Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 3/2017 konaného dne 15. března 2017

Přítomni:

1. Kettner Lukáš (předseda)

6. Preininger Tomáš

3. Hambálková Zuzana

8. Vrzal Miloslav

2. Šajnar Erik

4. Černý Radek
5. Kuželka Ivan

Nepřítomni (omluveni):
1. Ježek Jan

2. Antonín Pavel
3. Mazanec Jiří

4. Faltus Zdeněk
Hosté:

1. Novotný Vladimír (člen rady kraje)
2. Velev Lukáš (Nemocnice JI)

3. Rezničenko David (Nemocnice HB)

7. Dudíková Marie

9. Měrtlová Soňa (tajemnice)

5. Procházka Jan (místopředseda)

6. Janoušková Marcela
7. Lodinová Miluše

4. Palečková Věra (Nemocnice NMNM)

5. Mlčák Jan (Nemocnice PE)

6. Tomášová Eva (Nemocnice TR)

Program jednání:
1. Zahájení;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Hospodaření zřizovaných lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2016 - setkání
s řediteli zřizovaných nemocnic;

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 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 lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2016 setkání s řediteli zřizovaných nemocnic
Lukáš Kettner přivítal ředitele nemocnic zřizovaných Kraje Vysočina a vyzval členy, aby vznášeli
své dotazy:

Stav volných kapacit – spolupráce nemocnic:
David Rezničenko odpověděl, že dle střednědobého plánu spolupráce s ostatními nemocnicemi
běží. Lukáš Velev řekl, že nově vznikla spolupráce v oblasti onkologie, na podzim by mohlo být
k dispozici první hodnocení. Nemocnice Jihlava byla vybrána v rámci Evropské unie jako pilotní

region pro organizaci onkologické péče. Volné kapacity jsou v PET centru, které budou nabídnuty
ostatním poskytovatelům zdravotních služeb v Kraji Vysočina.
Magnetická resonance:
Věra Palečková odpověděla, že magnet jede v jedné směně, výkonnost je nastavena podle úhrad
zdravotních pojišťoven. V loňském roce byl provoz 20 % nad úhradu od zdravotních pojišťoven. V
letošním roce zatím probíhá vyjednávání ohledně úhrad. Dle statistiky je ošetřeno 95 % pacientů
z regionu. Spolupráce s ostatními nemocnicemi běží.
Proč VZP platí nižší sazbu u výkonů magnetické resonance:
Věra Palečková odpověděla, že VZP výkony nehradí podle úhradové vyhlášky. Kalkulace byla
stanovena na úhradovou vyhlášku platnou v čase podání žádosti o magnetickou resonanci.
V současné době byla podána žádost o navýšení úhrady. Za dva roky se do nákladů promítnou
servisní prohlídky. Magnetická resonance je stejně hrazená ve všech krajích.
Pokles požadavků na CT vyšetření:
Věra Palečková odpověděla, že nedošlo. Luká Velev doplnil, že magnetická resonance
nenahrazuje CT vyšetření. Jedná se o komplementární vyšetření.
e-Ambulance u očního vyšetření:
David Rezničenko odpověděl, že nemocnice systém e-Ambulance využívá u více ambulancí, počet
pacientů využívající tuto službu přibývá. Nabídka této služby byla od zřizovatele nemocnic.
Lukáš Velev doplnil, že se jedná o zjednodušení objednání pro pacienta. Na úhradu ze
zdravotního pojištění služba vliv nemá.
Vzdělávací portál, E-learning:
Eva Tomášová odpověděla, že tato služba bude zřízena v nemocnici od 1. 4. 2017. Věra
Palečková řekla, že služba je také plánována až pro letošní rok. Lukáš Velev doplnil, že nemocnice
službu provozuje částečně, a to např.: bezpečnost práce, školení řidičů, hygienická dezinfekce
rukou atd.
Možnost videokonferencí z domova pro lékaře:
David Rezničenko odpověděl, že někteří kolegové tuto službu využívají. Lukáš Velev řekl, že také
službu využívají několik let, v současné době se řešilo lepší technické zajištění. Věra Palečková
doplnila, že u radiologických služeb je tato možnost hodně využívána. David Rezničenko doplnil,
že tato služba je vhodná pro konzultaci daného problému.
Společné videokonference s fakultními nemocnicemi:
Lukáš Velev odpověděl, že se uvažuje o vzdálených vizitách.
Vzdělávací programy pro mediky, výstavba vzdělávacích center:
David Rezničenko odpověděl, že zatím nemocnice nevyužívá, jednalo by se o náklady navíc.
Lukáš Velev pohovořil o zkušenostech s 3D simulátorem laparoskopických operací v brněnské
nemocnici. Zatím virtuální technologie nejsou na dobré úrovni.
Přínos Emergency:
Eva Tomášová odpověděla, že v současné době nemocnice nemá. Staví se nový pavilon, kde
Emergency bude provozována. Dvě sběrná místa - chirurgická a interní ambulance. Jan Mlčák
odpověděl, že nemocnice má urgentní příjem. Vlastní služba probíhá v ambulancích. Věra
Palečková řekla, že nemocnice disponuje Emergency. Byla to podmínka při zřízení iktového centra
v roce 2012. Je zde umístěna akutní interní a akutní chirurgická ambulance, 7 expektačních lůžek.
Dále pohovořila o zneužívání tohoto centra pacienty a o nedostatku lékařů. Nemocnice oslovila
praktické lékaře s žádostí o výpomoc, ale bohužel přišla většina negativních reakcí. David
Rezničenko řekl, že se také nemocnice potýká se zneužíváním této služby. Lukáš Velev
informoval, že je potřeba rozlišovat nízkoprahový a vysokoprahový příjem. Výhody urgentního
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příjmu: dobré meziodborové vazby, není nutná hospitalizace pacientů, zaučení nových lékařů.
Pojišťovny mají problémy s úhradami výkonů.
Nábor nových lékařů:
Věra Palečková odpověděla, že velkou roli hraje místo, kde lékaři vykonávali praxi a zda se jim
nemocniční personál během praxe dostatečně věnoval. A dále také zázemí v nemocnici a
náborové příspěvky. David Rezničenko řekl, že u nich je to podobné. Lékaři se během praxe
medikům maximálně věnují, aby následně do nemocnic nastoupili. Jan Mlčák doplnil, že důležitá
jsou rezidentská místa, která v současné době již nejsou spojena se stabilizační smlouvou. Dále
nabídka bytů.

