Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 7/2019
konaného dne 18. září 2019
Přítomni:
1. Lukáš Kettner (předseda)

6. Marie Dudíková

2. Pavel Antonín

7. Miloslav Vrzal

3. Zdeněk Faltus

8. Marcela Janoušková

4. Radek Černý

9. František Zítka

5. Ivan Kuželka

10. Soňa Měrtlová (tajemnice)

Nepřítomni (omluveni):
1. Jan Ježek

4. Zuzana Hambálková

2. Jiří Mazanec

5. Jan Procházka (místopředseda)

3. Erik Šajnar

6. Tomáš Preininger

Hosté:
1. Vladimír Novotný (člen Rady Kraje Vysočina)
2. Jindřich Petrák (KrÚ, odbor zdravotnictví)
3. Jiří Weisshaupt (Nemocnice Nové Město na Moravě)
4. Eva Tomášová (Nemocnice Třebíč)
5. David Rezničenko (Nemocnice Havlíčkův Brod)
6. Jan Mlčák (Nemocnice Pelhřimov)
7. Lukáš Velev (Nemocnice Jihlava)
Program jednání:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Hospodaření zdravotnických zařízení kraje za 1. pololetí 2019 - setkání s řediteli zřizovaných
nemocnic k hospodaření za 1. pololetí 2019
Harmonogram jednotlivých prezentací:
16.15 hod. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
16.40 hod. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
17.05 hod. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
17.30 hod. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
17.55 hod. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace;
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 komise
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 zdravotnických zařízení kraje za 1. pololetí 2019 - setkání s řediteli
zřizovaných nemocnic k hospodaření za 1. pololetí 2019
Nemocnice Nové Město na Moravě:
Jiří Weisshaupt, ekonomický náměstek Nemocnice Nové Město na Moravě, okomentoval
připravenou prezentaci, která byla s předstihem členům komise rozeslána.
Na zasedání se dostavil člen komise Radek Černý.
Jiří Weisshaupt uvedl, že k 30. 6. 2019 hospodařila nemocnice se ztrátou ve výši 18,5 mil. Kč.
Nemocnice obdržela provozní dotaci ve výši 18,3 mil. Kč. Objem závazků po lhůtě splatnosti byl
k 30. 6. 2019 ve výši 77 mil. Kč. Doplnil, že výše závazků po lhůtě splatnosti za všechny
nemocnice v Kraji Vysočina je zřejmě zhruba 650 mil. Kč. Informoval také o poklesu tržeb
v nemocniční lékárně (zhruba 5 mil. Kč za rok) způsobeném e-recepty.
Na základě dotazů členů komise podal Jiří Weisshaupt tyto informace:
- magnetická rezonance – čekací doba dva až tři týdny, vyšetření popisují vlastní lékaři;
- personální problémy – nedostatek lékařů na rentgenu, interně a gynekologii;
- značné čerpání náborových příspěvků pro lékaře.
Soňa Měrtlová doplnila, že o náborové příspěvky je velký zájem ve všech krajských
nemocnicích.
Jiří Weisshaupt sdělil, že nemocnice by ročně potřebovala 25 - 30 mil. Kč na obnovu přístrojové
techniky.
Nemocnice Třebíč:
Eva Tomášová, ředitelka Nemocnice Třebíč, okomentovala připravenou prezentaci, která byla
s předstihem členům komise rozeslána.
Nemocnice obdržela provozní dotaci ve výši 18,6 mil. Kč. Objem závazků po lhůtě splatnosti činí
160 mil. Kč a nejdelší splatnost je 300 dní po dodání.
Soňa Měrtlová informovala o provozních a investičních dotacích poskytnutých nemocnicím
v Kraji Vysočina v letech 2011-2018. Tabulka s konkrétním přehledem bude rozeslána společně
se zápisem.
Eva Tomášová pohovořila o novém pavilonu nemocnice a na základě dotazů členů komise
podala tyto informace:
- magnetická rezonance – vyšetření popisují vlastní lékaři, dohody s externisty na druhé
čtení, od listopadu bude možné vyšetřovat i děti, čekací doba do tří týdnů;
- e-recepty nemají vliv na tržby nemocniční lékárny;
- personální problémy – je vypsané výběrové řízení na pozici primáře interního oddělení.
Na závěr uvedla, že v rámci projednávání střednědobého plánu byly určeny priority, zejména
technická zhodnocení a opravy budov.
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Ze zasedání se omluvil a odešel člen komise Ivan Kuželka.
Nemocnice Havlíčkův Brod:
