Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 5/2020
konaného dne 16. září 2020
Přítomni:
1. Lukáš Kettner (předseda)

6. Tomáš Preininger

2. Pavel Antonín

7. Marie Dudíková

3. Olga Kourková

8. Miloslav Vrzal

4. Zdeněk Faltus

9. František Zítka

5. Ivan Kuželka

10. Soňa Měrtlová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Jan Ježek

4. Jan Procházka (místopředseda)

2. Jiří Mazanec

5. Radek Černý

3. Zuzana Hambálková

6. Marcela Janoušková

Hosté:
1. Vladimír Novotný (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Jiří Weisshaupt (Nemocnice Nové Město na Moravě)
3. Eva Tomášová (Nemocnice Třebíč)
4. David Rezničenko (Nemocnice Havlíčkův Brod)
5. Michal Kozár (Nemocnice Pelhřimov)
6. Lukáš Velev (Nemocnice Jihlava)
7. Vladislava Filová (Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina)
8. Jindřich Petrák (KrÚ, odbor zdravotnictví)
Program jednání:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Hospodaření zdravotnických zařízení kraje za 1. pololetí 2020 – setkání s řediteli
zřizovaných nemocnic a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina za 1. pololetí 2020;
4. Zhodnocení činnosti komise;
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 9 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 9 hlasy schválen.
3. Hospodaření zdravotnických zařízení kraje za 1. pololetí 2020 – setkání s řediteli
zřizovaných nemocnic a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina za 1.
pololetí 2020
Lukáš Kettner přivítal zástupce jednotlivých nemocnic a zdravotnické záchranné služby
a představil Michala Kozára, který byl 1. 7. 2020 jmenován ředitelem Nemocnice Pelhřimov.
V následné diskusi se zástupci nemocnic a zdravotnické záchranné služby byla řešena tato
témata:
- závazky nemocnic po lhůtě splatnosti – Marii Dudíkové bude zasláno vysvětlení dlouhé
lhůty splatnosti závazků Dětského centra Jihlava;
- čekací doba od objednání do vyšetření v ambulancích nemocnic;
- dynamický nákupní systém;
- nový informační systém v Nemocnici Jihlava;
- produkce nemocnic;
- ambulance v nemocnicích – zda by se nemocnice neměly věnovat zejména lůžkové péči
a ambulantní péče by neměla být pouze doplňková;
- nárůst cen osobních ochranných pracovních prostředků;
- minimální přenos nákazy koronaviru z pacientů na lékaře;
- kompenzace nemocnicím v důsledku omezení provozu péčí o pacienty s onemocněním
COVID-19;
- odběrové stany – zvýšení kapacity, mobilní odběrová skupina;
- stav připravenosti nemocnic a ZZS Kraje Vysočina na 2. vlnu koronaviru.
4. Zhodnocení činnosti komise
Lukáš Kettner poděkoval členům komise za aktivní činnost v průběhu celého volebního období,
zástupcům odboru zdravotnictví za přípravu podkladů a Vladimíru Novotnému a zástupcům
nemocnic a zdravotnické záchranné služby za pravidelnou účast na komisi. Vyjádřil politování
nad nízkou účastí některých členů na zasedáních komise.
K poděkování za čtyřletou spolupráci se připojil také Vladimír Novotný.
5. Diskuze, různé
Členové komise probrali aktuální problematiku týkající se epidemie koronaviru.
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 24. září 2020.
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