Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 8/2010
konaného dne 20. 10. 2010
Přítomni:
1. Antonín Pavel (předseda)

6. Kafoňková Simona

2. Štursová Helena

7. Havlíček Karel

3. Šmardová Hana

8. Bambasová Jaroslava

4. Šajnar Jiří

9. Rusová Marie

5. Hájek Pavel (místopředseda)

10. Kettner Lukáš (tajemník)

Omluveni:
1. Kořínek Jiří

2. Holík Pavel

Hosté:
1. Měrtlová Soňa (OZ)

3. Richterová
Vysočina)

Edita,

MUDr.

(ZZS

kraje

2. Filová Vladislava, Ing. (ZZS kraje Vysočina)

4. Kaňkovský Vít, MUDr. (Nemocnice Havlíčkův
Brod)

Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu;
3. Kontrola zápisu;
4. Setkání s řediteli nemocnic – dokončení z minulého jednání komise;
5. ZZS kraje;
6. LSPP;
7. Různé;
8. 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 upraven do následující podoby:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení;
Schválení programu;
Kontrola zápisu;
ZZS kraje;
Setkání s řediteli nemocnic – dokončení z minulého jednání komise;
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6. LSPP;
7. Různé;
8. Závěr.
Takto upravený program zasedání byl 7 hlasy schválen.

