Zápis z jednání
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina č. 8/2019
konaného dne 16. října 2019
Přítomni:
1. Lukáš Kettner (předseda)

5. Marie Dudíková

2. Pavel Antonín

6. Miloslav Vrzal

3. Jan Procházka (místopředseda)

7. Marcela Janoušková

4. Ivan Kuželka

8. František Zítka

Nepřítomni (omluveni):
1. Jan Ježek

5. Zuzana Hambálková

2. Jiří Mazanec

6. Radek Černý

3. Erik Šajnar

7. Tomáš Preininger

4. Zdeněk Faltus

8. Soňa Měrtlová (tajemnice)

Hosté:
1. Vladislava Filová (ZZS Kraje Vysočina)
2. Jaromír Mašek (Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod)
3. Zdeňka Drlíková (Psychiatrická nemocnice Jihlava)
4. Miloš Molák (KrÚ, odbor regionálního rozvoje)
5. Jindřich Petrák (KrÚ, odbor zdravotnictví)
6. David Talpa (KrÚ, odbor zdravotnictví)
Program jednání:
1. Zahájení;
2. Schválení programu a zápisu;
3. Setkání se zástupci psychiatrických nemocnic;
4. Hospodaření zdravotnických zařízení kraje za 1. pololetí 2019 - setkání s ředitelkou
Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina;
5. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina – opatření v oblasti zdravotnictví;
6. Diskuze, různé;
7. 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.
3. Setkání se zástupci psychiatrických nemocnic
Lukáš Kettner přivítal Zdeňku Drlíkovou, ředitelku Psychiatrické nemocnice Jihlava a Jaromíra
Maška, ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod, kteří představili zařízení, ve kterých
působí.
Na zasedání se dostavila členka komise Marcela Janoušková a komise se stala
usnášeníschopnou.
Lukáš Kettner vznesl dotaz na reformu psychiatrické péče.
Zdeňka Drlíková uvedla, že existuje transformační plán, ve kterém je popsáno, jaké kroky budou
probíhat v následujících 3 letech. Dle tohoto plánu by měla Psychiatrická nemocnice Jihlava do
tří let snížit počet lůžek následné péče o 110 a přihlásit se k akutní péči zhruba 40 lůžky.
Následně objasnila rozdíl mezi akutní a následnou péčí.
Jaromír Mašek sdělil, že od počátku letošního roku již snížili počet lůžek následné péče o 22. Od
loňského roku provozuje nemocnice Centrum duševního zdraví, které je doposud hrazeno
z dotace ministerstva zdravotnictví. Od ledna 2020 by měla nemocnice provozovat 52 akutních
lůžek a 620 lůžek následné péče. V Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod je zřízeno dětské
oddělení se 34 lůžky, od příštího roku by 10 z nich mělo být akutních. Z kapacitních důvodů je
nemocnice schopna přijímat akutní dětské pacienty pouze z okresů Pelhřimov a Havlíčkův Brod,
z ostatních okresů přijímá pouze plánované pacienty.
David Talpa připomněl, že dle vyjádření VZP, je smluvním poskytovatelem pro akutní lůžkovou
péči pro dětskou psychiatrii Psychiatrická klinika, Pedopsychiatrické lůžkové oddělení Fakultní
nemocnice Brno.
Zdeňka Drlíková informovala, že Psychiatrická nemocnice Jihlava dětskou psychiatrii
registrovanou nemá. Se Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina (dále jen „ZZS KV“)
bylo domluveno, že u pacientů ve věku od 15 do 18 let, u kterých není možný pobyt na dětském
oddělení v nemocnici, je za určitých podmínek možný pobyt v délce max. 3 dnů.
Dále uvedla, že v Jihlavě by mělo také vzniknout Centrum duševního zdraví.
Následně proběhla diskuse o nedostatku dětských psychiatrických lékařů.
Členové zdravotní komise doporučili odboru zdravotnictví iniciovat jednání za účasti primářů
dětských oddělení nemocnic, primáře Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod a zástupce ZZS
KV. Tématem jednání by byla možná spolupráce s dětskými odděleními v nemocnicích
u dětských psychiatrických pacientů do 15 let.
Přítomní ředitelé psychiatrických nemocnic upozornili na problematické oblasti v materiálu
