Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 9/2019
konaného dne 20. listopadu 2019
Přítomni:
1. Lukáš Kettner (předseda)

7. Ivan Kuželka

2. Jan Ježek

8. Tomáš Preininger

3. Pavel Antonín

9. Marie Dudíková

4. Olga Kourková

10. Miloslav Vrzal

5. Zdeněk Faltus

11. František Zítka

6. Jan Procházka (místopředseda)

12. Soňa Měrtlová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Jiří Mazanec

3. Radek Černý

2. Zuzana Hambálková

4. Marcela Janoušková

Hosté:
1. Vladimír Novotný (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Pavlína Šalandová (Nemocnice Jihlava)
3. Miroslav Vácha (ZO ZZS KV)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení;
Schválení programu a zápisu;
Setkání s nelékařskými pracovníky (sestry + ostatní nelékařský personál);
Stížnostní agenda vedená na odboru zdravotnictví;
Krizové řízení v oblasti zdravotnictví;
Diskuze, různé;
Závěr.

1. Zahájení
Lukáš Kettner, předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina (dále jen „ZdK“) přivítal
všechny přítomné a zahájil jednání. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná.
Lukáš Kettner přivítal nově jmenovanou členku komise Olgu Kourkovou, která ve funkci
nahradila Erika Šajnara.
2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými členy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl schválen.
Členům komise nebyl prozatím zaslán slíbený materiál „Řízení koordinace reformy a sítě služeb
v kraji“, který byl projednáván v řídicí radě reformy psychiatrické péče. Hlasováním byl podpořen
požadavek na zaslání konečné verze materiálu (pro bylo 10 členů komise). Jeden člen komise
požadoval zaslání průběžné verze.

3. Setkání s nelékařskými pracovníky (sestry + ostatní nelékařský personál)
Lukáš Kettner přivítal Pavlínu Šalandovou a Miroslava Váchu, zástupce nelékařských
pracovníků.
Pavlína Šalandová vznesla dotaz na probíhající reformu psychiatrické péče.
Soňa Měrtlová podala informaci, že v každém kraji pracuje řídicí skupina, která je složena ze
zástupců poskytovatelů sociálních služeb, zdravotních služeb, ministerstva zdravotnictví a kraje.
V rámci řídicí skupiny fungují pracovní skupiny pro dětskou a obecnou psychiatrii. Řídicí skupina
zpracovává strategický materiál, který se věnuje dalším krokům a vývoji v psychiatrické péči na
území Kraje Vysočina.
Lukáš Kettner dodal, že psychiatrické nemocnice jsou zřizovány ministerstvem zdravotnictví,
proto tato problematika není předmětem diskuse zdravotní komise. Přesto byli na minulé
zasedání komise pozváni ředitelé psychiatrických nemocnic, aby předali informace, jak se
reforma vyvíjí.
Pavlína Šalandová vznesla dotaz na centrum duševního zdraví.
Soňa Měrtlová uvedla, že se jedná o zdravotně-sociální ambulantní službu, která funguje na
základě smluvního ujednání Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod a organizace Fokus
Vysočina.
Pavlína Šalandová se dotázala na plánované investice do nemocnic v příštím roce.
Vladimír Novotný sdělil, že investice probíhají průběžně a pohovořil o dokončených
a plánovaných investicích v nemocnicích, a to jak do budov, tak do přístrojového vybavení.
Miroslav Vácha sdělil, že zaměstnancům Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS
KV) se nelíbí forma komunikace uvnitř organizace a finanční ohodnocení. Informoval o jednání
odborové organizace s ředitelkou ZZS KV, na kterém bylo požadováno navýšení příplatků.
Organizace se potýká s nedostatkem personálu a záchranářů. Odborová organizace bude
navrhovat výměnu zdravotníků po zvlášť závažných událostech, která vychází z metodického
doporučení ministerstva zdravotnictví. Dále pohovořil o metodice vyřizování stížností vůči
zaměstnancům ZZS KV a proběhlém dotazníkovém šetření.
Pavlína Šalandová informovala o průběhu jednání a dohodě o platech NLZP v Nemocnici
Jihlava.
V průběhu jednání se ze zasedání omluvil a odešel člen komise Zdeněk Faltus.
4. Stížnostní agenda vedená na odboru zdravotnictví
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Soňa Měrtlová doplnila, že dle zákona o zdravotních službách se stížnost podává poskytovateli,
proti kterému směřuje. Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost, s jejím vyřízením
nesouhlasí, může podat stížnost krajskému úřadu. Toto se ale často neděje a stěžovatelé
podávají stížnost rovnou krajskému úřadu.
Následovala diskuse o možné příčině velkého rozdílu počtu evidovaných stížností u jednotlivých
nemocnic.
František Zítka upozornil na nesrovnalost v podkladovém materiálu u Nemocnice Nové Město
na Moravě. Na příštím zasedání dostanou členové komise informaci, zda stížnost, která byla
v nemocnici evidována, byla důvodná či nedůvodná.
Na základě dotazu Pavla Antonína sdělila Soňa Měrtlová, že krajský úřad eviduje také soudní
spory.
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Usnesení 04/09/2019/ZdK
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o počtu a řešení stížností evidovaných Odborem zdravotnictví Krajského úřadu Kraje
Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Krizové řízení v oblasti zdravotnictví
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Soňa Měrtlová podkladový materiál stručně okomentovala a uvedla, že krizová připravenost je
realizována na těchto úrovních:
- laická zdravotnická první pomoc jako první článek zdravotnického záchranného řetězce;
- ZZS KV jako poskytovatel neodkladné přednemocniční péče;
- lůžková zdravotnická zařízení jako poskytovatelé neodkladné a následné nemocniční
péče;
- metodické nácviky, taktická a prověřovací cvičení poskytovatelů zdravotních služeb.
Vladimír Novotný pohovořil o nově budovaném školicím středisku pro ZZS KV a přislíbil zaslání
pozvánky na slavnostní otevření střediska členům zdravotní komise.
Usnesení 05/09/2019/ZdK
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
vyhodnocení krizového řízení v oblasti zdravotnictví dle předloženého materiálu.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 18. prosince 2019, od 16.00 hodin v Hotelu
Gustav Mahler, Křížová 4, Jihlava.
7. Závěr
Lukáš Kettner, předseda ZdK, poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

MUDr. Lukáš Kettner
předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina

Ing. Soňa Měrtlová
tajemnice Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala: Dana Vrábelová dne 27. listopadu 2019.
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