Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 5/2017 konaného dne 17. května 2017

Přítomni:

1. Kettner Lukáš (předseda)

6. Preininger Tomáš

3. Hambálková Zuzana

8. Vrzal Miloslav

2. Ježek Jan

4. Procházka Jan (místopředseda)
5. Kuželka Ivan

Nepřítomni (omluveni):

7. Dudíková Marie

9. Měrtlová Soňa (tajemník)

1. Antonín Pavel

5. Černý Radek

3. Šajnar Erik

7. Lodinová Miluše

2. Mazanec Jiří

4. Faltus Zdeněk
Hosté:

1. Novotný Vladimír (člen rady kraje)
2. Filová Vladislava (ZZS KV)

3. Fárová Jana (Trojlístek, p.o.)

6. Janoušková Marcela

4. Ryglová Ivana (DC Jihlava)

5. Dvořáková Jana (OZ)

Program jednání:
1. Zahájení;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Hospodaření zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2016 – 2. část - setkání
s ředitelkami Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, Dětského centra Jihlava a
Trojlístku, centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkových organizací;

4. Informace o projektech z oblasti zdravotnictví podaných v rámci IROP;
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 Zdk 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. Hospodaření zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2016 – 2. část setkání s ředitelkami Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, Dětského
centra Jihlava a Trojlístku, centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,
příspěvkových organizací
Vladislava Filová okomentovala prezentaci týkající se hospodaření ZZS KV za rok 2016.
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina (dále jen „ZZS KV“) tvoří základní složku

integrovaného záchranného systému a dále poskytuje přednemocniční neodkladnou péči na
území Kraje Vysočina. Kromě poskytování akutní a neodkladné zdravotní péče, plní úkoly spojené
s nepřetržitou připraveností na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Současné
financování ZZS KV je zajištěno z veřejného zdravotního pojištění, z rozpočtu kraje a ze státního
rozpočtu. Na základě zákona č. 374/2011Sb. o ZZS a NV č. 148/2012 o stanovení výše úhrady
nákladů na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze
státního rozpočtu je stanovena úhrada 10 Kč na osobu s trvalým nebo hlášeným pobytem na
území kraje k 31. 12. předchozího kalendářního roku. Úhrada se vyplácí poskytovateli ZZS do
30. 6. příslušného kalendářního roku. Hospodářský výsledek za rok 2016 skončil vyrovnaně.
Byla proúčtována dotace na Krizovou připravenost, která byla pro rok 2016 ve výši 5.095 tis. Kč.
Finanční prostředky z Fondu zábrany škod ve výši 1.908 tis. Kč byly použity na nákup 2 vozidel
pro RV systém (2 mil. Kč). Dotace na provoz byla ve výši 173.392 tis. Kč. Dále informovala členy
komise o kybernetické bezpečnosti. Lukáš Kettner vznesl dotaz na MagikInfo. Vladislava Filová
odpověděla, že se jedná o program na sledování nelegálních softwarů. Na ZZS KV byl několikrát
spáchán kybernetický útok, ale díky dobrému zabezpečení, nebyly žádné databáze napadeny.
Miloslav Vrzal vznesl dotaz na mobilní aplikaci „ZÁCHRANKA“. Vladislava Filová odpověděla, že
se jedná o aplikaci, která slouží k přivolání zdravotnické záchranné služby pomocí GPS údajů, ale
také ukáže postup, jak provést neodkladnou resuscitaci. V klidnějších situacích je díky tomuto
programu možnost najít nejbližší lékárnu, lékařskou či zubní pohotovost. Lukáš Kettner vznesl
dotaz na přistávání vojenských vrtulníků na střešních heliportech. Vladislava Filová odpověděla, že
Police ČR problémy nemá, vojáci ano. Dále seznámila členy komise s uvažovanou výstavbou
výcvikového střediska, které by bylo financováno z IROPu. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
(dále jen „IROP“). Výzva nazvaná „Vzdělávací a výcviková střediska integrovaného záchranného
systému" je zaměřena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro
základní složky integrovaného záchranného systému, zaměřených na rozvoj dovedností,
odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. V rámci
této výzvy jsou podporovány stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a
technologického vybavení, výukového softwaru a výcvikových a školicích pomůcek pro
modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS. Tento
prostor bude, v případě uskutečnění stavby, nabízen i jiným subjektům.
Ivana Ryglová, ředitelka Dětského centra Jihlava, a Jana Fárová, ředitelka Trojlístku – centrum pro
děti a rodinu Kamenice nad Lipou, seznámily členy komise formou prezentací s činností za rok
2016. Dále pohovořily o transformaci systému péče o ohrožené děti, o profesionálních
pěstounských rodinách. Doprovázejícími organizacemi profesionálním pěstounů jsou převážně
neziskové organizace. Vyslovily podnět na zlepšení komunikace MZ, MPSV, zdravotnických
zařízeních a center. Úspěšné jsou i mezinárodní adopce. V rámci náhradní rodinné péče je
problém s nedostatkem psychiatrů, psychologů, neurologů, psychoterapeutů, kteří by byli primárně
pro dlouhodobé pěstouny.

4. Informace o projektech z oblasti zdravotnictví podaných v rámci IROP
Soňa Měrtlová okomentovala podkladový materiál. Všechna krajská zařízení s výjimkou dvou
dětských zařízení podala projekty IROPu – Zvýšení kvality návazné péče, specifický cíl 2.3. Rozvoj
infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. ZZS KV nemůže být žadatelem
dotace a tudíž žádá prostřednictvím Kraje Vysočina o dotaci. ZZS KV žádá dotaci na stavbu
výcvikového střediska, nemocnice zřizované krajem žádají o dotace na návaznou péči – na nákup
přístrojů. Projektové záměry jsou předloženy radě kraje ke schválení. Projekty budou
předfinancovány, u některých projektů předložených nemocnicemi, bude nutné spolufinancování.
V současné době se řeší veřejné zakázky. Podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje je
navržena ve výši 85 %, ze státního rozpočtu ve výši 5 % a povinná spoluúčast žadatele bude činit
10 % celkových způsobilých výdajů. Projekty předložené nemocnicemi jsou nastaveny v max.
poskytnuté výši, a to 99 mil. Kč. Lukáš Kettner vznesl dotaz na komplementy v Třebíči. Soňa
Měrtlová odpověděla, že v současné době je vše vyřešeno.
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Usnesení 08/05/2017/Zdk
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informace o projektech z oblasti zdravotnictví podaných do IROP.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

5. Diskuze, různé
Lukáš Kettner vznesl dotaz na zajišťování služeb koronera. Soňa Měrtlová odpověděla, že
v současné době k žádným změnám nedošlo.
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 21. června 2017 od 16.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
6. Závěr
Lukáš Kettner, předseda Zdk, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

MUDr. Lukáš Kettner
předseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina

Ing. Soňa Měrtlová
tajemnice Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 24. května 2017.
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