„Řízení koordinace reformy a sítě služeb v kraji“, který byl projednáván v řídicí radě reformy
psychiatrické péče a bude následně připomínkován.
Zdeňka Drlíková slíbila oficiální materiál zaslat členům komise.
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4. Hospodaření zdravotnických zařízení kraje za 1. pololetí 2019 - setkání s ředitelkou
Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
Vladislava Filová, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina okomentovala
připravenou prezentaci a informovala o hospodaření organizace za 1. pololetí 2019.
Pohovořila o těchto oblastech:
- finanční plán na rok 2019;
- skutečnost a plnění plánu nákladů;
- porovnání nákladů 1. poloviny roku 2019 a 2018;
- skutečnost a plnění plánu výnosů;
- porovnání výnosů 1. poloviny roku 2019 a 2018;
- hospodaření s fondy (FKSP, investiční fond);
- plán investic v roce 2019;
- stavební investice;
- obnova vozového parku;
- vývoj mezd (ZZS KV má 410 zaměstnanců);
- vývoj tržeb za zdravotní výkony.
Vladislava Filová dále informovala o jednání a dohodě s odborovými organizacemi a o potřebě
finančních prostředků na obnovu monitorů/defibrilátorů.
V následné diskusi byly řešeny sekundární převozy realizované externím subjektem, mobilní
aplikace Záchranka a nová rozpočtová pravidla týkající se účtování odpisů u zdravotnických
organizací.
5. Aktualizace Strategie rozvoje Kraje Vysočina – opatření v oblasti zdravotnictví
Členové komise obdrželi s předstihem podkladové materiály.
Miloš Molák seznámil členy komise s návrhem aktualizovaných podkladů Strategie rozvoje kraje
(dále jen „SRK“). SRK je základním strategickým dokumentem na úrovni územního obvodu
kraje, který je zpracován na základě zákona o podpoře regionálního rozvoje. Platnost současné
SRK končí na konci roku 2020, proto musí být zpracována aktualizace na období 2021–2027.
Zpracování dokumentu má usnesením květnového zastupitelstva v gesci odbor regionálního
rozvoje a probíhá ve spolupráci s konkrétními odbory kraje. Jednotlivá opatření budou
projednána v komisích rady kraje a výborech zastupitelstva kraje. Po všech krocích bude
následovat zpracování hodnocení SEA, tedy vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Schválení
dokumentu je předpokládáno v krajském zastupitelstvu v červnu 2020.
Dokument je rozdělen do třech částí:
- Analytická část;
- SWOT analýza;
- Strategická část.
Miloš Molák následně představil přítomným aktualizované části SRK v oblastech Lidské zdroje
ve zdravotnictví, Kvalitní, bezpečná a efektivní zdravotní péče, Kvalitní a moderní zdravotnická
infrastruktura.
Lukáš Kettner vyjádřil nesouhlas s částí textu v opatření 2.2 Kvalitní, bezpečná a efektivní
zdravotní péče a požádal o vypuštění, případně jinou formulaci věty: „Také ochrana dětí zatím
nedosahuje odpovídající úrovně, a to zejména s přihlédnutím k vysokému počtu dětí v ústavní
péči“.
SWOT analýza, slabé stránky – „Nedostatečně efektivní způsob řízení zdravotnických
organizací zřizovaných krajem“ – Ivan Kuželka požádal o jinou formulaci slova „nedostatečně“.
Ivan Kuželka dále požádal o doplnění grafů o informaci, jak si stojí Kraj Vysočina v rámci České
republiky.
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Usnesení 03/08/2019/ZdK
Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
znění Strategie rozvoje Kraje Vysočina v opatřeních Lidské zdroje ve zdravotnictví, Kvalitní,
bezpečná a efektivní zdravotní péče, Kvalitní a moderní zdravotnická infrastruktura.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
6. Diskuze, různé
Termín příštího zasedání byl stanoven na středu 20. listopadu 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 21. října 2019.
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