Proč do nemocnic nenastupují lékaři:
Lukáš Velev odpověděl, proč mladí lékaři odchází. Velký problém je v nedostatku stávajících
lékařů, kteří se nemohou plně věnovat novým lékařům. Ze škol jsou naučeni, aby nepřebírali více
zodpovědnosti, než mají.

Motivace lékařů, kteří se věnují novým lékařům:
Eva Tomášová odpověděla, že nemocnice má nastavený předpis odměňování. Věra Palečková
řekla, že je to na základě individuálních dohod. Lukáš Velev informoval, že nárůst úhrad od
zdravotních pojišťoven pro rok 2017 je nižší, než je nárůst tarifních platů. Zákon říká, že každý
nový lékař musí mít svého školitele.
Vedlejší služby pro zaměstnance:
Lukáš Velev odpověděl, že v nemocnici je k dispozici prodejna potravin. David Rezničenko řekl, že
nemocnice nabízela školku pro zaměstnance, která nebyla plně využívána. Bude postaven domov
pro seniory, kde bude umístěna školka zřizována městem, kam budou moci zaměstnanci umístit
své děti. Jan Mlčák řekl, že nemocnice nabízí parkoviště pro zaměstnance.
Z jednání odešel člen komise Miloslav Vrzal.
Lukáš Velev doplnil, že z pohledu dlouhodobé udržitelnosti jsou výhodnější závodní školky, kde je
větší pravděpodobnost naplněnosti.
Sazba od pojišťoven za hodnocení stejného výkonu u nemocnic:
Lukáš Velev odpověděl, že nejvyšší má VZP.
Věra Palečková okomentovala prezentaci týkající se hospodaření za rok 2016. Radek Černý
vznesl dotaz na vládou navýšení platů zdravotnických pracovníků. Všichni zástupci nemocnic
jednotně řekli, že není pokryto úhradovou vyhláškou. Erik Šajnar vznesl dotaz na následnou
intenzivní péči. Věra Palečková odpověděla, že nemocnice má nasmlouvaných osm lůžek, šest
lůžek je v současné době obsazeno. Erik Šajnar doplnil, že zdravotní pojišťovna hradí transport do
nejbližšího zdravotnického zařízení, které poskytuje podobnou péči. Což znamená, že některé
nemocnice rozdíl v transportu doplácí ze svého.
Eva Tomášová okomentovala prezentaci týkající se hospodaření za rok 2016. Lukáš Kettner
vznesl dotaz na stav stavby a parkovacích ploch. Eva Tomášová odpověděla, že stavba běží podle
plánu a parkovacích míst moc nepřibyde.
Jan Mlčák okomentoval prezentaci týkající se hospodaření za rok 2016. Marie Dudíková vznesla
dotaz na převzetí odběrového střediska, které je součástí fakultní nemocnice. Jan Mlčák
odpověděl, že s nemocnicí v Třebíči je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, která řeší situaci
převzetí odběrového střediska. Pokud stav v nemocnici bude výhodnější, nebude nemocnice do
převzetí zasahovat. Aktivity nemocnice jsou momentálně směřovány na vytvoření virtuálního
skladu. Smlouva zajišťuje odběr na 1500 jednotek plazmy.
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David Rezničenko okomentoval prezentaci týkající se hospodaření za rok 2016. Lukáš Kettner
vznesl dotaz na prádelnu. David Rezničenko odpověděl, že si nemocnice pere prádlo sama a
zajišťuje i praní pro psychiatrickou nemocnici. Erik Šajnar vznesl dotaz na porovnání nákladů
v případě praní prádla soukromou firmou. David Rezničenko odpověděl, že toto porovnání nemá
nemocnice k dispozici.
Z jednání odešel člen komise Erik Šajnar.
Ivan Kuželka vznesl dotaz na magnetickou resonanci. David Rezničenko odpověděl, že
pravděpodobnost spuštění v Nemocnici Havlíčkův Brod je rok 2018.

Lukáš Velev okomentoval prezentaci týkající se hospodaření za rok 2016. Lukáš Kettner vznesl
dotaz na fungování placeného parkoviště. Lukáš Velev odpověděl, že problémy nejsou.
4. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 19. dubna 2017 od 16.00 hodin v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 2.15.
5. 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. března 2017.
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