Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2013
konaného dne 20. 2. 2013

Přítomni:
1. Kettner Lukáš (předseda)

6. Janoušková Marcela

2. Šmardová Hana

7. Černý Radek

3. Antonín Pavel

8. Preininger Tomáš

4. Houser Jaroslav

9. Kašparů Maxmilián Jaroslav (místopředseda)

5. Vrzal Miloslav

10. Měrtlová Soňa (tajemnice)

Omluveni:
1. Bambasová Jaroslava

3. Kaňkovský Vít

2. Procházka Jan

4. Wasserbauer Stanislav

Hosté:
1. Tomášová Eva (OZ)

2. Talpa David (OZ)

Program:
1. Zahájení;
2. Schválení programu;
3. Kontrola zápisu;
4. Aktuální

informace

o

zdravotnických

zařízeních

zřizovaných

krajem

a informace

o poskytovatelích zdravotních služeb v kraji;
5. Hospodaření zdravotnických zařízení kraje za rok 2012;
6. Diskuze, různé;
7. Závěr.

1. Zahájení
Lukáš Kettner, předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „ZdK“), zahájil
jednání. Přivítal všechny přítomné a hosty. Tlumočil omluvu MUDr. Kaňkovského z jednání a
také tlumočil omluvu hejtmana kraje z tohoto jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval,
že komise je usnášeníschopná. Dále informoval členy komise o možném střetu zájmu, a to
z důvodu dosavadní funkce vedoucího Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina a
doplnil, že od 1. 3. 2013 na pozici vedoucí odboru zdravotnictví nastupuje Ing. Soňa Měrtlová.
2. Schválení programu
Lukáš Kettner přednesl návrh programu zasedání. Na základě požadavku člena komise Pavla
Antonína byl program upraven do následující podoby:
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1. Zahájení;
2. Schválení programu;
3. Kontrola zápisu;
4. Aktuální

informace

o

zdravotnických

zařízeních

zřizovaných

krajem

a informace

o poskytovatelích zdravotních služeb v kraji;
5. Hospodaření zdravotnických zařízení kraje za rok 2012;
6. Změna systému péče o onkologické pacienty v Kraji Vysočina;
7. Diskuze, různé;
8. Závěr.
Takto upravený program zasedání byl 8 hlasy schválen.
3. Kontrola zápisu
Během jednání se dostavila členka komise Hana Šmardová.
K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.
4. Aktuální informace o zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem a informace
o poskytovatelích zdravotních služeb v kraji
Soňa Měrtlová okomentovala podkladový materiál. Jedná se o seznam subjektů, kterým bylo
vydáno rozhodnutí o registraci, nebos souhlas k poskytování zdravotních služeb. Někteří
poskytovatelé mají dvě oprávnění, jak na fyzickou osobu, tak na právnickou osobu. Zákon toto
umožňuje. Pro informaci je uvedena u oborů všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství
pro děti a dorost věková struktura poskytovatelů v kategoriích 60-69 let, 70-79 let a 80 a více let.
Z tohoto důvodu může u těchto oborů v nejbližší době nastat problém.
Usnesení 06/02/2013/ZdK
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
aktuální informace o zdravotnických zařízeních
o poskytovatelích zdravotních služeb v kraji.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

