Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2010
konaného dne 15. 09. 2010
Přítomni:
1. Antonín Pavel (předseda)

5. Havlíček Karel

2. Kořínek Jiří

6. Bambasová Jaroslava

3. Šmardová Hana

7. Holík Pavel

4. Šajnar Jiří
Omluveni:
1. Štursová Helena

4. Rusová Marie

2. Hájek Pavel (místopředseda)

5. Kettner Lukáš (tajemník)

3. Kafoňková Simona
Hosté:
1. Měrtlová Soňa (OZ)

4. Palečková Věra, JUDr. (Nemocnice Nové
Město na Moravě)

2. Buřičová Dana (OZ)

5. Mlčák Jan, Ing. (Nemocnice Pelhřimov)

3. Velev Lukáš, MUDr. (Nemocnice Jihlava)

6. Dostál Leoš, Ing. (Nemocnice Třebíč)

Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu;
3. Kontrola zápisu;
4. Stav nemocnic za 1.pololetí 2010, stav investic;
5. Setkání s řediteli nemocnic;
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 7 hlasy schválen.
3. Kontrola zápisu
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
4. Stav nemocnic za 1.pololetí 2010, stav investic
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Dana Buřičová okomentovala prezentaci týkající se stavu nemocnic za 1. pololetí 2010. Byly
sděleny údaje o počtu lůžek, průměrné obložnosti, průměrné délce ošetřovací doby, struktuře
lůžek intenzivní péče, pohledávkách a závazkách nemocnic. Dále dodala, že u nemocnice
Třebíč byla podána žádost na platbu ve výši 33 mil. Kč. Všechny podklady týkající se plateb byly
v pořádku. U nemocnice Pelhřimov je v současné době rozpracovaná žádost o platbu ve výši
75,5 mil. Kč. U nemocnice Nové Město na Moravě se připravuje druhá žádost o platbu. U
nemocnice Havlíčkův Brod došlo k odevzdání vyúčtování celého projektu a bude podána žádost
na platbu ve výši 6 mil. Kč. Ve všech nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina byla provedena
kontrola týkající se plateb z projektu ROP. Stejná kontrola bude provedena pracovníky ÚRR.
Součástí zápisu bude prezentace k tomuto bodu.

