Zápis ze zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 2/2011
konaném dne 14. 2. 2011
Přítomni:
1. MUDr. Jiří Běhounek

(hejtman kraje Vysočina,

předseda BRK)

(ředitelka

Zdravotnické

záchranné služby kraje Vysočina)

2. Ing. Vladimír Novotný

(1. náměstek hejtmana kraje

Vysočina)

7. plk. Ing. Drahoslav Ryba

(ředitel Hasičského

záchranného sboru kraje Vysočina)

3. Ing. Bc. Zdeněk Kadlec

(ředitel Krajského úřadu

kraje Vysočina)

4. Jan Slámečka

6. Ing. Vladislava Filová

8. plk. gšt. Ing. Milan Solík

(ředitel

Krajského

vojenského velitelství Jihlava)
(předseda Bezpečnostní komise Rady

9. MUDr. Lukáš Kettner (vedoucí odboru zdravotnictví)

kraje Vysočina

5. plk. Mgr. Miloš Trojánek

(ředitel

Krajského

10. Ing. Jan Murárik (tajemník bezpečnostní rady kraje)

ředitelství policie kraje Vysočina)

Omluveni:
1. Ing. Tomáš Žák, MBA (ředitel Jaderné elektrárny Dukovany)
Hosté:
1. Ing. Ivana Šteklová

(vedoucí odboru sekretariátu

6. Ing. Leoš Dostál (ředitel Nemocnice Třebíč)

hejtmana)

2. Mgr. Josef Bačkovský

7. JUDr. Věra Palečková

(ředitelka Nemocnice

NMNM)

3. Ing. Jiří Kořínek

(ředitel Krajské pobočky na Vysočině

VZP)

4. MUDr. Lukáš Velev (ředitel Nemocnice Jihlava)

8. MUDr. Vít Kaňkovský

(ředitel Nemocnice Havlíčkův

Brod)

9. MUDr. Edita Richterová

(náměstkyně LPNP,

vedoucí lékařka ZOS)

5. Ing. Jan Mlčák, MBA (ředitel Nemocnice Pelhřimov)

Program:
Zahájení (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).
1. Informace o situaci ve zdravotnických zařízeních kraje
„Děkujeme, odcházíme“, (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje);

v souvislosti

s výzvou

2. Rozprava;
Závěr (MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje).

Zahájení
Jiří Běhounek, přivítal přítomné a zahájil jednání. Dále přivítal ředitele krajských nemocnic a hosty.
Konstatoval, že je BRK usnášeníschopná a navržený program byl schválen 10 hlasy.
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Oznámil, že mimořádnou bezpečnostní radu svolal z důvodu odchodů lékařů v rámci výzvy
„Děkujeme, odcházíme“.
1. Informace o situaci ve zdravotnických zařízeních kraje v souvislosti s výzvou
„Děkujeme, odcházíme“
Jiří Běhounek sdělil, že dne 16. 2. 2011 se uskuteční zasedání s řediteli zdravotních pojišťoven.
Členům rady byl dodatečně rozdán dopis od ministra zdravotnictví k zabezpečení podmínek pro
zajištění poskytování akutní zdravotní péče v rámci kraje pomocí realizace určitých kroků.
Dále sdělil, že ředitelé nemocnic mají za úkol pokračovat v přípravě kroků a plánů k řešení situace.
V současné době dochází k propouštění pacientů atd. Po zasedání bezpečnostní rady kraje bude
probíhat jednání s Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů v kraji.
Hejtmani ostatních krajů jednoznačně podporují ukončení akce a dohodu s Lékařským odborovým
klubem – Svazem českých lékařů. V případě neuzavření dohody bude nutno realizovat opatření
k omezení akutní zdravotní péče v kraji i v rámci ČR. Ředitelům krajských nemocnic na Vysočině
je stále doporučeno, aby po zvážení situace svých nemocnic vedli jednání o návratů lékařů zpět.
V případě, že nedojde k dohodě, bude BRK zvažovat i možnost zda vyhlásit stav nebezpeční,
popřípadě požádat vládu o vyhlášení Nouzového stavu. Zdeněk Kadlec podal informace z jednání
zástupců krajů (úseky zdravotnictví a krizového řízení) na ministerstvu zdravotnictví za účasti
ministra MUDr. Leoše Hegera ze kterého se právě vrátil. Vláda nechystá vyhlášení nouzového
stavu a spíše doporučuje krajům vyhlásit stav nebezpečí. Vyhlášení stavu nebezpeční bylo na
tomto zasedání zpochybňováno a to proto, že pokud by se jednalo o krizovou situaci, mohlo by
dojít k zasažení většího území než jednoho kraje. Vyhlášení krizového stavu nevede k řešení dané
situace. Ministerstvo zdravotnictví se soustředí na Vysočinu, neboť je zde situace nejhorší.
Lukáš Kettner podal informaci, že ministerstvo bude od krajů požadovat další data – volná lůžka,
volné kapacity ambulantních a operačních sálů. Ministerstvo vnitra apeluje na kraje, aby měly
připravené jmenné seznamy lékařů, kteří by mohly být při vyhlášení krizového stavu osloveni.
Jiří Běhounek řekl, že seznamy budou dány dohromady. Dne 16. 2. 2011 bude probíhat zásadní
jednání s Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů. V případě neuzavření dohody
a stažení výpovědí mohou být nemocnice uzavřeny. Lukáš Kettner dodal, že ministerstvo
zdravotnictví sdělilo, že tento týden proběhne zasedání s praktickými lékaři a odbornými
ambulancemi z důvodu specifikace návrhu pomoci.
Ministerstvo apeluje na:
- informace v jednotlivých krajích musí být ucelené
- doporučuje omezit ambulantní provoz v nemocnicích a lidské kapacity přesunout na lůžková
oddělení
Jan Murárik podal informaci z jednání na ministerstvu zdravotnictví z vystoupení náměstka ministra
vnitra JUDr. Františka Vavery, Ph.D, který konstatoval, že o krizových opatřeních lze sice
jako o krajním řešení uvažovat. Zároveň však dodal, že zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení
v platném znění na takové situace nebyl konstruován. Jan Murárik ještě informoval o nabídce brig.
generála MUDr. Pavla Zbořila o možnostech využití zdravotníků a techniky AČR.
Dodal, že na území kraje Vysočina se vojenská nemocnice nenachází. Jiří Běhounek sdělil,
že je realizováno omezení plánovaných operací, postupné propouštění podle zdravotního stavu
pacientů na lůžkách, jednotlivé nemocnice zjišťují na základě zadání MZ stav akutní péče na ARO,
JIP, dialýze a gynekologicko-porodnickém oddělení.
Miloš Trojánek vznesl dotaz, zda v případě uzavření nemocnic budou uzavřeny celé nemocnice,
nebo jen některá oddělení. Jiří Běhounek odpověděl, že dojde k uzavření jen některých oddělení.
Dále vznesl dotaz, zda ředitelé nemocnic uvažují o bezpečnostním opatřením. Skoro všichni
ředitelé sdělili, že zatím neuvažují. Leoš Dostál sdělil, že uvažují pouze o spolupráci s městkou
policií týkající se veřejného pořádku vně areálu. Miloš Trojánek vznesl dotaz, zda se uvažuje
o posílení činnosti armády pro kraj. Jiří Běhounek odpověděl, že Milan Solík zjistí a dodá informaci
o konkrétní představě vlády, ministra obrany a generálního štábu o způsobu a možnostech

