Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 6/2017 konaného dne 21. června 2017

Přítomni:

1. Kettner Lukáš (předseda)

7. Preininger Tomáš

3. Faltus Zdeněk

9. Vrzal Miloslav

5. Černý Radek

11. Měrtlová Soňa (tajemnice)

2. Šajnar Erik

4. Procházka Jan (místopředseda)
6. Kuželka Ivan

Nepřítomni (omluveni):
1. Ježek Jan

2. Antonín Pavel
3. Mazanec Jiří
Hosté:

1. Novotný Vladimír (člen rady kraje)

2. Zedníčková Jana (OS ČSK Jihlava)

3. Vyletělová Magda (OS ČSK Třebíč)

4. Borek Dušan (OS ČSK Žďár nad Sázavou)
5. Dvorník Karel (OS ČLK Jihlava)

8. Dudíková Marie

10. Janoušková Marcela

4. Hambálková Zuzana

5. Lodinová Miluše

6. Vermousek Ivo (OS ČLK Třebíč)

7. Foltin Jan (OS ČLK Pelhřimov)

8. Lidinská Daniela (OZ)
9. Viereckl Michael (OZ)

Program jednání:
1. Zahájení;

2. Schválení programu a zápisu;

3. Projednání žádosti Národní rady zdravotně postižených;

4. Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina do roku 2020 – pracovní materiál
k připomínkám;

5. Setkání s ČSK;
6. Setkání s ČLK;

7. Setkání s ČLeK;
8. Diskuze, různé;
9. 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 10 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 10 hlasy schválen.

3. Projednání žádosti Národní rady zdravotně postižených
Lukáš Kettner informoval členy komise o došlé žádosti Národní rady zdravotně postižených týkající
se účasti svého zástupce na zasedáních zdravotní komise. Členové komise hlasovali o účasti
tohoto hosta.
Usnesení 09/06/2017/Zdk
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
nesouhlasí
s účastí zástupce organizace Národní rady zdravotně postižených, jako stálého hosta, na
jednáních Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina do roku 2020 – pracovní
materiál k připomínkám
Michael Viereckl okomentoval prezentaci Strategického plánu rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina
do roku 2020. Lukáš Kettner vznesl dotaz na fázi postupu od předminulého zasedání komise.
Michael Viereckl odpověděl, že byl proveden report dat v datovém skladu, průzkum věrohodnosti
dat ve vztahu k jednotlivým nemocnicím a vzniku dat. Zároveň přednesl návrh možných variant
vývoje zřizovaných nemocnic Krajem Vysočina. Soňa Měrtlová doplnila, že tyto varianty nebyly
zatím s vedením nemocnic prodiskutovány. Lukáš Kettner vznesl podnět, že by bylo vhodné, aby
k těmto variantám přijmout stanovisko vedení nemocnic. Ivan Kuželka vznesl dotaz na zachování
pěti nemocnic a neopodstatněnost negací u rozpočtu. Michael Viereckl odpověděl, že v případě
zachování všech nemocnic, je zapotřebí zachování rovnoprávné péče, srovnatelné technologie a
proto je tato varianta ekonomicky nejnáročnější. Většina členů komise se přiklonila k variantě jedné
krajské nemocnice a čtyř okresních. Erik Šajnar také vznesl podnět, aby materiál byl projednán se
zástupci nemocnic, a poté až může zdravotní komise přijmout stanovisko. Ivan Kuželka doplnil, že
u varianty zachování jedné krajské nemocnice a čtyř okresních je zapotřebí definovat úroveň
krajské nemocnice a rozsah poskytované péče. Zdeněk Faltus řekl, že je naléhavé začít diskuzi o
budování jihlavské krajské nemocnice. Radek Černý sdělil, že je prioritní určit směr. Je také
zapotřebí přijmout i rizika s variantou spojená. Omezení lze udělat i decentně. Lukáš Kettner
reagoval, že politické rozhodnutí musí přijít a s managementem a zdravotníky se tento materiál
musí projednat. Je zapotřebí, aby předložený materiál byl podložen i fakty. Michael Viereckl
upřesnil, že v současné době data podložená fakty nejsou. Budou podložena až v případě volby 1
- 2 variant. Vladimír Novotný doplnil, že po dobu 16-ti let se řeší jak k nemocnicím přistupovat. Kraj
pracuje v současné době se všemi čtyřmi variantami. Vize je zachovat všech pět nemocnic ve
všech okresech a i zdravotnickou péči. Této vizi se přizpůsobovala strategie, ale postupem času
se zjišťovalo, že je to ekonomicky neúnosné. Některá specializovaná pracoviště se začala
shlukovat do jihlavské nemocnice. Jan Procházka vznesl dotaz, zda materiál byl předložen radě
kraje. Ivan Kuželka informoval, že se zdrží hlasování, a to z důvodu chybějícího stanoviska
managementu nemocnic a zdravotnického personálu. Vladimír Novotný řekl, že bude velice těžké
definovat, jak má vypadat krajská nemocnice a jakou péči poskytovat v ostatních okresních
nemocnicích. Lukáš Kettner doplnil, že se musí řešit přijatelnost variant. Je zapotřebí hlouběji
rozpracovat uvedené varianty. Marcela Janoušková sdělila, že je také důležitá komunikace
s personálem. Marie Dudíková vyslovila domněnku, že pět rovnocenných nemocnic nikdy nebude
fungovat. Michael Viereckl doplnil, že v případě jednání s personálem se také musí stanovit
kritérium, kdy už lze považovat danou variantu za personálem přijatou. Rozhoduje i faktor času.
Členové zdravotní komise rozhodovali o těchto variantách:
Varianta č. 1: 5 okresních nemocnic
Varianta č. 2: Řízení na základě ekonomických kritérií
Varianta č. 3: Živelný vývoj
Varianta č. 4: Krajská nemocnice a 4 okresní nemocnice
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Usnesení 10/06/2017/Zdk
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje k rozpracování variantu č. 4 – Krajská nemocnice a 4 okresní nemocnice.
Usnesení nebylo přijato (7 pro, 1 proti, 2 se zdrželi).

