Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2010
konaného dne 16. 06. 2010
Přítomni:
1. Antonín Pavel (předseda)

6. Kafoňková Simona

2. Kořínek Jiří

7. Havlíček Karel

3. Štursová Helena

8. Bambasová Jaroslava

4. Šmardová Hana

9. Holík Pavel

5. Hájek Pavel (místopředseda)
Omluveni:
1. Šajnar Jiří

3. Kettner Lukáš (tajemník)

2. Rusová Marie
Hosté:
1. Měrtlová Soňa (OZ)

4. MUDr. Jana Zedníčková (ČSK)

2. Tomášová Eva (OZ)

5. MUDr. Rostislav Kozák (ČSK)

3. MUDr. Jan Nehyba (ČSK)

Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu;
3. Kontrola zápisu;
4. Průběžné plnění Zdravotního plánu kraje;
5. Setkání s ČSK;
6. Různé;
7. Závěr.
1. Zahájení zasedání
Antonín Pavel, předseda 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
Antonín Pavel přednesl návrh programu zasedání.
Ten byl 8 hlasy schválen.
3. Kontrola zápisu
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
4. Průběžné plnění Zdravotního plánu kraje
Eva Tomášová informovala členy komise o průběžném plnění Zdravotního plánu kraje. Na 37.
zasedání rady kraje byly schváleny podklady pro aktualizaci zdravotního plánu s termínem
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aktualizace do 30.9.2010. Vzhledem ke vzniklé situaci bude OZ žádat radu kraje o posun
termínu schválení aktualizace. Jedním z hlavních důvodů je budoucí politika nové vlády, řešení
otázky lůžkového fondu a nutnost aktualizace a zhodnocení ekonomiky zdravotnických zařízení,
neboť ekonomická data byla získávána pouze z nemocnic. V loňském roce OZ vypsal dvě
veřejné zakázky (dále jen „VZ“). VZ na nákup informačního systému SW Lab. Tento systém
vyhodnocuje produktivitu a efektivitu poskytnuté péče. Je užíván OZ a zároveň je k dispozici
jednotlivým nemocnicím zřizovaným krajem Vysočina. Druhý systém MARK Q. V současné
době je v testovacím provozu a jsou „čištěna“ a sjednocována data. Proběhla školení určená
zaměstnancům nemocnic zřizovaným krajem Vysočina a zaměstnancům OZ. Dále proběhlo
výběrové řízení na objednávkový systém pro SZM a léčiva. Díky tomuto systému bude mít kraj
Vysočina přehled pro budoucí veřejné zakázky na nákup léků, SZM a ostatního materiálu.
Aby byly nemocnice porovnatelné, bylo potřeba sjednotit určité ekonomické údaje. Od 1.1.2010
došlo ke sjednocení výnosových a nákladových položek. Byl sjednocen systém rozúčtování
tržeb od zdravotních pojišťoven a dalších významných položek, které významnou měrou
ovlivňují hospodaření nemocnic. Pavel Antonín vznesl dotaz, kdy bude hotov Zdravotní plán
kraje. Eva Tomášová odpověděla, že je potřeba provést analýzu ve sjednocené ekonomice.
Nejdéle bude plán hotov v první polovině roku 2011. Jiří Havlíček vznesl dotaz, kdy bude
spuštěn systém NEOS. Eva Tomášová odpověděla, že dle smlouvy by měla ostrá verze
fungovat od 1.7.2010. Rostislav Kozák vznesl dotaz, zda jsou systémy kompatibilní se systémy
z ostatních krajů. Eva Tomášová odpověděla, že se jedná o aktivitu zřizovatele a jsou kraje,
které stejné systémy využívají. Je to otázka jednání na krajské úrovni, zda si data budou
předávat. OZ spolupracuje při tvorbě Zdravotního plánu s odborem analýz, část údajů je
čerpána z UZIS, část od OZ a ostatních odborů.
5. Setkání s ČSK
Pavel Antonín přivítal členy České stomatologické komory. Jan Nehyba sdělil, že velký problém
je s nedostatek lékařů střední generace, kteří mají dostatek znalostí a ještě dostatek sil. Do
důchodového věku odchází větší počet, než je počet nově nastupujících. Kraj Vysočina by mohl
zvýhodnit praxi pro mladé absolventy, motivovat je návratnými bezúročnými půjčkami, bydlením,
atd. Velká výhoda je, že od roku 2009 mohou absolventi praktického zubního lékařství hned po
absolutoriu studia vykonávat soukromou praxi. Chtělo by motivovat starší kolegy ke spolupráci
s mladšími. Situace ve stomatologii není zatím kritická, ale do budoucna nastane. Rostislav
Kozák dodal, že problém s nedostatkem mladých absolventů je celorepublikový. Jana
Zedníčková řekla, že absolvent je několik let prodělečný. Pavel Antonín vznesl dotaz, zda u
stomatologů existují rezidentská místa. Soňa Měrtlová odpověděla, že systémově by to mělo být
stejné, ale neví se, zda jsou někde využívána. Dále vznesl dotaz, zda problém s nedostatkem
absolventů ve stomatologii je celorepublikový, nebo zda se pouze absolventi soustřeďují do
větších měst. Jan Nehyba odpověděl, že podle statistik je to celorepublikový problém. Jana
Zedníčková dodala, že převážná část absolventů jsou ženy, u kterých se řeší mateřská a
následné zástupy. Jan Nehyba sdělil, že je velký problém i s vybavením ordinací. Jana
Zedníčková řekla, že prvopočátek problému je ve školství, neboť praxe na školách je prováděna
na nevyhovujícím vybavení. Simona Kafoňková vznesla dotaz, zda na podporu tohoto oboru
existují nějaké národní programy. Soňa Měrtlová odpověděla, že Kraj Vysočina má systém pro
praktické lékaře pro dospělé a pro praktické lékaře pro děti a dorost, pokud se nedostanou do
systému residenčních míst. Systém je nastaven tak, že na přípravu k atestaci, kterou musí splnit
v nemocnicích, kraj Vysočina uvolňuje mzdové náklady a zasílá je přímo nemocnicím. Pokud si
připravující lékař zažádá na ostatní část (praxe v ambulancích, stáže, školení), tak kraj Vysočina
muže uvolnit a schválit návratnou bezúročnou půjčku, která je poskytnuta přímo lékaři. Dále
dodala, že v současné době neexistuje právní předpis, který by nařizoval lékaři - stomatologovi po ukončení vzdělání pracovat pod někým. Rostislav Kozák dodal, že po získání titulu si
absolvent muže otevřít soukromou praxi. Pavel Antonín vznesl dotaz, kolik obvodních lékařů
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zažádalo o bezúročnou návratnou půjčku. Soňa Měrtlová odpověděla, že pro letošní rok zatím
byly podány celkem 3 žádosti.
Usnesení 03/06/2010/ZdK
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje zvážit zřízení bezúročných návratných půjček pro absolventy stomatologie.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 1 se zdržel).

