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ZÁPIS ze zasedání  

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov  

dne 18.06.2019 

  

Celkový počet členů komise: 11  

Přítomno dle presenční listiny: 8  

Omluveni: MUDr. Drbohlavová, p. Hanyková, MUDr. Polášek      

  

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.  

  

Program jednání:  

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

2. Informace ředitele ZSST. 

3. Informace předsedy komise. 

4. Poradna pro osoby s demencí. 

5. Komunitní plán sociálních služeb – informace. 

6. Ostatní. 

 

K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů 

 

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

 

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

 

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

          ………………………. 

 

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

 

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

          ………………………. 

 

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

          ……………………….. 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

           

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

 

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

          ………………………… 

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

 

Do pořadníku: 

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………       … 

 

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

                Poznámka DD Pohoda: ………………………….. 

 

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

 

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

 

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

 

Úmrtí: 

 

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

 

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

 

Usnesení č. 12/2019 – odpovídá ředitel ZSST  

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov souhlasí s určením druhu pobytové služby v DD Pohoda 

výše uvedeným žadatelům a vedením žadatelů v pořadníku. Dále bere na vědomí informaci o úmrtí dvou 

žadatelů o sociální služby DD. 

Komise dále doporučuje přednostní umístění …………….., pokud bude volný jednolůžkový pokoj a 

nebude jiný vhodný žadatel.  

Hlasování: 8/0/0 
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K bodu 2 

Informace ředitele ZSST 

 

Ředitel ZSST komisi předložil požadavek na zvýšení počtu pečovatelek v DD Pohoda. Zařízení eviduje 

žádosti o umístění ještě z roku 2014, 2015 i 2016 s tím, že tito žadatelé jsou …………………………. 

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

………………………………………………….      V DD nejsou schopni takové osoby přijímat, protože 

nejsou schopni péči z hlediska personálního zabezpečit. Náklady by se navýšily na 1,5 mil. Kč ročně. 

 

Usnesení č. 13/2019 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informaci p. ředitele a doporučuje předložit materiál s podrobným rozborem na 

jednání komise sociálně bytové 24.6.2019. 

Hlasování: 8/0/0 

 

2. Ředitel p. Cimbál informoval komisi o problémech …. …………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………….. 

 

Usnesení č. 14/2019 – odpovídá předseda komise 

Komise bere na vědomí informaci o situaci v DPS Výšinka a doporučuje učinit opatření k tomu, aby 

nedocházelo k omezování obyvatel DPS návštěvami.  

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise 

 

Nejsou. 

 

K bodu 4 

Poradna pro osoby s demencí 

 

P. Kocourová komisi informovala o záměru zřídit v Turnově v DD v souvislosti s otevřením pobytového 

zařízení pro osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou poradnu pro rodiny takto nemocných osob. 

 

Usnesení č. 15/2019 – odpovídá vedoucí OSV 

Komise souhlasí se záměrem zřídit v prostorách DD poradnu pro nemocné Alzheimerovou chorobou. 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 5 

Komunitní plán sociálních služeb – informace 

 

P. Kocourová seznámila členy komise s návrhem komunitního plánu sociálních služeb na období 3 let. 
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Plánované aktivity byly projednávány v r. 2018 a v r. 2019 v pracovních skupinách komunitního 

plánování, na jednáních s poskytovateli sociálních služeb. 

 

Usnesení č. 16/2019 – odpovídá p. Houšková a p. Kocourová 

Komise ZSST bere na vědomí návrh Komunitního plánu sociálních služeb Turnovska na r. 2019–2021 

a doporučuje RM a ZM ke schválení.  

Hlasování: 8/0/0 

 

 

Další jednání komise bude dne 10.9.2019 od 13:30 hod. v Domově důchodců Pohoda. 


