Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 2/2019
konaného dne 20. února 2019
Přítomni:
1. Lukáš Kettner (předseda)

5. Marie Dudíková

2. Pavel Antonín

6. Miloslav Vrzal

3. Radek Černý

8. František Zítka

4. Ivan Kuželka
Nepřítomni (omluveni):
1. Jan Ježek

6. Jan Procházka (místopředseda)

2. Jiří Mazanec

7. Tomáš Preininger

3. Erik Šajnar

8. Marcela Janoušková

4. Zdeněk Faltus

9. Soňa Měrtlová (tajemnice)

5. Zuzana Hambálková
Hosté:
1. Lubomír Slavíček (vedoucí KOC Nemocnice Jihlava a Kooperující onkologické skupiny)
2. David Talpa (OZ)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení;
Schválení programu a zápisu;
Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina;
Kooperující onkologická skupina Vysočina;
Zdravotně sociální pomezí;
Diskuze, různé;
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 komise není
usnášeníschopná.
2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání. Ten byl upraven do následující podoby:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Kooperující onkologická skupina Vysočina;
4. Zdravotně sociální pomezí;
5. Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina;
6. Diskuze, různé;
7. Závěr.

Takto upravený návrh programu jednání byl přítomnými členy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.
3. Kooperující onkologická skupina Vysočina
Lubomír Slavíček, vedoucí Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava (dále jen
„KOC“) a Kooperující onkologické skupiny, seznámil formou prezentace členy komise
s onkologickou péčí v Kraji Vysočina.
Pohovořil zejména o:
- distribuci hospitalizační onkologické péče v nemocnicích Kraje Vysočina;
- hospitalizaci pro onkologická onemocnění v Kraji Vysočina;
- hospitalizaci pro onkologická onemocnění dle regionu v rámci celé ČR;
- celkovém objemu onkologické péče v Kraji Vysočina a v republikovém srovnání;
- zastoupení nemocnic Kraje Vysočina v léčbě pacientů se zhoubným nádorem –
porovnání primární a jakékoliv péče;
- léčebné zátěži nemocnic v Kraji Vysočina ve srovnání s ostatními zdravotnickými
zařízeními v ČR;
- podílu nemocnic Kraje Vysočina na celkovém objemu protinádorové péče, a to po
jednotlivých modalitách léčby;
- celkové prevalenci léčených pacientů v Nemocnici Jihlava;
- léčebné zátěži KOC;
- rozdělení pacientů KOC dle jejich bydliště;
- přežití onkologických pacientů léčených v Nemocnici Jihlava;
- personálním zajištění péče v ROS.
V průběhu jednání se na zasedání dostavil člen komise Radek Černý.
4. Zdravotně sociální pomezí
David Talpa sdělil, že cílem je zejména včasná identifikace osob s potřebou dlouhodobé péče.
Zlepšení koordinace poskytování péče potřebným klientům, zejména v případě poskytování této
péče kombinací domácích pečujících, terénních a ambulantních sociálních služeb a domácích
a ambulantních zdravotních služeb. Zabezpečení rovných podmínek pro všechny občany
a poskytovatele dlouhodobé péče. Zlepšení efektivity dnes vynakládaných veřejných prostředků
ze systému zdravotního pojištění a sociálních dávek a zajištění dostupné a kvalitní dlouhodobé
péče zejména v domácím a v případě potřeby i v institucionálním prostředí.
Lukáš Kettner vznesl dotaz, jaké možnosti řešení této problematiky má kraj.
David Talpa odpověděl, že jedinou možností v kompetenci kraje je zřízení krizových sociálních
lůžek. V současné době se diskutuje, zda by měla vzniknout v nemocnicích nebo
u poskytovatelů sociálních služeb.
David Talpa dále uvedl, že největším problémem v této oblasti je chybějící zákonný předpis
a úhrada zdravotní i sociální péče.
5. Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina
Radek Černý zmínil, že dle jeho názoru se nejedná o strategii, ale analytický materiál
o zdravotnictví.
Vzhledem k tomu, že komise není usnášeníschopná, nemohlo být přijato usnesení.
Závěr diskuse: všichni přítomní členové komise byli seznámeni se Strategickým plánem rozvoje
zdravotnictví Kraje Vysočina a vzali předložený materiál na vědomí.

Číslo jednací: KUJI

22111/2019
Číslo stránky

2

6. Diskuze, různé
Lukáš Kettner požádal zástupce odboru zdravotnictví o předložení těchto informací na příštím
zasedání komise:
- přesný výčet příjmových míst podle odborností v jednotlivých nemocnicích v určitých
časových intervalech;
- jaké jsou povinnosti psychiatrických nemocnic ve vztahu k dětským psychiatrickým
pacientům;
- fungování koronerů, včetně informace o tom, v kolika krajích poskytuje tuto službu
soukromý subjekt.
Radek Černý požádal o předložení zprávy o počtu pacientů LPS ve všech krajských
nemocnicích a o informaci, zda Kraj Vysočina neuvažuje o finančním pokrytí LPS ve Žďáře nad
Sázavou. Informaci o počtu pacientů LPS Žďár nad Sázavou dodá Radek Černý.
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 20. března 2019, od 16.00 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
7. 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 27. února 2019.
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