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ZÁPIS ze zasedání  

Komise pro Zdravotně sociální služby Turnov  

dne 9.6.2020 

  

Celkový počet členů komise:   11  

Přítomno dle presenční listiny:   10  

Omluveni:        MUDr. Rostislav Polášek 

Hosté:                                          MUDr. Martina Stegerová 

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. Stanovení okruhu osob vhodných do nového DZR. 

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

3. Informace ředitele ZSST. 

4. Informace předsedy komise. 

5. Informace o krizových opatřeních v ZSST. 

6. Ostatní. 
 
 

K bodu 1 

Stanovení okruhu osob vhodných do nového DZR 24. 

 

Komise projednala návrhy jednotlivých členů na stanovení okruhu osob, které budou přijímáni 

do nově budovaného zařízení – dohodnutý prozatímní název DZR 24. V každém případě musí 

být splněny podmínky dané zákonem o sociálních službách a podmínky registrace. 

 

Okruh osob do DZR 24: 

• osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovy demence a 

ostatních typů demencí, osoby s poruchou CNS 

• potřebují pomoc jiné fyzické osoby v průběhu celého dne -24 hod. 

• v případě naléhavosti mohou být do této služby zařazeny po dohodě se zřizovatelem 

osoby starší 40 let – a to od r. 2021. 

  

Služba není určena osobám: 

• jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 
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• nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci 

• osobám s akutní nebo nestabilní duševní nemocí 

• osobám, jejichž jednání by znemožňovala klidný a bezpečný život ostatních uživatelů 

• osobám, pro které není prostředí vhodné ve vztahu k věku a zdravotnímu stavu 

• osobám s aktivní závislostí na alkoholu a návykových látkách 

• osobám, které jsou kontraindikované smluvním psychiatrem. 

 

Jednání komise byla přítomna i MUDr. Martina Stegerová – odborný lékař z oboru psychiatrie.  

Bylo dohodnuto, že MUDr. Stegerová, která již nyní do DD dochází a zná podmínky 

poskytování sociální služby – prostředí, personál, zdravotní zajištění – bude smluvním lékařem 

ZSST, bude provádět odborná posouzení pro přijímání žadatelů do nového objektu.  

 

Usnesení č. 4/2020 

Komise souhlasí s výše uvedeným stanovením okruhu osob, pro které bude služba určena i pro 

které nebude určena. 

Komise ukládá řediteli ZSST zajistit smluvní vztah s MUDr. Martinou Stegerovou. 

Hlasování: 10/0/0 

 

K bodu 2 

Žádosti o umístění do DD – zhodnocení zdravotního stavu žadatelů 
    
  

   

Jméno 
Datum 

narození 

Trvalé bydliště  

- adresa 

          Doporučení 

        ZSST komise 

 

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

……………………. ………….. ………………………………. …… 

 

………………….. …………..  ……………………………….. ……. 

Do pořadníku  

……………………. ………….. ………………………………. ….. 
 

…………………….. …………. …………………………….. ….. 

Do pořadníku 
 

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

………………………. …………. …………………………….. …… 

Do pořadníku  

……………………… …………. …………………………….. ……. 

 

 ………….. ……………………………… …… 

Do pořadníku  

……………………….. ………….. ………………………………. ……. 

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

 

……………………… ………….. …………………………. …… 

……………………. ………….. …………………………. …… 

…………………….. ………….. ……………………………… …… 

………………………… ………….. ……………………………. …… 

Do pořadníku 

……………………….. …………. ………………………….. ……. 

……………………. …………. ………………………….. 
…… 

Do pořadníku 

…………………….. …………. …………………………… …… 

Do pořadníku 

………………………. ………….. ……………………………… 
….. 

Do pořadníku 

 

………………….. ………….. ………………………….. …… 

Do pořadníku 

…………………….. ………….. ……………………………. ……. 

Do pořadníku 

………………………. …………. …………………………. ….. 

…………………… ………….. …………………………….. ….. 

…………………. ………… …………………………… …… 

 

………………… …………. ……………………………. ….. 

………………………. …………. …………………………… ….. 

………………… ………… ………………………… …… 

………………………. …………. …………………………….. …… 

………………….. …………. ……………………………….. …… 

……………………… …………. ………………………………. ….. 

……………………… ………….. ………………………………. …… 

…………………….. ………… ……………………………. … 

Do pořadníku 
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……………………… ………… ……………………… ….. 

………………….. …………. ……………………………. ….. 

…………………….. ………….. ………………………………. ….. 

…………………….. …………. …………………………….. ….. 

………………………… ………… …………………………….. ….. 

Do pořadníku 

…………………….. ………….. ……………………………… ….. 

Do pořadníku 

 
Přehodnocení stavu 

 

…………………….. …………. ………………………………. … 

……………………. ………….. ……………………………….. 
….. 

Do pořadníku 

 

 

Usnesení č. 5/2020 – odpovídá ředitel ZSST 

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

sociálních služeb (dle zdravotního stavu) – jak je výše uvedeno. 

Hlasování: 10/0/0 

 

K bodu 3 

Informace ředitele ZSST 

 

P. ředitel komisi informoval o průběhu příprav na dokončení nového zařízení DZR 24 a o 

plánovaném harmonogramu zahájení provozu.  

 

Usnesení č. 6/2020 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informaci ředitele ZSST. 

Hlasování: 10/0/0 

 

K bodu 4 

Informace předsedy komise 

 

MUDr. Tomášek navrhuje konzultovat stanovený okruh osob do DZR s P. Maříkovou – 

vedoucí oddělení sociálních služeb LB kraje – z hlediska registrace, dotace, zákona…. 

 

Usnesení č. 7/2020 – odpovídá p. Kocourová 

Komise ukládá vedoucí odboru sociálních věcí konzultovat navržený okruh osob do DZR 24 

s p. Maříkovou – vedoucí oddělení sociálních služeb LB kraje. 

Hlasování: 10/0/0 
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K bodu 5 

Informace o krizových opatřeních v ZSST. 

P. Cimbál seznámil komisi s opatřeními v ZSST v době krizových opatření v důsledku nákazy 

Covidem 19. Jedná se o: 

- domov důchodců byl uzavřen již od února – 2020 – z důvodu opatření proti onemocnění 

chřipkou 

- byly zpracovány krizové plány pro všechny služby i domy s byty zvláštního určení 

- organizace měla a má nakoupené ochranné pomůcky pro personál 

- jsou 4 izolované pokoje – určené pro obyvatele s podezřením na onemocnění 

- nákaza nebyla potvrzena u žádného obyvatele DD ani u personálu 

- personál byl testován 5x  

- jsou povoleny návštěvy, ale s určitým omezením – je uvedeno na webových stránkách 

- je možné přijímat klienty, ale musí mít negativní test na coronavir 

- pečovatelská služba – v době nouzového stavu pracovaly pečovatelky na dvě skupiny 

- od 10.6.2020 bude v důsledku rozvolňování zrušena povinnost mít 4 izolační pokoje. 

 

Usnesení č. 8/2020 – odpovídá ředitel ZSST 

Komise bere na vědomí informaci o opatřeních v době coronavirové krize a konstatuje, že vše 

bylo v organizaci ZSST zvládnuto velmi dobře. 

Hlasování: 10/0/0 

 

 
 

 

Další jednání komise bude dne 8.9.2020 od 13:30 hod. v Domově důchodců Pohoda. 


