018 – odpovídá ředitel ZSST 

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

s vedením žadatelů v pořadníku. Komise doporučuje ……………………………………… 

………………… 

Hlasování 8/0/0 

 

K bodu 2 

Informace ředitele ZSST 

1. 1.6. proběhlo v DD vítání léta s programem pro uživatele, 8.6. výlet pro uživatele do Semína 

2. Výlet pro zaměstnance do Českého Krumlova proběhl 9.6.2018 

3. Výstavba nové kotelny proběhne od 9.7.2018 do 31.8.2018 

4. Z důvodu kanceláří pro sociální úsek budou vytvořeny 2 dvoulůžkové pokoje 

5. Požadavek Krajského úřadu Libereckého kraje udělat sociální šetření při podání žádosti o 

umístění.  

6. Odlehčovací služba by měla být určena jako odlehčení rodinám a ne nemocnici 

 

Usnesení č. 12/2018 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informace ředitele ZSST s tím, že doporučuje udělat sociální šetření pouze u 

turnovských žadatelů dle aktuálnosti v pořadníku. Uživatelé odlehčovací služby, kteří přicházejí 

z domácího prostředí budou mít přednost před uživateli, kteří přichází z nemocnice. 

Hlasování 8/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise 

Nejsou. 

 

K bodu 4 

Ostatní 

0 

Další jednání komise bude dne 11.9.2018 od 13:30 hod. v domově důchodců. 


