Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 1/2020
konaného dne 15. ledna 2020
Přítomni:
1. Lukáš Kettner (předseda)

6. Marie Dudíková

2. Olga Kourková

7. Miloslav Vrzal

3. Zdeněk Faltus

8. Marcela Janoušková

4. Jan Procházka (místopředseda)

9. František Zítka

5. Ivan Kuželka

10. Soňa Měrtlová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Jan Ježek

4. Zuzana Hambálková

2. Pavel Antonín

5. Radek Černý

3. Jiří Mazanec

6. Tomáš Preininger

Hosté:
1. Ladislav Dušek (ředitel ÚZIS ČR)
2. Tomáš Singer (KrÚ, odbor zdravotnictví)
3. Hana Vorálková (KrÚ, odbor zdravotnictví)
4. Jarmila Rytychová (KrÚ, odbor zdravotnictví)
Program jednání:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Setkání s představiteli ÚZIS ČR;
4. Diskuze, různé;
5. 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 8 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 8 hlasy schválen.
3. Setkání s představiteli ÚZIS ČR
Lukáš Kettner přivítal Ladislava Duška, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
(ÚZIS ČR).

Na zasedání se dostavil člen komise Zdeněk Faltus.
Ladislav Dušek sdělil, že byla zpracována kompletní studie týkající se strategického rámce
rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (Zdraví 2030). Formou prezentace
seznámil členy komise s touto studií. Pohovořil o těchto oblastech:
Analytické studie pro koncepci Zdraví 2030:
- demografické a sociální determinanty zdravotních služeb
- epidemiologie vážných onemocnění
- ukazatele zdravotního stavu obyvatel
- indikátory dostupnosti, kvality a výsledků péče, včetně preventivních programů
- síť poskytovatelů zdravotních služeb, personální a infrastrukturní kapacity
- mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů: „European Core Health Indicators“ - ECHI
Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS): dostupné datové zdroje – hlavní hodnocené
dimenze pro regionální analýzy
Nový NZIS: nová data – nová koncepce – nové informace:
- referenční zdroje dat (registry)
- zdravotnické registry
- statistická šetření
- mezinárodní studie, průzkumy,…
Základní princip – I. Legislativní zázemí pro sběr dat NZIS
Základní princip – II. Integrace vícezdrojových dat
Národní registr hrazených zdravotních služeb = nové „jádro“ NZIS
Úvodní výběr informací o Kraji Vysočina:
- počet obyvatel a jeho vývoj v krajích ČR
- podíl obyvatel na konzumaci zdravotních služeb
- počet kontaktů obyvatel Kraje Vysočina se zdravotními službami
- konzumace zdravotních služeb je z větší části dána státními pojištěnci
- podíl obyvatel na konzumaci zdravotních služeb
- trendy stárnutí české populace v projekci do roku 2050
- index závislosti – projekce
- narození a zemřelí v letech 1961 – 2016
- charakteristika matek: věk
- průměrný věk matky při narození dítěte: vývoj v čase
Zamyšlení nad pravděpodobným budoucím vývojem:
- věková struktura obyvatelstva ČR a Kraje Vysočina v roce 2018
- počet obyvatel a jeho očekávaný vývoj v ČR a Kraji Vysočina
- projekce vývoje počtu obyvatel ČR
- predikce pravděpodobného vývoje populace a její nemocnosti
- střední délka života při narození – srovnání krajů
- střední délka života při narození u mužů: trend vývoje v krajích
- střední délka života při narození u žen: trend vývoje v krajích
- chronická nemocnost obyvatel dle výběrového šetření
- souhrnná nemocnost obyvatel v roce 2018 (komorbiditní index)
- počet pacientů s Alzheimerovou nemocí a nedošetřenou demencí
- statistická predikce prevalence Alzheimerovy nemoci do roku 2030
- epidemiologie – diabetes mellitus: srovnání krajů
- statistická predikce prevalence diabetu v ČR do roku 2030
- celková zátěž zhoubnými novotvary: Kraj Vysočina