5. Setkání s ČSK
Lukáš Kettner přivítal zástupce České stomatologické komory. Lukáš Kettner vznesl dotaz na
problematiku stomatologické pohotovosti v Jihlavě. Jana Zedníčková odpověděla, že v současné
době se v okrese Jihlava drží pohotovostní služba v sobotu, neděli a svátky, a to v ordinacích
jednotlivých zubních lékařů. Ivan Kuželka vznesl dotaz na postup s akutním pacientem. Magda
Vyletělová odpověděla, že zubní lékař musí akutního pacienta ošetřit. V případě zamítnutí má
pacient právo na písemné vyjádření lékaře o zamítavém stanovisku. Jana Zedníčková doplnila, že
v současné době je v Jihlavě 80 zubních lékařů registrovaných v České stomatologické komoře.
Jan Procházka vznesl dotaz, zda rozhodnutí o nastavení pohotovostních služeb je ve shodě
s krajem. Jana Zedníčková odpověděla, že rozhodnutí nebylo projednáváno s krajem.
Problematika byla projednána se sněmem OSK a konečné stanovisko bylo předáno kraji na
vědomí. Zubní lékaři se ze zákona musí na zajištění zubní pohotovosti pouze podílet, ale není
definováno v jakém rozsahu. Jan Procházka dále vznesl dotaz, zda rozsah poskytované
stomatologické pohotovostní péče je ve shodě s ostatními kraji. Jana Zedníčková odpověděla, že
ostatní OSK také slouží v režimu soboty, neděle a svátky. Problém vyvstane s e-recepty a
zavedením EET. Jana Zedníčková řekla, že problém je také v tom, že na pohotovosti je proveden
zákrok, ale následná péče zubaře již zajištěna není. Pacient mnohdy nemá svého ošetřujícího
zubního lékaře. Dušan Borek také poukázal na problém u mladých lékařů, kteří odmítají dělat
úkony na pojišťovnu. Přítomní zástupci jednotně sdělili, že je nedostatek: zubních lékařů,
stomatochirurgů, ústních a obličejových chirurgů, zubních lékařů specializovaných na dětskou péči
v celkové anestezii, dentálních hygienistů. Lukáš Kettner vznesl dotaz, jak může kraj pomoci
s danou problematikou. Jana Zedníčková odpověděla, že s krajem již jednání probíhají, ale stále
se čeká na vyjádření kraje, nemocnic a pojišťoven. Magda Vyletělová vznesla podnět, na podporu
studentů pomocí stipendií a upozornila i na nedostatek učitelů na fakultách. Marie Dudíková
pohovořila o problémech spojených s úmrtím zubního lékaře. Soňa Měrtlová nato reagovala, že
v případě úmrtí jakéhokoliv lékaře v Kraji Vysočina a nepřebrání jeho ordinace dalším lékařem,
jsou na webových stránkách kraje k dispozici informace o převzetí lékařské dokumentace krajem.
Lukáš Kettner poděkoval a s hosty ČSK se rozloučil.
Z jednání odešel předseda komise Lukáš Kettner. Jednání se ujal místopředseda komise Jan
Procházka.

