Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 6/2019
konaného dne 19. června 2019
Přítomni:
1. Lukáš Kettner (předseda)

5. Marie Dudíková

2. Zdeněk Faltus

6. Miloslav Vrzal

3. Ivan Kuželka

7. František Zítka

4. Tomáš Preininger

8. Soňa Měrtlová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Jan Ježek

5. Zuzana Hambálková

2. Pavel Antonín

6. Jan Procházka (místopředseda)

3. Jiří Mazanec

7. Radek Černý

4. Erik Šajnar

8. Marcela Janoušková

Hosté:
1. Vladimír Novotný (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Jindřich Petrák (Odbor zdravotnictví KrÚ)
3. Květa Kučerová (Česká lékárnická komora, Žďár nad Sázavou)
4. Zdeněk Janků (Česká lékárnická komora, Jihlava)
5. Magda Vyletělová (Česká stomatologická komora, Třebíč)
6. Jana Zedníčková (Česká stomatologická komora, Jihlava)
7. Dušan Borek (Česká stomatologická komora, Žďár nad Sázavou)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení;
Schválení programu a zápisu;
Setkání s ČSK;
Setkání s ČLnK
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, který byl přítomnými členy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl schválen.

Všichni přítomní členové vyjádřili souhlas s případným pozváním zástupců nukleární medicíny
v Kraji Vysočina.
3. Setkání s ČSK
Lukáš Kettner přivítal Janu Zedníčkovou, Magdu Vyletělovou a Dušana Borka, členy České
stomatologické komory (dále jen „ČSK“).
Jana Zedníčková uvedla, že problémy ve stomatologii jsou dlouhodobé, stále stejné
a dramaticky se prohlubují. Nesouhlasí s vyjádřením, že v Kraji Vysočina je dostatek zubních
lékařů. Mladí lékaři nabírají méně pacientů a používají nové, nadstandardní metody, které si
nechají od pacientů zaplatit. Problémem je také nedostatek pedagogů na vysokých školách
a zároveň velké množství studentů ze zahraničí, kteří po studiu odchází zpět do své země.
Magda Vyletělová informovala o situaci na Třebíčsku, kde má oblastní stomatologická komora
98 členů. 69 z nich je pracujících, přičemž třiceti je více než 60 let a osmi více než 70 let.
Dle zástupců ČSK by motivací pro mladé lékaře mohla být nabídka bydlení, finanční pobídka
a bezúročná půjčka, školka pro děti, atd. Vhodné by bylo také zjednodušit proces administrace,
pomoc s administrací, případně vypracování metodiky, manuálu pro začínající lékaře. Motivací
pro ně není vybavení ordinace, to si chtějí pořídit a vybrat sami.
Jana Zedníčková pohovořila také o tom, že v současné době si může stomatolog po ukončení
vysoké školy ihned otevřít vlastní ordinaci. ČSK navrhuje, že by měl alespoň 2 nebo 3 roky
pracovat pod zkušeným lékařem.
Hovořilo se také o robotizaci ve stomatologii a použití 3D tiskáren. Dále pak o zneužívání zubní
pohotovosti zejména pacienty, kteří nemají vlastního ošetřujícího lékaře.
Vladimír Novotný uvedl, že kraj uvažuje o podpoře obcím formou vypsání grantového programu.
Z jednání se omluvil a odešel Zdeněk Faltus.
4. Setkání s ČLnK
Lukáš Kettner přivítal Květu Kučerovou a Zdeňka Janků z České lékárnické komory (dále jen
„ČLnK“).
Květa Kučerová informovala, že v současné době jsou výrazné výpadky v dodávce léčiv. Zhruba
třetinu léčiv musí mít lékárna v záznamu, aby byli schopni léky pacientům dodat.
Zdeněk Janků doplnil, že výpadky jsou někdy způsobeny reexportem, někdy legislativními
změnami, kdy výrobce žádá Státní ústav pro kontrolu léčiv o změnu v registraci, ale nezajistí si
dostatek zboží na dobu, než se registrace změní. Uvedl také, že v říjnu bude ve své funkci
končit prezident ČLnK Lubomír Chudoba.
Miloslav Vrzal a přítomní zástupci ČLnK vyjádřili nesouhlas s pozměňovacím návrhem Patrika
Nachera k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech. Návrh se týká
distančního prodeje léků na předpis.
V rámci diskuse byla řešena také ochrana léčiv QR kódy a noční lékárnické služby.
5. Diskuze, různé
Soňa Měrtlová představila nového vedoucího oddělení zdravotní péče Jindřicha Petráka.
Ivan Kuželka požádal o zaslání statistiky výkonu nukleární medicíny za rok 2018.
Miloslav Vrzal vyjádřil politování nad opakovanou neúčastí některých členů na zasedáních
zdravotní komise.
Lukáš Kettner požádal o předložení odpovědi od VZP k povinnostem psychiatrických nemocnic
ve vztahu k dětským psychiatrickým pacientům, společně s odpovědí na ostatní otázky
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vznesené na Zdeňku Crhovou, ředitelku regionální pobočky VZP Brno, na příštím zasedání
komise.
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 18. září 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 21. června 2019.
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