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ZÁPIS ze zasedání  

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov  

dne 23.04.2019 

  

Celkový počet členů komise:  11  

Přítomno dle presenční listiny:   6 

Omluveni:   5    

  

Komise je usnášeníschopná.   

  

Předsedajícím jmenován:  MUDr. Jiří Tomášek  

Zapisovatelkou jmenována:   Bc. Martina Kunčíková  

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. Alzheimer centrum (zahájení provozu, podávání žádostí apod.) 

5. Ostatní.  

  

K bodu 1  

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů  
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Zdravotně sociální komise zatím nedoporučuje přijetí níže uvedeného žadatele:  

  

…………………….. 

  

           Ne –     … 

  

 

Přezkoumání režimu:  

  

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

 

…………………….                                                                                                                          … 
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……………………………………………………. …………………………..         - potřeba ………… 

…………………………….              

 

Usnesení č. 7/2019 – odpovídá ředitel ZSST  

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

zamítavým stanoviskem u jednoho z výše uvedených žadatelů.  

Hlasování: 6/0/0 

 

K bodu 2  

Informace ředitele ZSST  

 

Zahájení provozu nově postavené budovy DZR 24 bude od 1.1.2021. 

Změna registrace bude provedena 6/2020 s platností od 1.1.2021 na DZR 24 a evidenci vést odděleně. 

Stávající žádosti na trvalý pobyt ponechat, pouze po schválení komisí s poznámkou DZR 24 a evidenci 

vést odděleně.  

Žadatelé do DZR 24 mohou být od věku 40 let. 

Projednání Výroční zprávy ZSST za rok 2018 

 

Usnesení č. 8/2019 – odpovídá ředitel ZSST  

Komise bere na vědomí výše uvedenou informaci.  

Hlasování: 6/0/0 

  

K bodu 3  

Informace předsedy komise  

 

MUDr. Tomášek seznámil komisi se zařazením žadatelů do jednotlivých režimů. 

 

Usnesení č. 9/2019 – odpovídá ředitel ZSST  

Komise bere na vědomí výše uvedenou informaci.  

Hlasování: 6/0/0 

 

K bodu 4  

Alzheimer centrum (zahájení provozu, podávání žádostí apod.) 

 

Viz. Informace ředitele – bod 2 

 

Usnesení č. 10/2019 – odpovídá ředitel ZSST  

Komise bere na vědomí výše uvedenou informaci.  

Hlasování: 6/0/0 

 

K bodu 5  

Ostatní  

 

MUDr. Pospíšil informoval komisi o nákupu nemocnice Frýdlant, v řešení je budoucí provoz oddělení 

Následné péče v Turnově. 

 

Usnesení č. 11/2019 – odpovídá ředitel ZSST  
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Komise bere na vědomí výše uvedenou informaci.  

Hlasování: 6/0/0 

 

Další jednání komise 18.06.2019 od 13:30 hod. v Domově důchodců Pohoda.     

  

  

  

      

  

  

  


