Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2020
konaného dne 20. května 2020
Přítomni:
1. Lukáš Kettner (předseda)

7. Ivan Kuželka

2. Pavel Antonín

8. Tomáš Preininger

3. Olga Kourková

9. Marie Dudíková

4. Zdeněk Faltus

10. Miloslav Vrzal

5. Jan Procházka (místopředseda)

11. František Zítka

6. Radek Černý
Nepřítomni (omluveni):
1. Jan Ježek

4. Marcela Janoušková

2. Jiří Mazanec

5. Soňa Měrtlová (tajemnice)

3. Zuzana Hambálková
Hosté:
1. Vladimír Novotný (člen Rady Kraje Vysočina)
2. David Talpa (KrÚ, odbor zdravotnictví)
3. Věra Palečková (Nemocnice Nové Město na Moravě)
4. Eva Tomášová (Nemocnice Třebíč)
5. David Rezničenko (Nemocnice Havlíčkův Brod)
6. Jan Mlčák (Nemocnice Pelhřimov)
Program jednání:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Hospodaření zřizovaných lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2019;
informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 – setkání s řediteli zřizovaných nemocnic
Harmonogram prezentací:
16:10 hod. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
16:30 hod. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
16:50 hod. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
17:10 hod. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
17:30 hod. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace;
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 11 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 11 hlasy schválen.
Členové komise poděkovali Vladimíru Novotnému, jako zástupci Kraje Vysočina, za pomoc
a součinnost v souvislosti s epidemií koronaviru.
Vladimír Novotný pohovořil o dodávkách osobních ochranných pracovních prostředků („OOPP“),
možnosti návštěv v nemocnicích, vyšetřeních na přítomnost koronaviru pro samoplátce metodou
PCR, triážových a odběrových stanech, chytré karanténě, počtu pacientů s onemocněním
COVID-19 v jednotlivých nemocnicích v Kraji Vysočina a ekonomických dopadech epidemie.
Následně členové komise diskutovali o programu červnového zasedání. Všichni přítomní
členové (11) byli pro tento program:
- hospodaření zřizovaných lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2019;
informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 – setkání s ředitelkou Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina;
- problematika eHealth.
Členové zdravotní komise vyjádřili připomínky k předkládaným materiálům týkajícím se
hospodaření nemocnic a žádají o účast ekonoma z odboru zdravotnictví/odboru analýz
a podpory řízení, který se zabývá fungováním ekonomiky nemocnic, na červnovém zasedání
zdravotní komise, aby mohlo dojít k nadefinování ekonomických parametrů, které bude komise
žádat k předložení v září.
Radek Černý požádal o bezprostřední zaslání tabulky s jediným parametrem – rozdělení
závazků jednotlivých nemocnic, dle lhůt splatnosti.
Zdeněk Faltus požádal o bezprostřední zaslání tabulky s jediným parametrem – kolik procent
ze mzdového fondu vyčerpaly jednotlivé nemocnice.
3. Hospodaření zřizovaných lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb za rok
2019; informace v souvislosti s onemocněním COVID-19 – setkání s řediteli
zřizovaných nemocnic
Nemocnice Nové Město na Moravě
Lukáš Kettner přivítal ředitelku Nemocnice Nové Město na Moravě Věru Palečkovou.
Radek Černý vznesl dotaz na závazky po lhůtě splatnosti. Lukáš Kettner dotaz doplnil, zda došlo
ke snížení cen na vstupu po obdržení krajské dotace v loňském roce.
Věra Palečková sdělila, že obdržená dotace byla ve výši téměř 19 mil. Kč a byla použita do
provozu. Splatnost se zhoršila z 90 dnů na současných 5 měsíců.
Miloslav Vrzal vznesl tyto dotazy týkající se stavu na počátku března letošního roku:
- Kolik lůžek měla nemocnice vyčleněných pro pacienty s onemocněním COVID-19?
Aktuálně 10 lůžek, maximálně bylo vyčleněno 60 lůžek.
- Měla nemocnice k dispozici dostatek OOPP? Jak kterých, vzhledem k tomu, že
v nemocnici byl hospitalizován pouze jeden pacient s onemocněním COVID-19, měla
nemocnice OOPP přiměřeně.
- Má nemocnice dostatek plicních ventilátorů? Ano, nemocnice má k dispozici 20 plicních
ventilátorů.
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Váš názor na koncepci ministerstva zdravotnictví? Pro všechny to byla nová situace,
těžko posuzovat, co se mohlo udělat lépe, některé věci se děly nepřehledně, ale
koncepci bych nekritizovala.
Následně Věra Palečková na základě dotazu uvedla, čeho se týkají soudní spory vedené
s nemocnicí.
Lukáš Kettner se dotázal, co se v nemocnici v souvislosti s epidemií koronaviru podařilo, co se
nepodařilo a jak se z této situace nemocnice poučila.
Věra Palečková sdělila, že velmi oceňuje práci celého týmu, na který se může spolehnout. Byla
provedena řada opatření v oblasti OOPP, nemocnice má dostatečné zásoby a v zásobování
