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RAZDOBLJE SIJECNUT _ LISTOPAD 2019. GODINE

predsj

radnic

radu Komisije za prijem i otpust korisnika

nica Komisije - socijalna radnica Doma, glavna

Doma sudjelqiu 3 dlana:

medicinska sestra i sociialna

CZSS Cres-Loiini.

Una enoj tablici prikazan je kronoloSki redoslijed sjednica i broj prispjelih

zahtj a za smjeitaj od 1. do 10. mjeseca 201-9. godine

Datum odrZavanja
sjednice

Broj

I

I

I

I

Ur blju od 1. do 10. mjeseca 2019.9. odrZano je jedanaest Komisij;r za prijem i

otpust

odbija

korisnika o kojima su sastavljeni zapisnici, donesene su odluke ,l usvajanju,

ju zahtjeva, odluke o prioritetnom smjeStaju ili su traZene nadopuue zahtjeva i

i su zadovoljavali uvjete stavljeni su na Listu dekanja. Na sjcrdnicama su

Broj sjednice

1-6.sijednja 20L9. 1. sjednica

1-2.veljaie 2019. 2. sjednica

26.veljaie 2019.
(izvanredna)

12. ol$ka 2019.

3. sjednica

4. sjednica

5. travnja 2019.

13. svibnja 2019.

5. sjednica

6. sjednica

12.lipnja 2019. 7. sjednica

10.srpnja 2019. B. sjednica

13. kolovoza2019.

11. rujna 2019. 1-0. sjednica

14. listopa da 2019. 11. sjednica

zahtjeva rn smjedtaj

svi k



IZVAN na sjednica iz razroga slobodnog Zenskog mjesta u objektu B

smJes ja mu5ke osobe temeljem rje5enja CZSS Cres Lo5ini.

Uo razdoblju razmatrano je ukupno 57 novih zahtjeva za smjeitaj u dom. od
ukupn

osobe

g broja zahtjeva, 39 se odnosi na osobe Zenskog spola, a 1_B se odnosi na

u5kog spola. Od ukupnog broja zaprinljenih zahtjeva, B zahtjevr je predano

za sta beni dio, dok je 49 zahtjeva predano za stacionarni smjestaj.

ugl

S

III
e etiri

dva su

zdravs

zbog n

Po pri

godi

m bili prisutni svi ilanovi Komisije. u veljaii osim redovne, odrZana je

i hitnog

htjeva su odbijena za korisnike koji ne ispunjavaju uvjete po Pravilniku -
mlada od 65 godina Zivota, jedna osoba boluju od bolesti koje mcZe ugroziti

no stanje i sigurnost drugih korisnika (psihijatrijske dijagnoze), a jedan

potpune dokumentacije za smjeStaj - svi zahtjevi su upuceni od str ane CZSS.

m na prioritet smje5taja, od ukupnog broja zahtjeva za 22 korisnika (4 su

odbi a) je traZen smjeitaj od strane czss temeljem rjeSenja - od toga z,a 7 osoba je

realizi

smje5t

Prema

n smje5taj u naSem Domu, 5 osobe su preminule prije smjeStaja, 3 osobe je

no u drugi dom, a 7 osoba su i dalje i dalje na Listi -ekanja.

pnjevima usluge koju korisnici trebaju imali smo sljede6e zahtjr:ve :

Is nj - B korisnika; II srupanj - 1_3 korisnika;

panj - 1-6 korisnika; IV stupanj - 20 korisnika;

usluge

ritetu smo primili detiri korisnika - dvije osobe najmanje godinu dana koristi

pomoii i njege u kuii ( dl. 21. Pravilnik st. 2.), a dvije osobe su srarije od g0

- o tome je napisana posebna odluka o prioritetnom smjeStaju s

obrazl zenJem.

Naved tablica prikazuje broj prijema i otpusta korisnika od sijednja rlo listopada

2019.

OTPUST
Od toga

Sam. otr ust i

na

od

lista cekanja



s 'panj 1 1 0

kr lovoz 1 0 1

JJan 5 0 4
lir topad 0 3 3

u upno 20 I 19

Na lis

I. stur

korisn

korisn

lz mjr

pokre

kupac

iesto

nalazt

stupar

Liste ,

odjel .

smo u

j. dos

raprim

<orisni

laprim

L3 kor

'azlozi

njih 4

i dekanja na dan 6.11.2019. godine imamo 47 kandidata - od togi

rnj usluge, a 33 od IL-IV. stupnja usluge. Deset korisnika deki

revetnim sobama, tri korisnika iekaju smjeStaj u dvokrevetnim sol

k ima ugovor o doZivotnom uzdrZavanju/dosmrtnorr uzdrl,av

ka nemaju prebivaliSte u Primorsko-goranskoj Zupaniji.

seca u mjesec pojavljuje se problem popunjavanja stambeno

ne korisnike (objekt c-novi dio-potkrovlje, dvokrevetna sobe

ricom - C-objekt, B-objekt drugi kat-problem stepenica) i zl

logodi da smo u manjku s brojem korisnika u mjesecu. Koris

na Listi iekanja koji su sposobni brinuti sami o sebi (stan

j) n. Zele dodi u Dom kada ih se pozove na smje5taj prema

ekanja. struktura korisnika na Listi iekanja isktjuiivo je za

a sve je veci broj korisnika sa dijagnozom demencije i Alzhi

mogutnosti smjestiti samo na stacionarni dio drugog kata objel

(omisija za prijem i otpust korisnika rjeiava i zahtjeve za pomod i r

-avu obroka u kudu korisnika. Takvi zahtjevi se rjeSavaju od

mja. Ukupno u domu na dan 6.11.2019. godine opskrbljivali smo ,

ka - 46 Veli Lo5inj i 11 Cres. U razdoblju od 1. do 10. mjeseca

li smo 22 zaI'rtjeva za dostavu obroka - 1_6 Veli LoSinj i 6 Cres. U

snika je prekinulo uslugu dostave obroka - 1-2 u velorr Lo5inju i
su samovoljni odustanak (njih 6), smje5taj u dom (njih 3) ili sm

Predsjednica Ko
Ida Toic Matkovii, d

v1"t, 1fn*t t

jedno

tJ.

ZA
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r njih 1.4 za

r smje5taj u

)ama, jedan

mju i tri

rog odjela za

ra s wc-om i

zltog toga se

isnici koji se

nLLbeni dio-I.

r redoslijedu

r stacionarni

hirimera koji

elrta A.

i rrjegu u kuci

rdmah nakon
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