Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2010
konaného dne 24. 11. 2010

Přítomni:
1. Antonín Pavel (předseda)

6. Hájek Pavel (místopředseda)

2. Kořínek Jiří

7. Havlíček Karel

3. Štursová Helena

8. Bambasová Jaroslava

4. Šmardová Hana

9. Holík Pavel

5. Šajnar Jiří

10. Kettner Lukáš (tajemník)

Omluveni:
1. Kafoňková Simona

2. Rusová Marie

Hosté:
1. Běhounek Jiří

4. Weber Jaromír, PharmDr.

2. Měrtlová Soňa (OZ)

5. Jurygáčková Pavlína, Mgr.

3. Vajová Alena, Ing. PharmDr.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení;
Schválení programu;
Kontrola zápisu;
Setkání s ČLeK;
Krizové řízení, vybavení;
Analýza využitelnosti ordinačních hodin LSPP;
Stížnostní agenda;
Různé;
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 9 hlasy schválen.
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3. Kontrola zápisu
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
4. Setkání s ČLeK
Pavel Antonín přivítal členy lékárenské komory. Alena Vajová informovala o počtu lékáren
v okrese Třebíč. V současné době je v provozu 22 lékáren. V lékárnách proběhl tzv. „antibiotický
týden“. Do akce se zapojilo celkem 8 lékáren – Třebíč, Moravské Budějovice, Jemnice
a Náměšť nad Oslavou. Antibiotický týden pořádá Česká lékárnická komora ve spolupráci
se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Státním zdravotním ústavem a Ministerstvem
zdravotnictví ČR. Akce má upozornit na užívání antibiotik v neopodstatněných případech
či nesprávným způsobem. V lékárnách, které se akce účastní, dostanou při výběru
předepsaných léků zákazníci letáček s informacemi a mohou vyplnit krátký dotazník.
Pavel Antonín vznesl dotaz, zda se v okrese Třebíč nachází problémový řetězec lékáren.
Alena Vajová odpověděla, že se žádná problémová lékárna nenachází. Jiří Kořínek vznesl
dotaz, zda by lékárníci přivítali nový princip předepisování léčiv s účinnou látkou. Jaromír Weber
odpověděl, že lékárníci by změnu přivítali, ale problém by mohl nastat u pacientů starší věkové
kategorie. Pavel Antonín vznesl dotaz, jakou formou jsou lékárny oslovovány s nabídkou nových
léků. Jaromír Weber odpověděl, že na základě distribučního zákona. Alena Vajová doplnila,
že stoupá agrese distributorů léčiv. Lukáš Kettner vznesl dotaz. V případě, že lékárna má jeden
lék, ale od více distributorů, jakým systémem je lék evidován. Alena Vajová odpověděla,
že na daný lék je vytvořena tzv. „skladová karta“ a ta se dále dělí na položky podle jednotlivých
distributorů. Tudíž se dá jasně dohledat jaké léky od jakého distributora byly dodány.
5. Krizové řízení, vybavení
Soňa Měrtlová okomentovala podkladový materiál. Krizová připravenost zdravotnictví vyjadřuje
schopnost správních úřadů a zdravotnických služeb zajistit nezbytnou zdravotní péči
obyvatelstvu při mimořádných událostech a krizových stavech. Prioritou je záchrana života
a zdraví, zabránění vzniku těžké újmy na zdraví a zachování dostupnosti služeb veřejného
zdravotnictví. Pavel Antonín vznesl dotaz, zda je k dispozici výstup z prověřovacího cvičení,
které se uskutečnilo v Nemocnici Havlíčkův Brod. Soňa Měrtlová odpověděla, že dne
16. listopadu 2010, poprvé v kraji Vysočina, provedeno prověřovací cvičení v Nemocnici
Havlíčkův Brod, p.o. Prověřovací cvičení jsou zpravidla neohlášená a mají za cíl reálně prověřit
připravenost traumatologickou a krizovou připravenost zdravotnických zařízení – nemocnic
zřizovaných krajem Vysočina reagovat na vznik mimořádné události spojené s velkým počtem
raněných a zajistit neodkladnou nemocniční zdravotní péči. Pavel Antonín dále vznesl dotaz,
co se bude dít se zbylými vakcínami proti chřipce. Lukáš Kettner odpověděl, že v současné
