Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2020
konaného dne 19. února 2020
Přítomni:
1. Lukáš Kettner (předseda)

7. Marie Dudíková

2. Olga Kourková

8. Miloslav Vrzal

3. Zdeněk Faltus

9. Marcela Janoušková

4. Zuzana Hambálková

10. František Zítka

5. Jan Procházka (místopředseda)

11. Soňa Měrtlová (tajemnice)

6. Ivan Kuželka
Nepřítomni (omluveni):
1. Jan Ježek

4. Radek Černý

2. Pavel Antonín

5. Tomáš Preininger

3. Jiří Mazanec
Hosté:
1. Zdeňka Crhová (Všeobecná zdravotní pojišťovna)
2. Michal Novotný (Všeobecná zdravotní pojišťovna)
3. Martin Pavlíček (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna)
Program jednání:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Setkání se zástupci VZP, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a České průmyslové
zdravotní pojišťovny;
4. Krizové řízení a bezpečnost zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb;
5. Diskuze, různé;
6. 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.
2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.

Miloslav Vrzal podal písemně návrh na rozšíření programu a pozvání zástupce KHS
v souvislosti s vývojem a poznatky ohledně epidemie koronaviru. V elektronickém hlasování
nebyl návrh přijat. Dostupné informace byly členům komise rozeslány e-mailem.
3. Setkání se zástupci VZP, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a České
průmyslové zdravotní pojišťovny
Lukáš Kettner přivítal zástupce zdravotních pojišťoven. Zdeňku Crhovou a Michala Novotného
z Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a zástupce České průmyslové zdravotní pojišťovny
Martina Pavlíčka. Zástupci Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR se z jednání omluvili.
Zdeňka Crhová v úvodu zmínila, že Nemocnice Nové Město na Moravě získala status
nemocnice s obtížnou dostupností, takže došlo ke zvýšení úhrady. S řediteli všech nemocnic
bylo projednáno vyúčtování roku 2018. Nyní dochází k uzavírání dodatků na rok 2020
a připravuje se vyúčtování za rok 2019. V současné době nevede pojišťovna spor s žádnou
nemocnicí v Kraji Vysočina.
Martin Pavlíček uvedl, že s nemocnicemi v Kraji Vysočina probíhají standardní jednání,
pojišťovna neeviduje žádné problémy nebo spory. U nelůžkové péče je v Kraji Vysočina
největším problémem nedostatek stomatologů, zejména v okrese Havlíčkův Brod. V Olomouci
byl spuštěn pilotní projekt pro praktické lékaře.
V následné diskusi byla řešena především tato témata:
- DRG Restart – systém je připraven, spuštění závisí na politické vůli, pojišťovny jsou na
nový systém financování připraveny;
- nedobytné pohledávky pojišťoven;
- tvorba rezervních fondů pojišťoven;
- úhradové dodatky na zajištění urgentních příjmů a LSPP – jsou podepisovány úhradové
dodatky, všechny nemocnice v Kraji Vysočina se k tomuto přihlásily;
- revizní systém, revizní lékaři, kontrolní mechanismy – lékaři nejsou dostatečně
motivováni, nejsou odměňováni podílem na odrevidované činnosti;
- risk koridor – zástupci VZP ČR přislíbili zaslání informace o tom, jak se nemocnice v Kraji
Vysočina pohybovaly v rámci risk koridoru v roce 2018;
- chybějící lékaři v ambulantní péči – zejména stomatologové, praktiční lékaři, praktiční
lékaři pro děti a dorost a revmatologové;
- funkce krajského koronera – zástupci pojišťoven tuto možnost neodmítli, jsou připraveni
o případném zřízení jednat;
- akutní psychiatrické vyšetření dětí;
- úhrady za magnetickou rezonanci – v prvním roce pojišťovny vše uhradí jako nové
kapacity.
V průběhu jednání se ze zasedání omluvili a odešli členové komise Marie Dudíková a Zdeněk
Faltus.
4. Krizové řízení a bezpečnost zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál, který obsahuje přehled připravenosti
zdravotnictví v kraji při mimořádných událostech a za krizových stavů.
Soňa Měrtlová uvedla, že v nemocnicích Kraje Vysočina je vytvořen jednotný systém
metodických a taktických nácviků a cvičení. Významná jsou především společná tematická
cvičení se složkami IZS, která každá nemocnice absolvuje minimálně jednou za rok.
V nemocnicích je zavedený kamerový systém a provádějí se bezpečnostní školení a praktické
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nácviky zdravotnického personálu, jak se v případě ohrožení zachovat. V roce 2018 byl
vyhlášen dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví, který
nemocnice využily např. na proškolení personálu nemocnic před závažným násilným útokem, na
vytipování rizikových míst v nemocnici, označení únikových cest, nácvik obrany před útočníkem,
různá cvičení, nastavení systému kontrol či na konference a vzdělávací semináře.
Následně členové komise vznášeli vlastní návrhy na zvýšení bezpečnosti v nemocnicích:
Lukáš Kettner – ochranka, bezpečnostní agentura, zřízenci na urgentních příjmech;
Olga Kourková – nouzová tlačítka, mobilní aplikace;
Miloslav Vrzal – monitorovací systém napojený na policii, uměla inteligence.
Usnesení 01/02/2020/ZdK
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
navrhuje
radě kraje podporovat zvyšování krizové připravenosti a bezpečnosti u zřizovaných
poskytovatelů zdravotních služeb kraje při možném vzniku mimořádné události
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
5. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 18. března 2020, od 16.00 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
6. 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 21. února 2020.
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