Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 4/2019
konaného dne 17. dubna 2019
Přítomni:
1. Lukáš Kettner (předseda)

6. Miloslav Vrzal

2. Pavel Antonín

7. Marcela Janoušková

3. Zdeněk Faltus

8. František Zítka

4. Ivan Kuželka

9. Soňa Měrtlová (tajemnice)

5. Marie Dudíková
Nepřítomni (omluveni):
1. Jan Ježek

5. Jan Procházka (místopředseda)

2. Jiří Mazanec

6. Radek Černý

3. Erik Šajnar

7. Tomáš Preininger

4. Zuzana Hambálková
Hosté:
1. Vladimír Novotný (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Jana Fárová (Trojlístek, centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p. o.)
3. Karel Dvorník (OS ČLK Jihlava)
4. Ivo Vermousek (OS ČLK Třebíč)
5. David Talpa (Odbor zdravotnictví KrÚ)
Program jednání:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Hospodaření zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2018 – 2. část – setkání s
ředitelkou Trojlístku, centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace;
4. Setkání s ČLK;
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 komise není
usnášeníschopná.
2. Schválení programu a zápisu
Předseda přednesl návrh programu jednání, který byl 6 hlasy schválen. K zápisu z minulého
jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl 6 hlasy schválen.

3. Hospodaření zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb za rok 2018 – 2. část –
setkání s ředitelkou Trojlístku, centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,
příspěvkové organizace
Lukáš Kettner přivítal Janu Fárovou, ředitelku Trojlístku, centra pro děti a rodinu Kamenice nad
Lipou.
Jana Fárová sdělila, že zařízení je plně dotováno od zřizovatele. Průběžně probíhají analýzy
počtu přijatých dětí do jednotlivých zařízení. U Trojlístku se často zapomíná, že je zde umístěno
velké procento dětí z Jihočeského kraje. Předpokládá se, že v Kraji Vysočina zůstane pouze
jedno zdravotnického zařízení tohoto typu, což bude pravděpodobně Dětské centrum Jihlava.
Z toho důvodu začalo vedení Trojlístku pracovat na transformaci zařízení a byl připraven
projektový plán, jakým směrem by se měla organizace ubírat.
Jana Fárová dále uvedla, že by uvítala možnost být přítomna u jednání se zástupci Jihočeského
kraje, o jeho možném zapojení do financování zařízení.
V průběhu jednání se na zasedání dostavila Marcela Janoušková a Zdeněk Faltus.
4. Setkání s ČLK
Lukáš Kettner přivítal zástupce České lékařské komory a požádal o poskytnutí bližších informací
k situaci, kdy předseda ČLK požádal Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o provedení
hloubkových kontrol dodržování přesčasové práce v nemocnicích.
Zástupci ČLK vyjádřili názor, že fyzicky kontroly probíhat nebudou, jedná se pouze o mediální
prezentaci. Jde spíše o upozornění na tuto problematiku.
Lukáš Kettner vznesl dále dotaz na postoj ČLK k postupu České gynekologické a porodnické
společnosti, která stanovila, že nově nastupující, mladí lékaři budou muset sloužit v nemocnicích
i v případě, že budou mít privátní praxi.
České lékařské komoře se tento postoj nelíbí, považuje ho za nekolegiální. Vhodnější by byly
spíše pozitivní motivace.
Ivo Vermousek vznesl dotaz na nemocniční informační systém.
Vladimír Novotný uvedl důvody zrušení veřejné zakázky, která však bude připravena a vypsána
znovu.
Miloslav Vrzal požádal zástupce ČLK a vyjádření jejich názoru k distančnímu prodeji léků na
předpis.
Ivo Vermousek sdělil, že nemá nic proti pozitivně motivované elektronizaci zdravotnictví, ale léky
jsou dle jeho názoru natolik specifické zboží, potencionálně rizikové a vyžadující poučení
pacienta, že by byl spíše proti zavedení distančního prodeje léků.
Následně proběhla krátká diskuse o e-receptech.
Na základě dotazu Lukáše Kettnera pohovořil Karel Dvorník o zaměstnávání ukrajinských lékařů
v ČR a jejich získávání kvalifikace.
V závěru tohoto bodu proběhla diskuse o koncepci primární péče, zejména zajištění lékařské
pohotovostní služby.
5. Diskuse, různé
Marie Dudíková upozornila na nesoulad se zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, konkrétně na kuřárnu, která byla vybudována v areálu
Nemocnice Třebíč.
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Marcela Janoušková vznesla dotaz na výběrové řízení, které bylo vypsáno na neurologickou
ambulanci v Chotěboři.
David Talpa uvedl, že výběrové řízení bylo vypsáno na návrh společnosti Endokrinologie
Vysočina, s. r. o.
Lukáš Kettner se dotázal, zda již OZ obdržel vyjádření VZP k povinnostem psychiatrických
nemocnic ve vztahu k dětským psychiatrickým pacientům.
Soňa Měrtlová již vyjádření VZP obdržela a členům komise bude elektronicky rozesláno.
Lukáš Kettner požádal o bližší informace k převozu pacientů na protialkoholní záchytnou stanici,
který dříve zajišťovala Policie ČR, a která to nyní s odkazem na zákon o specifických
zdravotních službách odmítá.
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 15. května 2019, 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 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 23. dubna 2019.

Číslo jednací: KUJI

34830/2019
Číslo stránky

3