Jana Zedníčková vznesla dotaz na ostatní hosty, jak slouží LSPP. Jan Nehyba řekl, že kraje
jsou zodpovědné za provozování a rozsah první pomoci LSPP. Soňa Měrtlová sdělila, že od
roku 2008 kraj pověřil všechny své nemocnice, aby zabezpečily v rámci svých okresů, lékařské
služby první pomoci a to: pro děti, dospělé a stomatologickou. Začínalo se s tím, že každý okres
v kraji Vysočina bude mít stejnou pracovní dobu u LSSP. Z diskuze vyplynulo, že problém je
také v tom, že pacienti nemají svého stálého zubaře a tudíž dochází k zneužívání zubních
pohotovostí. Pavel Antonín vznesl dotaz na hosty, zda na požádání svých zaregistrovaných
pacientů, zaregistrují i jejich děti. Rostislav Kozák odpověděl, že by to měla být morální
povinnost. Soňa Měrtlová dodala, že bylo přislíbeno, od jednotlivých předsedů Oblastních
sdružení stomatologických komor, že se budou snažit motivovat své kolegy, aby v rámci již
zaregistrovaných rodinných příslušníku děti přibírali.
Během jednání se dostavil člen komise Jiří Kořínek.
Pavel Antonín vznesl dotaz, když skončí mladý absolvent stomatologie a bude si chtít otevřít
ambulanci, zda dostane smlouvu s VZP hned po škole, nebo musí několik led pod někým
pracovat. Jiří Kořínek odpověděl, že VZP nechce, aby absolvent byl mimo dosah zkušeného
stomatologa. VZP sleduje kde bude nastupovat, zda má garanta atd. VZP je garantem
poskytované zdravotnické péče. Jana Zedníčková řekla, že by se měli zvýhodnit i ti, co umožní
praxi medikům.
6. Různé
Simona Kafoňková vznesla dotaz, kdy kraj Vysočina přestane proplácet poplatky u lékaře. Soňa
Měrtlová odpověděla, že pracovní termín je od 1.7.2010. Simona Kafoňková dále informovala
členy komise o problému Oční školy v Třebíči. Toto zařízení je zřizováno Nemocnicí Třebíč.
Jedná se o unikátní školské zařízení, kterých je celkem 3 v celé ČR. Umí vyléčit neinvazivní
cestou oční poruchy u dětí. Došlo ke změně u financování a úhrad od VZP. Bylo by dobré, aby
kraj Vysočina toto zařízení podpořil, především přispívat na ubytování, energie atd. Jiří Kořínek
dodal, že do konce roku 2009 se neoprávněně hradila ubytovací položka. VZP na to
upozorňovala a s vedením třebíčské nemocnice bylo dohodnuto, že se tato věc musí řešit,
neboť se jedná o smysluplnou zdravotní péči. Služeb zařízení využívají i děti z okolí.
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina doporučuje radě kraje zvážit řešení otázky Oční
školy v Třebíči.
Soňa Měrtlová informovala členy o materiálu, který bude předložen ke schválení na červnovém
zasedání zastupitelstva kraje. Jedná se o 3. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje
Vysočina – „Bezpečná nemocnice“. Nově je možnost projekty přihlásit do následujících sekcí:
SEKCE 1: Technicko-provozní oblast a SEKCE 2: Ošetřovatelsko-medicínská oblast.
Na příští zasedání se omlouvá členka komise Jaroslava Bambasová.
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7. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.
Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2010 se uskuteční ve středu 15. 09. 2010
od 16:00 hod., v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, zasedací místnosti A-2.15.

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

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 18. 06. 2010.
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