6. Setkání s ČLK
Karel Dvorník pohovořil o problematice e-receptů. Funkcionalita tohoto programu je od 1. ledna
2018. Ivo Vermousek pohovořil o problematice diabetologické ambulanci v Třebíči a negativním
přístupu Kraje Vysočina. Soňa Měrtlová upřesnila, že doktor, který měl zájem vést diabetologickou
ambulanci, je současně zaměstnán jako odborný zástupce na diabetologickém oddělení
Nemocnice Třebíč a tudíž Kraj Vysočina, v rámci zachování péče v nemocnici, hlasoval proti.
Z jednání odešel člen komise Zdeněk Faltus.

Jan Procházka poděkoval a s hosty ČLK se rozloučil.

7. Setkání s ČLeK
Zástupci České lékárenské komory nedorazili. Tomáš Preininger vznesl podnět, aby lékařský
personál pracující v nemocnicích byl upozorňován, při přijímání do zaměstnaneckého poměru, o
nutném členství v lékařské komoře. Karel Dvorník doplnil, že OS ČLK nemá zpětnou vazbu, který
lékař nastoupil do nemocnic. Vladimír Novotný doplnil, že kraj nemá právo lustrovat zaměstnance
a zkoumat členství v komoře. Zástupci České lékařské komory vznesli podnět, aby vedení
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nemocnic kontrolovalo členství v komoře. Soňa Měrtlová sdělila, že kraj může nemocnicím
doporučit, aby při nástupu nových zaměstnanců bylo upozorněno na nutnost členství v lékařské
komoře. Radek Černý doplnil, že je to zodpovědnost každého lékaře. Tomáš Preininger řekl, že
personálním oddělením nemocnic by měl být nový zaměstnanec poučen o nutnosti členství
v lékařské komoře. Jan Procházka inicioval, aby právní oddělení krajského úřadu, zmonitorovalo
postup při přijímání zaměstnanců v nemocnicích. Ivan Kuželka vznesl dotaz, zda lékařská komora
řeší nedostatek lékařů. Karel Dvorník odpověděl, že touto problematikou se komora zabývá již
deset let. Vladimír Novotný informoval o projektu motivačních stipendií pro mediky. Tento projekt
se pomalu rozjíždí, v současné době již několik studentů tyto stipendia využívá. V nemocnicích je
více lékařů než před šesti lety, a to i z důvodu modernizace medicíny, která vyžaduje navýšení
personálu.
8. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 20. září 2017 od 16.00 hodin v sídle Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
9. Závěr
Jan Procházka, místopředseda Zdk, poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

MUDr. Jan Procházka
místopředseda Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina

Ing. Soňa Měrtlová
tajemnice Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eva Oulehlová dne 28. června 2017.
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