Usnesení 04/07/2010/ZdK
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o stavu nemocnic za 1. pololetí 2010 a stavu investic.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
5. Setkání s řediteli nemocnic
Pavel Antonín přivítal ředitele nemocnice zřizovaných krajem Vysočina.
JUDr. Věra Palečková – ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě
Věra Palečková okomentovala prezentaci týkající se hospodaření nemocnice. Hospodářský
výsledek byl v 1. pololetí roku 2010 v propadu 30 tis. Kč. Výnosy jsou z větší části tvořeny
tržbami od zdravotních pojišťoven. Investice, které byly pořízeny od počátku roku 2010, byly
zaplaceny z odpisů a vlastních peněz nemocnice - šokový zmrazovač, rekonstrukce a přístavba
interních oborů - 5. etapa podzemní koridor, dodání a montáž předokenních rolet, operační sály
gynekologie, počítačový tomograf CT vč. příslušenství, rekonstrukce pavilonu č. 3, sanatorium
Buchtův kopec – projektová dokumentace. Obložnost k 30. 6. 2010 byla ve výši 76 %. Velký
přínos pro nemocnici je nákup spotřebního zdravotnického materiálu pomocí elektronické aukce.
Převážnou část služeb si zajišťujeme sami.
Ing. Jan Mlčák – ředitel Nemocnice Pelhřimov
Jan Mlčák okomentoval prezentaci týkající se hospodaření nemocnice. Hospodářský výsledek
byl v 1. pololetí roku 2010 v propadu cca 30 mil. Kč. Stav pohledávek k 30. 6. 2010 byl ve výši
69 mil. Kč. Stav závazků k 30. 6. 2010 byl ve výši 75 mil. Kč. Obložnost k 30. 6. 2010 byla ve
výši 72 %. V současné době probíhají dokončovací práce na 3. etapě rekonstrukce hlavní
lůžkové budovy, tj. střední části. Stavební práce na rekonstrukci jsou v souladu s časovým
harmonogramem tak, aby termín dokončení byl ke konci října 2010. Jiří Kořínek vznesl dotaz, co
bude pro nemocnici prioritní, zda řešení mzdové otázky, nebo řešení otázky technicko-provozní.
Jan Mlčák odpověděl, že prioritně se budou řešit stavy léků. Snížení mezd bude nutné
prokonzultovat se zřizovatelem nemocnice. Nemůže dojít k nezajištění personálního obsazení.
MUDr. Lukáš Velev – ředitel Nemocnice Jihlava
Lukáš Velev okomentoval prezentaci týkající se hospodaření nemocnice. Výsledek hospodaření
byl v 1. pololetí 2010 propad ve výši 20 mil. Kč. Nemocnice Jihlava obdržela rozhodnutí o
poskytnutí podpory pro projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení KARDIOVASKULÁRNÍHO CENTRA NEMOCNICE JIHLAVA“. Rozpočet projektu je naplánován ve výši
60 mil. Kč. Stavební práce prováděné v roce 2010: rekonstrukce porodních pokojů, stavební
úpravy NMR, stavební úpravy pracoviště II LU. Vzhledem k novelizaci pravidel pro reakreditaci
screeningových pracovišť bude pořízen nový mamograf. Dále bude nutná oprava C-ramena.
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Ing. Leoš Dostál – ředitel Nemocnice Třebíč
Leoš Dostál okomentoval prezentaci týkající se hospodaření nemocnice. Výsledek hospodaření
byl v 1. pololetí 2010 propad ve výši 20 mil. Kč. Mezi dlouhodobé cíle nemocnice patří:
stabilizace struktury a rozsahu poskytované péče, zvýšení využití lůžkových kapacit, udržení a
rozvoj stávajících odborností se zdůrazněním vybraných specializací, personální stabilizace.
Mezi střednědobé plány patří: využití uvolněných prostor po pracovištích přemístěných do
nového pavilonu, LDN Třebíč vč.DIOP, oční oddělení – začlenění do SLF a rozšíření počtu
odborných ambulancí. Střednědobé cíle: vytvoření sjednoceného lůžkového fondu pro interní
obory (neurologie a interna) a příprava projektu pro zahájení výstavby pavilonu chirurgických
oborů s recepcí, urgentním příjmem a traktem specializovaných ambulancí, částí diagnostických
metod a stavebními dispozicemi pro sjednocený lůžkový fond. Mezi krátkodobé cíle patří:
stabilizace provozu na sjednoceném lůžkovém fondu chirurgických oddělení (chirurgie, ORL,
urologie) s redukcí počtu lůžek těchto oddělení (cca 85 lůžek) a redukce počtu ortopedických
lůžek (20 lůžek). V červnu 2011 by měl být otevřen pavilon pro matku a dítě. Pavel Holík vznesl
dotaz, ve kterých odbornostech by se ambulantní péče měla rozšířit. Leoš Dostál odpověděl, že
prioritou jsou lůžková oddělení. Nemocnice by měla poskytovat komplexní služby i z hlediska
odborného. Hana Šmardová vznesla dotaz k interně - rozšíření a stabilizace personálu. Leoš
Dostál odpověděl, že byl proveden nábor absolventů, ze kterého byl vybrán pouze 1 uchazeč.
Byla vyhotovena studie se jmény lékařů, kteří z interny odešli. Byl domluven další postup
s konkrétními úkoly s tím, že bylo vypsáno výběrové řízení na pozici primáře interny. Jiří Kořínek
vznesl dotaz, jak budou personálně řešeni odejití zaměstnanci. Leoš Dostál odpověděl, že daná
situace se řeší výpomocí z jiných oddělení.
Jiří Kořínek dále vznesl dotaz týkající se využití nákupu zdravotnického materiálu pomocí
elektronické aukce v Nemocnici Pelhřimov. Jan Mlčák odpověděl, že do budoucna této možnosti
chce nemocnice využít. Jiří Šajnar vznesl dotaz, jaký je skutečný celorepublikový výběr
zdravotního pojištění. Jiří Kořínek odpověděl, že výběr je na úrovni roku 2009, ale rok 2009 byl o
4 % nižší oproti roku 2008.

6. Různé
Soňa Měrtlová informovala, že s účinností od 1. 9. 2010 vešla v platnost nová vyhláška na nové
věcné a technické vybavení zdravotnických záření. Pro nová zařízení, která nemají registraci,
musí v době registrace splňovat podmínky dle vyhlášky. U starých zdravotnických zařízeních,
která mají zahájené řízení o registraci před 1. 9. 2010 mají 1 rok na doplnění.
Pavel Antonín informoval členy komise o dopisu od pana hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka,
s žádostí o projednání návrhu, zasílat podkladové materiály na jednání komise pouze
v elektronické podobě s tím, že tištěné podklady by obdržel pouze předseda a jeden kompletní
výtisk podkladových materiálů by byl k dispozici na jednání komise.
Usnesení 05/07/2010/ZdK
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina
souhlasí
se zasíláním podkladových materiálů pouze v elektronické podobě.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

7. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.
Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2010 se uskuteční ve středu 20. 10. 2010
od 16:00 hod., v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, zasedací místnosti A-2.15.
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Pavel Antonín v. r.
předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 22. 09. 2010.
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