pokračuje. Personál je připraven postarat se o pacienta s onemocněním COVID-19.
Nemocnice Třebíč
Lukáš Kettner přivítal ředitelku Nemocnice Třebíč Evu Tomášovou.
Miloslav Vrzal vznesl tyto dotazy týkající se stavu na počátku března letošního roku:
- Kolik lůžek měla nemocnice vyčleněných pro pacienty s onemocněním COVID-19?
64 lůžek + 5 ARO lůžek.
- Měla nemocnice k dispozici dostatek OOPP? Neměla.
- Má nemocnice dostatek plicních ventilátorů? Díky vybudování nového pavilonu došlo
k obměně všech plicních ventilátorů.
- Váš názor na koncepci ministerstva zdravotnictví? Kvituji přijatá opatření. Nemocnicím se
těžko pracuje s vyčleněním 10 lůžek pro pacienty s onemocněním COVID-19 z domovů
sociálních služeb.
Lukáš Kettner se dotázal, co se v nemocnici v souvislosti s epidemií koronaviru podařilo, co se
nepodařilo a jak se z této situace nemocnice poučila.
Eva Tomášová pohovořila zejména o problémech se zajištěním OOPP od smluvních dodavatelů
nemocnic a dalších dodavatelů už od začátku února, dobrým krokem bylo postavení triážových
stanů. Jinak by neudělali nic.
Následně na základě dotazu pohovořila ředitelka nemocnice o personálním zabezpečení
chirurgického oddělení, interního oddělení a neurologie.
Lukáš Kettner vznesl dotaz na závazky po lhůtě splatnosti a dále zda došlo ke snížení cen na
vstupu díky krajské dotaci z loňského roku.
Eva Tomášová odpověděla, že splatnost se zhoršila z důvodu vyšších mzdových nákladů. Ke
snížení cen na vstupu nedošlo z důvodu epidemie koronaviru.
V závěru Eva Tomášová sdělila, že pokud nedojde k narovnání v rámci úhradové vyhlášky, tak
dojde výraznému propadu, protože výpadek operativy je tristní. V tuto chvíli je nemocnice na
hranici 70 – 80 % produkce.
Nemocnice Havlíčkův Brod
Lukáš Kettner přivítal ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod Davida Rezničenka.
Miloslav Vrzal vznesl tyto dotazy týkající se stavu na počátku března letošního roku:
- Kolik lůžek měla nemocnice vyčleněných pro pacienty s onemocněním COVID-19?
150 lůžek, v současné době je vyčleněno 10 lůžek na infekčním oddělení.
- Měla nemocnice k dispozici dostatek OOPP? Ke konci ledna začaly docházet
jednorázové ústenky pro operační zákroky, nechali jsme našít 200 ks plátěných roušek.
- Má nemocnice dostatek plicních ventilátorů? Těch má nemocnice dostatek.
- Váš názor na koncepci ministerstva zdravotnictví? Problém je spíš v uvolňování restrikcí,
kdy dochází ke změnám ze dne na den, bez dostatečného informování.
Lukáš Kettner se dotázal, co se v nemocnici v souvislosti s epidemií koronaviru podařilo, co se
nepodařilo a jak se z této situace nemocnice poučila.
David Rezničenko odpověděl, že největším problémem byly OOPP, je třeba držet určitou
zásobu.
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Na dotaz týkající se závazků po lhůtě splatnosti David Rezničenko sdělil, že firmy smlouvy
nevypovídají, ale upozorňují, že při neuhrazení budou účtovat pokutu. V souvislosti s epidemií
koronaviru došlo díky úspoře léků a materiálu k mírnému zlepšení hospodaření.
Nemocnice Pelhřimov
Lukáš Kettner přivítal ředitele Nemocnice Pelhřimov Jana Mlčáka.
Miloslav Vrzal vznesl tyto dotazy týkající se stavu na počátku března letošního roku:
- Kolik lůžek měla nemocnice vyčleněných pro pacienty s onemocněním COVID-19?
20 lůžek pro akutní péči a 15 sociálních, v současné době je vyčleněno 10 lůžek.
- Měla nemocnice k dispozici dostatek OOPP? Druhý den po vyhlášení nouzového stavu
dostala nemocnice darem 1000 respirátorů od pelhřimovského podnikatele. Nechali jsme
ušít látkové roušky tak, aby každý zaměstnanec měl k dispozici 2 látkové roušky.
- Má nemocnice dostatek plicních ventilátorů? V současné době máme připraveno
19 plicních ventilátorů.
- Váš názor na koncepci ministerstva zdravotnictví? Nehodnotil jsem, poslouchal jsem
nařízení.
Jan Mlčák na základě dotazu sdělil, že nemá pocit, že by se v době pandemie v Nemocnici
Pelhřimov něco nepodařilo nebo mělo udělat jinak.
Vzhledem k rostoucím mzdovým nákladům se platební schopnost nemocnice zhoršuje
a průměrná doba úhrady faktur po splatnosti je v současné době 6-7 měsíců.
V závěru Jan Mlčák stručně pohovořil o výstavbě nového pavilonu a urgentního příjmu
a personální situaci v nemocnici.
4. Diskuze, různé
V rámci tohoto bodu proběhla diskuse týkající se Strategického plánu rozvoje zdravotnictví, který
byl radou kraje schválen dne 9. 4. 2019. Radek Černý poznamenal, že dle jeho názoru se
nejedná o strategický, ale analytický materiál.
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 17. června 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
Zpracovala a zapsala: Dana Vrábelová dne 26. května 2020.
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