3. Kontrola zápisu
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
4. ZZS kraje
Pavel Antonín přivítal ředitelku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Ing. Vladislavu
Filovou. Vladislava Filová okomentovala prezentaci k ZZS kraje Vysočina. Celkový počet
výjezdů od 1. 9. 2009 vzrostl o 1,77 %. Výnosy k 1. 9. 2010 činily cca 69 mil. Kč. Na základě
Nařízení vlády č.222/2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě došlo k 1. 10. 2010
ke změně zařazení zdravotnických záchranářů a dispečerů o jednu platovou třídu výše.
Tato legislativní změna znamená zvýšení tarifních platů o cca 200 tis. Kč měsíčně. Předpoklad
hospodářského ke konci roku 2010 je propad 7 200 tis. Kč. V roce 2010 byly celkem hlášeny
2 pracovní úrazy z toho 2 středně těžké.
Během jednání se dostavily členky komise Simona Kafoňková a Hana Šmardová.
Od ledna do září 2010 bylo přijato celkem 58 pochval od pacientů, 16 pochval od organizací a
5 stížností. V návaznosti na zvyšování úrovně a bezpečnosti služeb poskytovaných
zdravotnickým operačním střediskem probíhá zavádění systému dvoustupňového operačního
řízení dispečinku. Jeho nutnost vyplynula i z narůstajícího počtu výjezdových stanovišť. Hana
Šmardová vznesla dotaz na metodu START a zda ZZS kraje Vysočina využívá systém IZIP.
Vladislava Filová odpověděla, že systém IZIP je již využíván. Na jeden dotaz lékaře v posádce a
na zadání určité identifikace pacienta získáme veškeré informace, které máme dostupné
z několika zdrojů. Edita Richterová podala informaci o metodě START. Jedná se o nelékařskou
metodu správného rozdělení raněných na více a méně zraněné. V ČR není dosud jednotně
stanové rozdělování raněných. Pavel Hájek vznesl dotaz, o kolik se zvedl počet zaměstnanců
v důsledku nových výjezdových stanovišť. Vladislava Filová odpověděla, že nastoupilo
25 nových zaměstnanců. Dále vznesl dotaz, jaké jsou hlavní důvody negativního hospodářského
výsledku. Vladislava Filová odpověděla, že v důsledku nástupu nových zaměstnanců u nově
zřízených výjezdových stanovišť došlo k navýšení mzdových prostředků. Původní plán s tím
nepočítal a tudíž byl postaven jako vyrovnaný. Pavel Antonín vznesl dotaz, jaký je průměr
výjezdů u výjezdových stanovišť. Vladislava Filová odpověděla, že počet výjezdů se pohybuje
od 3 do 6, ale záleží hlavně na umístění samotného výjezdového stanoviště. Karel Havlíček
vznesl dotaz, proč došlo k pozastavení staveb dalších výjezdových stanovišť. Vladislava Filová
odpověděla, že původně byl nastaven plán plošného pokrytí, který reagoval na nově
připravovaný zákon o záchranných službách. Plán byl v roce 2008 projednán. Návrh zákona
udával limity dojezdu, které nebylo možné splnit. Kraj Vysočina nadefinoval 12 nových
výjezdových stanovišť. V návrhu zákona bylo zakomponováno také to, že stát bude hradit
samotnou výstavbu a kraj Vysočina návrh zákona tudíž přijal. Zákon nakonec nebyl přijat a kraj
se rozhodoval, zda ve výstavbě dalších výjezdových stanovišť pokračovat či ne. Následně byly
odsouhlaseny první dvě etapy výstavby. Další etapy byly nadefinovány, ale nebyl uveden
časový horizont výstavby. V roce 2011 budou otevřena výjezdová stanoviště v Habrech
a Kamenici nad Lipou a v roce 2012 ve Stonařově.
5. Setkání s řediteli nemocnic – dokončení z minulého jednání komise
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Pavel Antonín přivítal ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod MUDr. Víta Kaňkovského.
Vít Kaňkovský okomentoval prezentaci k tomuto bodu. Dne 19. 7. 2010 byl uveden do provozu
pavilon interních oborů. Celkové náklady činily cca 198 mil.Kč. Mezi další významné investice
v roce 2009 patří: obměna angiolinky za cca 12 mil. Kč, obměna dialyzačních monitorů za cca
6 mil. Kč, UZV urologie za cca 1 mil. Kč a fakofragmentátor za 2 mil. Kč. Původně plánovaná
ztráta se v současné době daří snižovat. Poslední verze finančního plánu je nastavena na
propad ve výši 22 mil. Kč. V roce 2010 by měla být dokončena generální rekonstrukce interního
pavilonu a přístrojového dovybavení v rámci projektu ROP, odstranění budovy staré kuchyně.
Jiří Šajnar vznesl dotaz na počet lékařů zapojených do akce „Děkujeme, odcházíme“.
Vít Kaňkovský odpověděl, že probíhají jednání se zástupci lékařů odborového klubu.
Ze 130 lékařů výzvu podepsalo 70, ale počet lékařů, kteří k 31. 12. 2010 podají výpověď zatím
nevíme. Pavel Hájek vznesl dotaz na investiční prostředky na přístrojovou techniku. Lukáš
Kettner odpověděl, že pro letošní rok byla částka ponížena na cca 36 mil. Kč.
Z jednání odešel člen komise Karel Havlíček.

6. LSPP
Lukáš Kettner okomentoval prezentaci k LSPP. Počty pacientů od roku 2008 klesají. Od
1. 1. 2010 došlo ke zrušení pracovišť ve Velkém Meziříčí a v Náměšti nad Oslavou. Do
dnešního dne nebyla zaevidováno žádná stížnost na změnu systému.
Podle předběžných výsledků je vytíženost LSPP následující: ve všední dny je od 17:00 hod. do
20:00 hod. vytíženost na cca 85 % a od 20:00 hod. do 22:00 je vytíženost cca 15 %. O
víkendových dnech je od 8:00 hod. do 20:00 hod. vytíženost na 97 %. Je zpracováván materiál
týkající se analýzy využitelnosti ordinačních hodin LSPP. Tento podrobnější materiál bude
předložen na některém příštím zasedání zdravotní komise.
7. Různé
Helena Štursová vznesla dotaz k tématu „Děkujeme, odcházíme“. Zda v prosinci již nebude
pozdě na vyjednávání s lékaři. Lukáš Kettner odpověděl, že ředitelé mají již nyní za úkol
zmapovat kolik procent lékařů plánují podat výpovědi a připravovat krizové scénáře.

8. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.
Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2010 se uskuteční ve středu 24. 11. 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 21. 10. 2010.
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