- celková zátěž novotvary mízní a krvetvorné tkáně: Kraj Vysočina
- roztroušená skleróza
- statistická predikce prevalence roztroušené sklerózy v ČR do roku 2030
- Crohnova nemoc – počet léčených pacientů 2018
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- Ulcerózní kolitida – počet léčených pacientů 2018
- statistická predikce počtu léčených s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou
- akutní infarkt myokardu – počet pacientů 2018
- akutní infarkt myokardu jako hlavní příčina úmrtí
- mozková mrtvice – počet pacientů 2018
- mozková mrtvice jako hlavní příčina úmrtí
- hospitalizační mortalita
- akutní infarkt myokardu – hospitalizační mortalita (do 30 dnů)
- 5leté relativní přežití pacientů se zhoubnými novotvary podle stádií
- vývoj 5letého relativního přežití pacientů se zhoubnými novotvary: Kraj Vysočina
- pořadí novotvarů u pacientů (Kraj Vysočina) – příklady vybraných diagnóz
Vybraná aktuální data o kapacitě lékařů v českém zdravotnictví:
- stávající kapacity lékařů – přepočítané plné úvazky
- celkový přehled počtu absolventů VL dle typu studia
- predikce vývoje kapacity lékařů – provedené v roce 2014
- praktiční lékaři podle věku a pracovního zařazení v NR-ZP, stav k 1. 6. 2019
- praktiční lékaři pro děti a dorost a dětští lékaři podle věku a pracovního zařazení v NRZP, stav k 1. 6. 2019
- lékaři – absolventi lékařských fakult dle pohlaví
- příklad analýzy zastoupení pohlaví u lékařů vybraného oboru: všeobecné praktické
lékařství
Vybraná aktuální data o kapacitě zdravotních sester v segmentu lůžkové péče:
- stávající kapacity všeobecných sester a porodních asistentek – přepočítané plné úvazky
- stávající kapacity všeobecných sester a porodních asistentek – kumulativní vývoj v čase
od r. 2010
Vybraná aktuální data o kapacitě lékařů a sester v Kraji Vysočina:
- kapacity lékařů v Kraji Vysočina v počtu úvazku dle segmentů péče
- úvazky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v lůžkové péči
- regionální rozložení úvazků lékařů
- regionální rozložení úvazků lékařů v ČR
- úvazky sester v lůžkové péči
- kapacity sester: úvazky dle segmentů péče
- regionální rozložení úvazku sester
- regionální rozložení úvazků sester v různých segmentech lůžkové péče
Slabá místa v dostupné kapacitě lékařů a sester v Kraji Vysočina:
- mezinárodní srovnání: počet ambulantních specialistů a praktických lékařů
- samostatné ordinace (ambulance) v ČR: stav k 1. 2. 2019
- regionální rozložení úvazků sester v samostatných ambulantních ordinacích
- kapacita ambulantního segmentu v okresech kraje
- samostatná ordinace praktického lékaře
- praktičtí lékaři podle věku a pohlaví – Kraj Vysočina (stav k 22. 10. 2019)
- praktičtí lékaři dle věku a pracovního zařazení – Kraj Vysočina (stav k 22. 10. 2019)
- praktičtí lékaři pro děti a dorost a dětští lékaři podle věku a pohlaví – Kraj Vysočina (stav
k 22. 10. 2019)
- praktičtí lékaři pro děti a dorost a dětští lékaři dle věku a pracovního zařazení - Kraj
Vysočina (stav k 22. 10. 2019)
- dynamika počtu ordinací za období 2016 – 2018
- dynamika počtu ordinací ambulantních specialistů
- pracoviště a úvazky specialistů vzhledem k počtu obyvatel.
V závěru pohovořil Ladislav Dušek o projektu DRG Restart.
Ze zasedání se omluvili a odešli členové komise Jan Procházka a Marcela Janoušková.

Číslo jednací: KUJI

9066/2020
Číslo stránky

3

4. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 19. února 2020, od 16.00 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
5. 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 16. ledna 2020.
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