zřizovaných

krajem

a informace

5. Hospodaření zdravotnických zařízení kraje za rok 2012
Členové komise Jaroslav Houser, Maxmilián Jaroslav Kašparů a Radek Černý upozornili, že jim
podkladový materiál nešel otevřít. Podkladový materiál bude znova zaslán v jiném formátu. Eva
Tomášová okomentovala podkladový materiál. Kraj Vysočina zřizuje celkem 8 poskytovatelů
zdravotních služeb. Celkově zařízení skončila ve ztrátě 12,8 mil. Kč. Všechna zdravotnická
zařízení mimo Nemocnice Třebíč skončila s výsledkem hospodaření kladným. Data budou i
nadále analyzována. Nejprve se budou analyzovat data u Nemocnice Třebíč v důsledku
negativního hospodářského výsledku. Maxmilián Jaroslav Kašparů vznesl dotaz na příčinu ztráty
u Nemocnice Třebíč. Eva Tomášová odpověděla, že oproti roku 2011 evidují účetní propad
v úhradách od zdravotních pojišťoven ve výši cca 16,7 mil Kč (tato částka bude podrobena
detailní analýze). Tomáš Preininger pohovořil o 20% snížení na odměnách u zaměstnanců
pohotovostní služby Nemocnice Třebíč. Vznesl dotaz, zda se jedná o reakci na výsledek
hospodaření, nebo probíhá snižování u všech nemocnic. Eva Tomášová odpověděla, že
zdravotnická zařízení předložila návrhy finančních plánů na rok 2013 a Nemocnice Třebíč
předložila návrh s největší ztrátou ze všech nemocnic v Kraji Vysočina. Návrhy finančních plánů
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byly projednány i s hejtmanem kraje a domluva byla, že veškerá zdravotnická zařízení předloží
návrhy finančních plánů s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Z toho vyplývá, že s největší
pravděpodobností vedení nemocnice chce tímto krokem docílit snížení ztráty. Lukáš Kettner
doplnil, že každá nemocnice si sama určila systém zajišťování ÚPS. V přehledu o platech ve
zdravotnických zařízeních vyšla Nemocnice Třebíč s nejnižšími platy, ale v přehledu nebyly
zakomponovány ostatní osobní náklady. Tomáš Preininger upozornil, že každé plošné snížení
zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních vede k devastaci zařízení. Lukáš Kettner doplnil, že
v současné době nejsou k dispozici informace, z jaké úrovně by probíhalo v Nemocnici Třebíč
20% snížení odměn ÚPS. Finanční motivace je důležitou složkou, ale je zároveň důležité
zachovat ekonomickou stabilitu zařízení. Radek Černý doplnil, že v zařízeních je velice důležitý
kvalitní personál. Pokud v současné době nejsou bližší informace týkající se ponížení odměn
v Nemocnici Třebíč, je těžké se k této problematice vyjadřovat. Jaroslav Houser řekl, že je
otázka, kde lze ještě snižovat. U některých položek a oddělení již ke krácení došlo. Dále vznesl
dotaz, zda v materiálu bylo zakomponováno splácení závazků po splatnosti. Eva Tomášová
odpověděla, že tento údaj v materiálu zakomponován není. Na příštím zasedání bude materiál
již k dispozici. Součástí zápisu bude i tabulka s platy ve zdravotnických zařízeních.
Usnesení 07/02/2013/ZdK
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
žádá
odbor zdravotnictví o předložení podrobnější informace o důvodech negativního výsledku
hospodaření Nemocnice Třebíč za rok 2012 a rozboru produkce nemocnice porovnáních v
letech 2010, 2011 a 2012.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Usnesení 08/02/2013/ZdK
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
upozorňuje
radu kraje, že každé plošné snížení finančního ohodnocení zaměstnanců ve zdravotnických
zařízeních vede k postupné personální devastaci tohoto zařízení.
Usnesení nebylo přijato (3 pro, 0 proti, 6 se zdrželo).
6. Změna systému péče o onkologické pacienty v Kraji Vysočina
Pavel Antonín informoval, že v Kraji Vysočina se nachází dvě lůžková onkologická oddělení,
další tři okresy jsou řešeny ambulantně. Lůžka jsou V Havlíčkově Brodě a Jihlavě. V Havlíčkově
Brodě je 20 lůžek a po předběžných jednáních s pojišťovnou bylo domluveno, že na těchto
