
1  

  

ZÁPIS ze zasedání  

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov  

dne 14.01.2020 

  

Celkový počet členů komise:   11  

Přítomno dle presenční listiny:   8  

Omluveni:    MUDr. Polášek, Mgr. Houšková, p. Hanychová  

                      

  

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. Ostatní. 

 

K bodu 1 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů 

 

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

                     ……………………… 

 

…………………………………………………………………………….   ….. 

 

………………………………………………………………………….    …. 

 

………………………………………………………………………..    …. 

 

……………………………………………………………………………….   …. 

 

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

 

…………………………………………………………………………….   …. 

 

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

 

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

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

 

…………………………………………………………………………..    …. 

 

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

 

Pořadník: 

 

…………………………………………………………………………    …. 

           do pořadníku 

 

…………………………………………………………………………..    …. 

           do pořadníku 

 

………………………………………………………………………….    ….. 

           do pořadníku 

 

Komise pro Zdravotně sociální služby nedoporučuje přijetí níže uvedeného žadatele (žadatel ………… 

………………): 

 

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

 

Usnesení č. 1/2020 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí zařazení jednotlivých žadatelů o umístění do jednotlivých druhů sociálních 

služeb (dle zdravotního stavu) a nedoporučuje …………………………………………………………. 

………………... 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 2 

Informace ředitele ZSST 

 

P. ředitel komisi informoval o tom, že probíhá výstavba nového objektu, v současné době se řeší šíře 

dveří a dále zprovoznění kanceláří.  

 

Usnesení č. 2/2020 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informaci ředitele ZSST. 

Hlasování: 8/0/0 

 

K bodu 3 

Informace předsedy komise 

 

MUDr. Tomášek doporučuje komisi připravovat kritéria pro umístění do nového objektu – DZR24 – 

pracovní název. Protože se jedná především o zdravotní hledisko, je třeba přizvat odborníka z dané 

oblasti. 

Proběhla diskuse, dohodnuto, že bude na příští jednání komise pozvána p. Stehlíkovou lékařka – 

psychiatrička MUDr. Stegerová, která do DD dochází.  

 

Usnesení č. 3/2020 – odpovídá předseda komise 

Komise bere vědomí výše uvedené informace a ukládá p. Stehlíkové přizvat na jednání komise MUDr. 

Stegerovou. 

Hlasování: 8/0/0 

 

Další jednání komise bude dne 17.3.2020 od 13:30 hod. v Domově důchodců Pohoda. 