době otázka nepoužitého léčiva není řešena.
Usnesení 06/09/2010/ZdK
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o krizovém řízení, vybavení.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
6. Analýza využitelnosti ordinačních hodin LSPP
Lukáš Kettner okomentoval podkladový materiál. Odbor zdravotnictví doporučuje, aby byla
ordinační doba pro zabezpečení výkonu LSPP v nemocnicích od 1. 1. 2011 nastavena takto:
- v pracovní den od 17:00 do 20:00 pro děti a dospělé
- v sobotu, neděli a svátek od 8:00 do 20:00 pro děti
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- v sobotu, neděli a svátek od 9:00 do 20:00 pro dospělé.
V rámci zkrácení ordinačních hodin u LSPP nemocnice ušetří každý rok cca 900 tis. Kč.
Jiří Kořínek vznesl dotaz, zda by ordinační hodiny u dětí mohly být nastaveny stejně, jako tomu
je u dospělých. Lukáš Kettner odpověděl, že na základě průzkumu, rodičům vyhovuje dřívější
čas. Dodal, že do budoucna uvažuje vláda, že práci LSPP budou vykonávat praktičtí lékaři, je
ale otázkou zda to nezůstane na nemocnicích.
Usnesení 07/09/2010/ZdK
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje schválit nastavení ordinační doby pro zabezpečení výkonu LSPP v nemocnicích
od 1. 1. 2011:
- v pracovní den od 17:00 do 20:00 pro děti a dospělé
- v sobotu, neděli a svátek od 8:00 do 20:00 pro děti
- v sobotu, neděli a svátek od 9:00 do 20:00 pro dospělé.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).
7. Stížnostní agenda
Soňa Měrtlová okomentovala podkladový materiál. Narostl počet znaleckých komisí v letošním
roce. Většina z nich řešila úmrtí pacienta. V případě, že pacient umře ve zdravotnickém zařízení
a pozůstalí požádají o svolání znalecké komise, musí být daný případ projednán. Pavel Antonín
vznesl dotaz, zda je využívána znalecká komise lékařské komory. Soňa Měrtlová odpověděla,
že ze zákona musí být ve znalecké komisi člen lékařské komory. Podané stížnosti jsou různého
typu. Oprávněných je málo. Daří se prokazovat, že nedošlo k pochybení. Každá odborná
společnost předá seznam znalců, které kraj Vysočina může v případě podané stížnosti v daném
oboru oslovit a znalec poté vyhotoví znalecký posudek. Lukáš Kettner doplnil, že je obtížné
sehnat do znalecké komise členy. Jiří Kořínek vznesl dotaz, zda je řešena i stížnost v případě,
když pacient podepíše revers. Soňa Měrtlová odpověděla, že i tato stížnost musí být prošetřena.

Usnesení 08/09/2010/ZdK
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina
bere na vědomí
zprávu o stížnostní agendě a agendě znaleckých komisí za období 1. 8. 2009 – 30. 10. 2010.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdržel).

8. Různé
Soňa Měrtlová rozdala přítomným členům pozvánku na celostátní konferenci „Dny bezpečí“.
Lukáš Kettner informoval, že byly schváleny finanční plány nemocnic pro letošní rok.
Pavel Antonín vznesl dotaz, když v rámci veřejných zakázek je vysoutěžena nějaká cena,
která je ovšem vyšší než ta, kterou nemocnice v současné době má. Která cena je směrodatná.
Lukáš Kettner odpověděl, že vysoutěžená cena nesmí být vyšší než je cena současná.
9. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a aktivní diskusi a ukončil jednání.
Zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 10/2010 se uskuteční ve středu
15. 12. 2010 od 16:00 hod. v Bowlingovém klubu, Havlíčkova 58, Jihlava (budova bývalé
staré Modety nebo též bývalé AAA Auto).
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Pavel Antonín v. r.
předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Charvátová dne 21. 10. 2010.
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