
Zápis z 5. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec konaného 
dne 17. 4. 2018 

Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Bc. Lukáš Poruba, Jana Zobínová, Bc. Martina Teplá, 
Bc. Lenka Bobvošová 
Omluveni: Lukáš Průcha, Mgr. Zuzana Palečková, Mgr. Zora Machartová 
Neomluveni: Ing. Petra Vokasová  
Hosté: Mgr. Lenka Škodová – ředitelka CZaSP Liberec, p.o., p. Jana Urbanová – zástupkyně 
ředitelky CZaSP Liberec, p.o. 
 
Program jednání: 
 
1. Domácí péče – možnosti péče o pacienta – seniora s kombinovaným postižením, 

onemocněním, v domácím prostředí po návratu ze zdravotnického zařízení 
2. Různé 

K bodu 1  

Zasedání komise zdravotní a sociální zahájila předsedkyně komise MUDr. Absolonová, která 
přítomné členy komise a hosty přivítala. Poté předala slovo Bc. Bobvošové, která toto téma 
navrhla zařadit do programu komise. Na jednání byl pozván i zástupce VZP, který se ale 
z důvodu nemoci omluvil. Odpovědi na otázky k tématu byly zaslány emailem.  

Bc. Bobvošová, členka komise: 

− téma navrhla z důvodu osobní zkušenosti v péči o imobilního seniora, chronicky 
nemocného, závislého na péči druhé osoby, závislého na zdravotní a sociální péči 
v domácím prostředí,  

− snaha pomoci pečujícím rodinám a samotným postiženým 
− info o změně zákona o nemocenském pojištění – zavedení dlouhodobého ošetřovného – 

možnost pečovat o člena rodiny po dobu max. 90 kalendářních dní 

Mgr. Lenka Škodová, ředitelka CZaSP, p.o.: 

− pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná na základě smlouvy denně v čase 5 – 24 
hodin, 24 h = osobní asistence 

− zdravotní péči poskytuje organizace na základě poukazu od lékaře max. 3 h denně, ne 
všechny úkony, záleží na zdravotní pojišťovně 

− organizace poskytuje sociální poradenství 
− lidé v DPS stárnou, CZaSP se o ně snaží starat až do konce života (III. a IV. stupeň PNP) 
− problém s KNL – pouští klienty zpět do DPS bez oznámení, organizace neví, že se klient 

vrátil, KNL by měla více informovat 
− p. Urbanová upozornila na problém s morbidně obézními klienty – zvedáky pouze do 150 

kg, lidé se do nich nevejdou 
− praktičtí lékaři nepodávají přesné informace, neznají rozdíl mezi domy s pečovatelskou 

službou, domovy pro seniory, odlehčovací službou…. 
− MUDr. Absolonová: velmi záleží na konkrétním lékaři 
− ÚP podává neúplné informace 
− chybí informovanost a provázanost – pomohlo by zřízení SIC 



− Bc. Teplá : LK chystá zprovoznění informačního portálu 
− Mgr. Škodová nabídla komisi možnost návštěvy nového domova pro seniory Kopretina, 

zároveň bylo dohodnuto, že organizace zpracuje informativní článek do Zpravodaje, 
případně i na pokračování 

− v 06/2018 – kulatý stůl na toto téma – organizačně pomůže zajistit Bc. Teplá 
− veškeré informace o CZaSP najdete na https://www.czasp.cz/ 

Komise zdravotní a sociální doporučuje urgovat zřízení SIC, kde by se mohli občané dozvědět 
ucelené informace o možnostech péče o seniora. Zároveň doporučuje pravidelně zveřejňovat 
informace z CZaSP v Libereckém zpravodaji. 

K bodu 2 - Různé 

− MUDr. Absolonová: informace z jednání pracovní skupiny Zdraví – projekt na zajištění 
zdravotní péče pro bezdomovce a Romy 

− Bc. Poruba: umístění kamer ve Skate parku a u synagogy, mapy kriminality se zatím 
nedaří realizovat, APK – hledá se manažer projektu 

− Bc. Teplá: LK uvažuje o zřízení „chudobince“ pro osoby s nízkým příjmem 
− mapování bezbariérovosti v Liberci již probíhá 
− další řádné zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 15. 5. 2018 od 

16.00 hodin v lokalitě Doubí, sraz bude pravděpodobně u Hotelu Pytloun, 
Hodkovická 206, pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 

 
V Liberci 19. 4. 2018 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová, v.r. – předsedkyně komise 
 


