Zápis ze zasedání
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2010
konaného dne 20. 1. 2010

Přítomni:
1. Antonín Pavel (předseda)

6. Kafoňková Simona

2. Jiří Kořínek

7. Havlíček Karel

3. Helena Štursová

8. Rusová Marie

4. Hana Šmardová

9. Holík Pavel

5. Pavel Hájek (místopředseda)

10. Lukáš Kettner (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Šajnar Jiří
2. Bambasová Jaroslava

Hosté:
1. Měrtlová Soňa (OZ)

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení;
Schválení programu;
Kontrola zápisu;
Zhodnocení činnosti zdravotní komise za rok 2009;
Plán činnosti zdravotní komise na rok 2010;
Různé;
Závěr.

1. Zahájení
Pavel Antonín, předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina (dále jen „ZdK“), přivítal
přítomné a zahájil jednání.
2. Schválení programu
Pavel Antonín přednesl návrh programu. Ten byl všemi hlasy schválen.
3. Kontrola zápisu
Zápis z minulého zasedání byl všemi hlasy schválen.
4. Zhodnocení činnosti zdravotní komise za rok 2009
Pavel Antonín vznesl dotaz na členy komise co by chtěli do plánu práce na rok 2010 zařadit.
Pavel Hájek vznesl námět, zda by mohlo téma „ Systém úhrad ve zdravotnictví ze strany VZP“
být projednáváno na některém z dalších zasedání komise. Jiří Kořínek navrhl, aby toto téma
bylo zařazeno do květnového zasedání komise. Marie Rusová vznesla dotaz, zda-li by jedno ze
zasedání komise mohlo být výjezdní, přímo na místě samém. Lukáš Kettner odpověděl, že v
dubnu je naplánované téma „Onkologické centrum“, tak to může být výjezdní. Tento návrh byl
přítomnými členy komise schválen.
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5. Plán činnosti zdravotní komise na rok 2010
Členové komise obdrželi v časové předstihu návrh plánu činnosti ZdK na rok 2010. Březnové
jednání se SZP se přesouvá do květnového zasedání a květnové setkání s VZP se přesouvá do
březnového zasedání komise.
Usnesení 01/01/2010/ZdK
Zdravotní komise
schvaluje
plán činnosti zdravotní komise na rok 2010
Usnesení bylo přijato 6 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Různé
Pavel Antonín vznesl dotaz, že od odborné společnosti a od pojišťoven přišla zpráva o skončení
implantací kardiostimulátorů v Nemocnici Havlíčkův Brod. Jiří Kořínek doplnil, že budou
upřesněny podmínky pro ukončení vykazování této činnosti a přesun do Nemocnice Jihlava.
Helena Štursová dodala, že by mohly nastat problémy s dopravou u akutních případů.
Během jednání se dostavili členové komise Pavel Holík, Simona Kafoňková a Hana Šmardová.
Marie Rusová vznesla dotaz, zda by se znova mohl zhodnotit přístupový faktor zdravotníka
k pacientovi. Lukáš Kettner sdělil, že stížnostem od pacientů nelze nikdy zabránit. Nicméně je
tomuto problému věnována velká pozornost. Soňa Měrtlová dodala, že letos plánujeme pro
nemocnice zřizované krajem Vysočina seminář zaměřený na komunikaci s pacientem. Lukáš
Kettner dodal, že pomocí advokátní kanceláře připravujeme 2 příručky, které jsou určeny pro
zdravotníky a pacienty, kde jsou definovány jejich práva a povinnosti. Tyto brožurky budou
k dispozici na webu kraje Vysočina v sekci Zdraví Vysočiny. Lukáš Kettner informoval o novém
způsobu proplácení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Kraj Vysočina od 1. února 2010
umožňuje pacientům zdravotnických zařízení žádat o dar za uhrazené regulační poplatky. Lidé
mohou o peníze ve výši uhrazených regulačních poplatků žádat prostřednictvím písemné
darovací smlouvy. Pacient regulační poplatek zaplatí, pokud bude mít zájem o dar - nechá si
vystavit účetní doklad, ten připojí k vyplněné darovací smlouvě, kterou odevzdá nebo odešle na
krajský úřad. Rada kraje žádosti o dar projedná. Po schválení Radou kraje Vysočina bude dar
proplacen způsobem, který si zvolí žadatel - na bankovní účet nebo složenkou. Helena Štursová
vznesla dotaz, kolik kraj Vysočina zaplatil na poplatcích za loňský rok. Lukáš Kettner sdělil, že
odhad je cca 57 mil. Kč., ale přesný údaj v této chvíli není znám neboť údaje za prosinec 2009
nejsou ještě známy.
Termíny příštích zasedání byly stanoveny takto: 17.2.; 17.3.; 21.4.; 19.5.; 16.6.; 15.9.; 20.10.;
24.11.; 15.12.2010.
7. Závěr
Pavel Antonín poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Zasedání Zdravotní komise
Rady kraje Vysočina č. 2/2010 se uskuteční ve středu 17. 2. 2010 od 16:00.

Pavel Antonín v. r.
předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

Zapsala a zpracovala Eva Charvátová dne 26. 1. 2010.
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