David Rezničenko, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, okomentoval připravenou prezentaci,
která byla s předstihem členům komise rozeslána.
David Rezničenko uvedl, že k 30. 6. 2019 hospodařila nemocnice se ztrátou ve výši 25,8 mil. Kč.
Nemocnice obdržela provozní dotaci ve výši 21,4 mil. Kč. Objem závazků po lhůtě splatnosti činí
140 mil. Kč.
Na základě dotazů členů komise podal David Rezničenko tyto informace:
- personální problémy – na oddělení ORL má nemocnice pouze externí lékaře, na interním
oddělení chybí dva lékaři;
- e-recepty nemají negativní vliv na tržby nemocniční lékárny – obrat za první pololetí 2019
je o 2,5 mil. Kč vyšší než za stejné období loni;
- magnetická rezonance – je v provozu od července, počítáme 8 – 9 pacientů za den,
objednací doba zhruba 14 dní.
Nemocnice Pelhřimov:
Jan Mlčák, ředitel Nemocnice Pelhřimov, okomentoval připravenou prezentaci, která byla
s předstihem členům komise rozeslána.
Jan Mlčák uvedl, že k 30. 6. 2019 hospodařila nemocnice se ztrátou ve výši 18,6 mil. Kč.
Nemocnice obdržela provozní dotaci ve výši 12,9 mil. Kč. Objem závazků po lhůtě splatnosti činí
47 mil. Kč a nejdelší splatnost je 180 dní po dodání.
Na základě dotazů členů komise podal Jan Mlčák tyto informace:
- e-recepty mají minimální vliv na vývoj tržeb nemocniční lékárny;
- personální problémy – nemocnice nemá významnější problémy, nově nebude přijímat
jiné než české a slovenské lékaře, drobný nedostatek sanitářů – mužů;
- v novém pavilonu nemocnice bude dětské oddělení, gynekologie, neurologie a urologické
ambulance.
Jan Mlčák v závěru pohovořil o mobilní paliativní péči.
Nemocnice Jihlava:
Lukáš Velev, ředitel Nemocnice Jihlava, okomentoval připravenou prezentaci, která byla
s předstihem členům komise rozeslána.
Lukáš Velev sdělil, že Nemocnice Jihlava slaví v letošním roce 170 let od svého založení. Na
konci roku očekává nemocnice ztrátu ve výši odpisů, tedy 40 mil. Kč. Nemocnice obdržela
provozní dotaci ve výši 27,5 mil. Kč. Objem závazků po lhůtě splatnosti činí 50 – 60 mil. Kč,
nejdelší splatnost je půl roku po dodání. Dále pohovořil o traumatologicko-ortopedickém
oddělení a o všeobecném nedostatku lékařů na odděleních ORL a onkologie.
Ze zasedání se omluvila a odešla členka komise Marcela Janoušková.
Na základě dotazů členů komise podal Lukáš Velev tyto informace:
- personální problémy – zastavil se masivní odchod zdravotních sester, končí primář
urologického oddělení, na oddělení infekční JIP nastoupila nová primářka;
- magnetická rezonance – v tuto chvíli je v rekonstrukci, standardně je čekací doba 2 – 3
měsíce;
- e-recepty – obrat nemocniční lékárny mírně stoupá, plánuje se rozšíření lékárny;
- investice – prioritní je rekonstrukce pavilonu následné péče.
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Následně proběhla diskuse o otevírací době nemocničních lékáren o víkendu a o umístění
prodejen s potravinami a hotelových službách v nemocnicích.
Soňa Měrtlová podala informaci o počtu ošetřených pacientů na jednotlivých LPS.
Následovala rozsáhlá diskuse o účetním výsledku hospodaření nemocnic a kumulovaných
ztrátách.
Ze zasedání se omluvil a odešel člen komise Zdeněk Faltus.
4. Diskuze, různé
Lukáš Kettner požádal o předložení odpovědi od VZP k povinnostem psychiatrických nemocnic
ve vztahu k dětským psychiatrickým pacientům, společně s odpovědí na ostatní otázky
vznesené na Zdeňku Crhovou, ředitelku regionální pobočky VZP Brno, na příštím zasedání
komise.
V rámci tohoto bodu proběhla diskuse o úhradové vyhlášce.
Na příští zasedání bude pozvána ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
a zástupci psychiatrických nemocnic.
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 16. října 2019, od 16.00 hodin, v sídle
Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, zasedací místnost A 3.15.
5. 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 24. září 2019.
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