Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 5/2010
konaného dne 19. 05. 2010
Přítomni:
1. Kořínek Jiří

5. Hájek Pavel (místopředseda)

2. Štursová Helena

6. Havlíček Karel

3. Šmardová Hana

7. Holík Pavel

4. Šajnar Jiří

8. Kettner Lukáš (tajemník)

Omluveni:
1. Antonín Pavel (předseda)

3. Bambasová Jaroslava

2. Kafoňková Simona

4. Rusová Marie

Hosté:
1. Měrtlová Soňa (OZ)

4. MUDr. Hynek Poul

2. MUDr. Miroslav Pětivlas

5. MUDr. Ivo Vermousek

3. MUDr. Pavel Jenerál

Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu;
3. Kontrola zápisu;
4. Grantové programy;
5. Setkání s ČLK;
6. Jednání se SZP;
7. Různé;
8. Závěr.
1. Zahájení zasedání
Pavel Hájek, místopředseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina (dále jen „ZdK“), zahájil
jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná.
2. Schválení programu
Pavel Hájek přednesl návrh programu zasedání.
Ten byl upraven do následující podoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení;
Schválení programu;
Kontrola zápisu;
Grantové programy;
Setkání s ČLK;
Různé;
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7. Závěr.
Takto upravený program jednání byl 7 hlasy schválen.
3. Kontrola zápisu
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
4. Grantové programy
Soňa Měrtlová informovala členy komise o grantových programech, které jsou v gesci odboru
zdravotnictví. Pro letošní rok nebyl z Fondu Vysočiny vypsán žádný grantový program v oblasti
zdravotnictví. Z předchozích let se osvědčil grantový program „Prevence dětských úrazů“,
a proto jsme v této oblasti chtěli pokračovat. Pro letošní rok se nám podařily získat finanční
prostředky na „Program prevence dětských úrazů“. Program prevence dětských úrazů se skládá
ze dvou částí. První část je určena žákům 3. tříd základních škol se zaměřením na výuku
prevence - základní informace jaké úrazy mohou nastat, jak má dítě reagovat při úrazu a bude
připraven sportovní den pro děti včetně vydání zdravotně výchovných materiálů. Druhá část
je určena pro učitele 1. stupně základních škol – výuka první pomoci. Na všech základních
školách proběhl průzkum a 90% škol se daného projektu bude chtít zúčastnit. Pro letošní rok
je naplánován pilotní projekt. Do projektu budou zřejmě zařazeny školy, které nesou statut
„Zdravá škola“. V případě úspěchu je plán postupného zařazení projektu do všech základních
škol v kraji Vysočina. Celkový finanční objem na letošní rok je 450 tis. Kč
Miroslav Pětivlas vznesl dotaz, kdo bude dané školení provádět. Soňa Měrtlová odpověděla,
že na první část bude přibližně během dvou týdnů vyhlášena výzva a druhou část bude
zajišťovat Zdravotnická záchranná služba. Karel Havlíček vznesl dotaz, zda výuka bude probíhat
centrálně. Soňa Měrtlová odpověděla, že uchazeč, který v dané výzvě uspěje, bude do škol
dojíždět.
5. Setkání s ČLK
Pavel Hájek přivítal členy České lékařské komory. Jedná se o bod, který se pravidelně opakuje.
Miroslav Pětivlas informoval a aktuálním stavu v regionu Jihlava. Velký problém činní
financování ve zdravotnictví a nedostatek lékařů. .
Během jednání se dostavila členka komise Hana Šmardová.
Jiří Kořínek sdělili, že zdravotní pojišťovny nestanovují způsob úhrady zdravotní péče.
VZP přistoupila na princip úhrad drahé zdravotnické péče např. biologické léčby nad rámec
úhradové vyhlášky.
Během jednání se dostavil tajemník komise Lukáš Kettner.
Ivo Vermousek sdělil, že z důvodu nedostatku finančních prostředků ubývá lékařů. Tato situace
by se měla řešit, aby postupem času nedošlo k úplnému uzavření zdravotnických zařízení. Dále
dodal, že po nástupu nového ředitele se situace v regionu Třebíč uklidnila. Jiří Kořínek řekl, že je
potřeba najít systém jak stabilizovat stav lékařů. Vše nemusí být pouze lůžková péče. Miroslav
Pětivlas dodal, že je potřeba předejít tomu, aby zdravotnická zařízení zanikla z důvodu
personálního. Když by některá zanikla, tak jen z důvodu racionálního. Jiří Kořínek dodal,
je dobré, že v kraji Vysočina je jeden zřizovatel. Miroslav Pětivlas řekl, že vybavení je na dobré
úrovní, ale chybí personál. Jiří Kořínek informoval, že hodně také pomohly dotace z EU,
ale opravdu chybí kvalitní personál. Dále dodal, že VZP kontroluje patřičný personál, ale kvalita
personálu se nedá zkontrolovat. Lukáš Kettner sdělil, že kraj personální stabilizaci řeší formou
stipendií a stáží. V současné době se připravuje nový návrh pravidel pro jednodenní chirurgii.
Pavel Hájek vznesl dotaz, zda jsou již známy výsledky hospodaření nemocnic za první kvartál.
Lukáš Kettner odpověděl, že v současné době nejsou schváleny finanční plány, ale zároveň jisté
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verze finančních plánů existují. Výsledky některých nemocnic jsou na 25% z celkového výsledku
a zbylé nemocnice jsou nad 25% z celkového výsledku. Během měsíce června budou
předloženy určité formy řešení. Dále dodal, že v nemocnicích v kraji Vysočina byl zaveden nový
objednávkový systém. Díky tomuto systému se ušetří na nákupu spotřebního zdravotnického
materiálu. Pavel Jenerál informoval o aktuálním stavu v regionu Žďár nad Sázavou. V současné
době se potýkáme s nedostatkem lékařů a dokonce i primářů. Také se potýkáme s problémem
financování. Hynek Poul informoval o aktuálním stavu v regionu Pelhřimov. Potýkáme
se s problémy na určitých oddělení. Velký problém spatřujeme v neinformovanosti pacienta
o nákladech na jeho léčbu. Otevřený lůžkový fond je také problém. Vznesl dotaz, jak může
pojišťovna ovlivnit kvalitu ambulantní péče. Jiří Kořínek odpověděl, že zdravotní pojišťovna
je finanční ústav. Kvalita zdravotnické péče nemůže být hodnocena zdravotními pojišťovnami.
Jediné co můžeme kontrolovat je to, co je zadané ve výkazech, ale samotnou kvalitu poskytnuté
péče kontrolovat nemůžeme. Hynek Poul dodal, že kvalita péče řešíme až na základě podaných
stížností, neboť v současné době nemáme kompetence kontrolovat kvalitu zdravotní péče.
Miroslav Pětivlas sdělil, že od 1. 5. 2010 byl u docentů a profesorů zřízen rejstřík o jejich
zaměstnání.
6. Různé
Lukáš Kettner informoval přítomné, že Nemocnice Jihlava získala od onkogynekologické sekce
České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP statut onkogynekologického centra.
Jako jediná nemocnice kraje Vysočina se tak dostala do sítě 13 akreditovaných
onkogynekologických center. Miroslav Pětivlas dodal, že pro Jihlavu je to velká změna.
Na příští zasedání se omlouvá člen komise Jiří Šajnar.
7. Závěr
Místopředseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.
Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2010 se uskuteční ve středu 16. 06. 2010
od 16:00 hod., v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, zasedací místnosti A-2.15.

Pavel Hájek v. r.
místopředseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 27. 05. 2010.
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