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ZÁPIS ze zasedání  

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov  

dne 10.09.2019 

  

Celkový počet členů komise:  11  

Přítomno dle presenční listiny:  8  

Omluveni:                MUDr. Polášek, MUDr. Pospíšil, p. Jirčáková      

  

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. Návrh rozpočtu ZSST. 

5. Ostatní. 

 

K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů 

 

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

          …………………… 

 

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

          …………………... 

 

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

          ………………….. 

 

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

          ………………….. 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

          ………………….. 

 

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

 

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

 

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

          …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

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

          …………………… 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

          ………………….. 

 

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

 

Do pořadníku: 

 

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

     …………………………………………… do pořadníku 

 

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

     …………………………   do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

…………………………………………………………………….        … 

           do pořadníku 
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………………………………………………………………………………………       … 

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

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

           do pořadníku 

 

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov nedoporučuje přijetí níže uvedených žadatelů: 

 

…………………………………………………………………………………..   NE 

               ………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………..     NE 

           ……………………………………. 

 

Usnesení č. 17/2019 – 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. Komise pro Zdravotně sociální služby 

Turnov nedoporučuje přijetí dvou výše uvedených žadatelů. 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 2 

Informace ředitele ZSST 

 

1. Ředitel ZSST komisi informoval o dožínkách v DD – úspěšné, náklady hrazeny z Nadace Preciosy. 

 Materiál s podrobným rozborem na jednání komise sociálně bytové 24.6.2019. 

 

2. Ředitel p. Cimbál seznámil komisi s tím, že se připravuje výběrové řízení na nábytek a zdravotní 

pomůcky do nového objektu.  

 

3. Dne 12.9.2019 bude uspořádán výlet pro vozíčkáře na Kost (opakovaně s organizací SVVK) 

 

4. ZSST budou nakupovat nový docházkový systém. 

 

5. Od 1.9.2019 byl navýšen počet pečovatelek o 3 – v r. 2019 budou mzdové náklady financovány 

z rozpočtu ZSST. 

 

6. Řeší se kancelář pro sociální úsek, chodník do DPS i do zahrady. 

 

7. Den otevřených dveří pro veřejnost bude 9.10.2019 v rámci Týdne sociálních služeb. 

 

8. Dne 26.10.2019 bude v DD návštěva z domova důchodců z Ústí nad Orlicí. 

 

9. P. Cimbál seznámil komisi s plánovaným harmonogramem výstavby a zprovoznění nového 

budovaného objektu domova se zvláštním režimem (dále DZR). 

Kolaudace by měla proběhnout do konce srpna 2020, pak bude následovat vybavení objektu a od 

1.1.2021 by měl být zahájen provoz pro personál i postupné přijímání žadatelů.  
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Usnesení č. 18/2019 – zodpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informace ředitele ZSST.  

Hlasování:8/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise 

 

Předseda komise na základě sdělení p. Cimbála ohledně zahájení provozu DZR upozornil na to, že je 

třeba se připravit na přijímání uživatelů do nového objektu. Je třeba připravit a stanovit kritéria k přijetí 

žadatelů.  

 

Usnesení č. 19/2019 – všichni členové komise 

Komise bere na vědomí požadavek předsedy komise – příprava kritérií pro přijetí žadatelů do nového 

DZR.  

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 4 

Návrh rozpočtu ZSST na r. 2020 

Ředitel ZSST představil komisi návrh rozpočtu na rok 2020, který bude dále projednáván. 

 

Usnesení č. 20/2019 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise souhlasí s navrženým rozpočtem ZSST na r. 2020. 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 5 

Ostatní 

 

1.Odlehčovací služby 

Bylo sděleno, že odlehčovací služby v DD budou posuzovány individuálně dle potřebnosti pečujících 

osob – max 3 měsíce.  

 

2. Spolupráce se zubním lékařem p. Kudibalem – dochází za obyvateli DD i se zdravotní sestrou, provádí 

drobné zdravotní úkony a ve své ordinaci v ulici Hruboskalské je připraven pro ošetřování pacientů na 

vozíku.  

Budova, ve které je ordinace má špatný přístup. Je dán podnět p. Těhníkové OSM. 

 

Usnesení č. 21/2019 – odpovídá ředitel ZSST a OSM 

Komise doporučuje dát podnět OSM k možné úpravě přístupu pro vozíčkáře do ordinace lékaře v ulici 

Hruboskalské. 

Hlasování: 8/0/0 

 

 

Další jednání komise bude dne 12.11.2019 od 13:30 hod. v Domově důchodců Pohoda. 