lůžkách dojde k omezení péče tím způsobem, že se provede společný lůžkový fond s interním
oddělením, kde bude poskytována určitá úroveň onkologické péče a budou zde prováděny
zákroky, které Nemocnice Jihlava nebude schopna zvládat. Dva lineární urychlovače jsou
v Jihlavě, v Havlíčkově Brodě je kobaltový ozařovač. VZP zcela vypověděla lůžkovou péči
v Havlíčkově Brodě. Byl vznesen dotaz primářem Nemocnice Havlíčkův Brod na primáře
Nemocnice v Jihlavě, zda bude moci zajistit péči. VZP neinformovala, kde mají být pacienti
ošetřováni. Oddělení v Havlíčkově Brodě stále funguje, neboť poskytuje péči pacientům, kteří
nejsou registrováni u VZP. Ostatní pojišťovny smlouvy nevypověděly. Oddělení každý rok bylo
ziskové. Je zapotřebí vyvinout tlak na VZP, aby stanovila, kde bude péče poskytována.
V současné době jsou pacienti VZP léčeni na náklady nemocnice. Lukáš Kettner odpověděl, že
svaz pojišťoven při vyjednávání vystupoval jako jeden celek a podmínky měly být všude stejné.
Problém u VZP je, že u některých oborů nechtějí nově nasmlouvat kapacity. Je pravděpodobné,
že se objeví více problémů. Pojišťovny mají povinnost se o své pacienty postarat. Byla vydána
příručka o onkologické péči v Kraji Vysočina. Radek Černý řekl, že je zapotřebí, aby rada kraje
začala neprodleně jednat s VZP o situaci v lůžkové péči.
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Usnesení 09/02/2013/ZdK
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
žádá
radu kraje, aby neprodleně zahájila jednání s VZP o neudržitelné situaci v lůžkové péči o
onkologické pacienty.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
7. Různé
Pavel Antonín vznesl dotaz, zda zvát ředitele VZP, jako stálého hosta, na zasedání zdravotní
komise. Členové komise se jednotně shodli, že ředitel VZP bude zván jen na určitá zasedání.
Radek Černý doplnil, že může dojít k tomu, že by komisi do budoucna mohli oslovit i ostatní
ředitelé pojišťoven s žádostí o stálé hostování v komisi. Jaroslav Houser řekl, že na komisi jsou
projednávány i neveřejné informace, které by nebylo vhodné, aby hostům byly sdělovány.
Jaroslav Maxmilián Kašparů vznesl dotaz, zda komise může podávat podněty např. i
ministerstvům. Vyslovil názor, že v kraji se provádí příliš mnoho zbytečných zákroků, která
mnohdy nejsou zapotřebí. Bylo by dobré nastavit systém, který určí, jaká vyšetření provádět.
Lukáš Kettner odpověděl, že zdravotní komise je poradním orgánem rady kraje. Lze jedině
požádat odbor zdravotnictví, aby podněty přenášel na vyšší orgány. Radek Černý vznesl dotaz
na stav ekonomické a hospodářské situace v roce 2013. Lukáš Kettner odpověděl, že podle
prvních propočtů dopadu úhradové vyhlášky je ve všech nemocnicích vyčíslena ztráta ve výši
130 mil. Kč plus 40 mil. Kč ztráta na DPH. V rozpočtu kraje je na rok 2013 vyčleněna rezerva,
ale ne ve výši 170 mil. Kč. Výběr zdravotního pojištění za loňský rok byl dle informací z AČMN
oproti roku 2011 o 4 % vyšší. Radek Černý vznesl dotaz, co přinese redukce 191 lůžek v kraji.
Jaroslav Houser odpověděl, že díky lůžkovému fondu mělo dojít k ušetření finančních
prostředků. Je důležité maximálně využít kapacitu nemocnic. Pavel Antonín řekl, že v Nemocnici
Havlíčkův Brod se plánuje úspora na dialýze. Společná cesta lůžkové fondu je dobré řešení.
Zasedání Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2013 se uskuteční ve středu 20. března
2013 od 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava,
zasedací místnost D 3.04.
8. Závěr
Předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

Lukáš Kettner
předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina

Soňa Měrtlová
tajemnice Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala Eva Oulehlová dne 21. 2. 2013.
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