Číslo jednací: KUJI

14876/2011

Číslo stránky

2

nasazení výpomoci armády. Miloš Trojánek pozval na koordinační schůzku s řediteli městských
policií a s vedoucími územních odborů, kteří završují činnost policie na jednotlivých územích.
Jednání se uskuteční dne 24. 2. 2011 na KřpkV.
Milan Solík sdělil, že v případě vyhlášení krizového stavu by armáda svoje služby mohla
poskytnout. V Náměšti nad Oslavou se nachází jedna posádková ošetřovna ale lůžková část zde
chybí. Nejbližší vojenská nemocnice se nachází v Brně. Nasazení armádních lékařů by nebylo
v tak masivním počtu. Jiří Běhounek sdělil, že linka 112 bude posílena. Drahoslav Ryba doplnil,
že krizový stav lze vyhlásit až 1. 3. 2011 dle situace. V případě vyhlášení jsou hasiči schopni
pomoci např. s převozní technickou. Drahoslav Ryba vznesl dotaz, zda linka 112 bude
přesměrována na telefonní číslo 567 571 275. Vladislava Filová odpověděla, že tel. číslo
567 571 275 slouží ke koordinaci mezi dispečinkem ZZS a zdravotnickými zařízeními.
Veřejnost může využít tísňové linky. Lukáš Kettner upřesnil, že v každé nemocnici bude linka
určená pro volající veřejnost. Jitka Svatošová dodala, že v současné době probíhají komunikace
se všemi tiskovými odděleními zdravotních pojišťoven, jsou k dispozici klientská centra, infocentra,
informační linky nemocnic. Připravuje se informační portál na webových stránkách kraje.
Budou k dispozici emailové adresy starostů obcí, kteří aktuální informace budou vyvěšovat v dané
obci. Lukáš Kettner vznesl dotaz, kam ZZS kraje Vysočina bude pacienty odvážet.
Vladislava Filová odpověděla, že v současné době ZZS tyto informace nemá. Jiří Běhounek dodal,
že je potřeba zajistit akutní péči v nemocnicích v co největším rozsahu.
2. Rozprava
Vít Kaňkovský řekl, že nemocnice hledá náhradní zdravotní péče u jiných zdravotních zařízeních.
Bohužel přichází samé negativní reakce. Vznesl dotaz, zda v případě zajištění náhradní zdravotní
péče, bude VZP proplácet dopravu do zdravotnického zařízení. Jiří Kořínek odpověděl, že ano.
Zdeněk Kadlec řekl, že MZ uvažuje o internetové aplikaci s údaji o volných lůžkách s personálem.
Jiří Běhounek vyslovil žádost na ředitele nemocnic, aby jednali se zůstávajícími lékaři o jejich
dočasném přesunu na pracoviště, kde budou chybět lékaři.
Jan Murárik informoval, že další řádné zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 3/2011
se uskuteční dne 17. 02. 2011 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina.
Závěr
Jiří Běhounek poděkoval členům bezpečnostní rady za aktivní účast, popřál všem hezký den
a ukončil jednání.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina
předseda Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Ing. Jan Murárik
tajemník Bezpečnostní rady kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Charvátová 15. února 2011.
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